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"I-lagastângning" pa Hembygdsgården 1989.
Fr v: Vitalis Salomonsson; Birger Persson; 7; Tags Axelsson;
Johan Olol Johansson: Tore Olofsson: Erik Hemmingsson:

Erik Nordonius; Erik Eriksson.

Östersund 1988.
Fr v: Ella Nilson: Brita Jonsson. Strömsund; Maria Svensson. Strömsund;

Agneta Sjöblom. Strömsund; Gunnar Waslman. Strömsund: ?; ?:
Ulla Öriobo. Strömsund. Bygdan: Anna Öriebo: Malin Eriksson. Strömsund
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Beredskapsårens vardag

I943 går in och det är kallt. förfärligt kallt. bövöns lilla kraftverk. som ägs av

AB Per Holm. säljs till Graninge och Versteegh. Skogsarbetama är inte nöjda

med det nya avtalet. som försämrar deras villkor i kylan. Alfred "I-låsjö" Dahl-

qvist vinner vinterns Ström.sundsspel före Mauritz Brännström och senare un-

der våren blir Lars Theodor SM-veteran. han som blev SM-mästare på l5 km

l933 och som var med redan l925.
l realskolans aula spelar Bemoz med Yngve Jönsson (Gamlinl på trummor

och tätorten fåren ny brandstation. Nästa brandstation kommer l998. ännu dy-

rare och ännu bätue.

Man roar sig med kända orkestrar som Wallentins. man går och ser revyn

"Det brinner en eld". av den unge GunnarGrahnström. man hör Per Albin tala

vid Gränsmötet i Rörström och Bio-Nisse åker ut i byama med sin portabla bio-

graf. En fläkt av kriget når oss också. då några vämpliktiga strömsbor omkom-

mit i beredskapen. och i Danmark mördas Kaj Munk.
Kriget går mot sitt slut: ryssama tränger in i Polen och invasionen över Engel-

ska Kanalen ärett faktum.
Vi fortsätter med luftbevakning och beredskapsarbeten. och vi börjar disku-

tera elterkrigstidens arbetsmarknad. Vi ställer oss frågan. som fortfarande är

aktuell. vad vi kan göra åt avfolkningen på landsbygden.

En gryende optimism märks ändå. Landshövdingen tar båten till Svaningen

tillsammans med Holmens Bmkzs chef. von Sydow. och en vecka senare sta-

kas vägen från I-lillsand till Svaningen.

En scoutkår bildas i Alanäs. dären NKl-skola samtidigt startar. till glädje för
bygdens bam.

En malön i bägaren blir vapenstilleståndet mellan Finland och Ryssland på för
Finland mycket hårda villkor.

Det ljusnar ändå vid horisonten. det finns hopp om ett slut på eländet.

Kvinnorna fortsätter att sticka vantaroch strumpor till beredskapens solda-

ter. och ransoneringen skägpå mat och kläder. Vi taremot nska bam och
vi hoppas på ett bättre liv. n I943 och I944 ärhändelserika men också så

fridsarnma år“i vårlilla

Sten Sundquisr 
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Municipalfullmäktige fär fr. o m. l943 följande sammansätt-
Frosiviken 2-lTI Ökning ning: Yngve Hallberg. Oscar Carlsson. J Bellander. Torsten

Strörn 6766 Minskning
Alanäs |897 Ökning

idl

Carlsson. Uno Mårten. Gustaf Skogman. John Nyström. An-
ders Ronne. Haris-Erik Jonsson. Sixten Fiällgren. Algot Elias-
son. H. Boge. Per Johansson. Jonas F. Stenberg. Olof V Matts-

Gåßjö N35 - 2 son. Petrus Jönsson. Linnea Mansson. Claes Hällen och Sig-
Länets äldsta invånare är änkan Gertrud Olofsson. Trángäsen. ge Sunding.
Ström. med den aktningsvärda äldem av l03

EtlarbebD^m| Enligt arbetsmarknadskommissiotiensdecemberrapport upp-

Lördagenden2jan.kl.9-l d
stumgaeiiajsntis-iz “"' '

Gammeldans kl 6-8 till MUSIK av

gick antalet arbetslösa i Jämtlands län till en. nämligen i Öster-

Karl Grönstedts Sivingorkester. FÖÜÜÉ' |943'0 | '05
v¿|u,,¿ fm, min och N,-mg, 60 år fyller på torsdagen fru Selma Mattsson. Strömsund.

Strötiniiidakltiratertia I943-0l -02

Ströms fältskyttekrets och Ströms Hemvärn hade i söndags

sotfryiieipt magi. i>. iwtwt ananas stram. iuuiim
sf im i Aim.

tiiiisitjuming i Tuiiingias med sz af.-iugm ri-in sju mmiingu. '“""f*l“'°'5""'I' '°43j°' j°"
Slutresultatet i tävlingen om Graningeverkens gevär blev eller Hööri Skane hade -2$° under natten mot torsdag. Arvidsjaur

rym uiviiiigu iuimma iii. iv°v= "“*'23°-
I. Harald Larsson Äspnäs skf 299p ""'
z. im. Persson snus :asp "'°""'°""I""
1 H- mmm _»_ 2,, wuryiiaaenoasiotnißimaimn kan Myfen.ösm«mi.
iiiasjsl " P Han är lödd i Ström och ägnade sig i sin ungdom åt

'_ 0": okson Hmsand _-_ och lI'lÖ&l$l'I|CkCl'l hål' Illlßhl KIIÖIÜIBJSC

s_ Nordström Tumngsås _-_ 2% P OCH ll' CJ"kÅl'l| SKICUIQ I 0|ll“V'kl'llllg.

2. E. Persson Äsprtlls -"- 235 p _
kim-l °"""". _ . . _ _

| Vme Ekfßon Äspnäs _", 228 P Märta Lttldsltöm. lllrlvltdtl t ett åldtl' av 77 år.

2. Erik Yngstam -“- 222 p ..._
3. G. Mattsson Täitan -“- 206 p

Resultat av årets fyra serietävlingar B'-'d'&'H
Mäsmæs Ströms kommun och Strömsunds muntcipalsamhälle ha teck-

'_ H¿m|¿ Lamm Äswb _-_ 90 P nat avtal på fem är om brandväsendet. vilket innebär att sam-

;~ -;.,°;-~«--««~««- ;-» =«» "af"-...;f
. _ . _ utim -"- 86 - - - - °

HW, k,,_,,°"“°" P gifaGafa=.ionsgifu.wvi.«;a viga.ieii.Nim.öim.Tui-
|_ Nüs wilhehnsson suüm _°°_ 8' P ÜIIQSÅS. Bfdkml. HCIIIIJIIQSRÜCII. KIIITIÜSCI. Öjlf. RCIIÅ-

:_ Pa. Johansson Tumngst _°'_ 10 P lllld. BOIIÄSCI. JlI"l|VllU\C.l. usißfl. HÖ$jÖfl 0Cl'l HÖSjÖ-

3_ Unik Nikon Suäm _-_ 69 P berg. dock under förutsättning att allmän väg finnes.
Kommunen har förbundit sig att om möjligt i varje by ställa

Graningeverken har skänkt ytterligare fem gevär att tävla om "W°" WW°|d5“°k"i"5"“"'shP På_'° mn; "mf Mm"
md" |943_ skall genomgå en tre dagar lång kurs i brandtiänst i Ström-

sund.
Samhället å sin sida har åtagit sig att på egen bekostnad

byggabrandstation meduirymme även lörkommunens brand-

Förlovade INSUP-
Rum 5u.,5msæ¿| Kommunenskalldärlriärlighyraerlägga lmkrochhälf-
Mm, Johmssm ten av driftskostnaderna. i vilka inbegripas ärlig lön till brand-

Sugmwnd ÖS|¿mm¿ chefen med I 211) kr och till v. brandchefen med 2lX) kr.

sntömuun vw msmm
Dfclftß "W" i-ienamerumqvisi æiirfiiiten trivisieiiiiergaiiiiieniii rott-

Mottagtttttg i Ströms sjtikstuga vlfdägll' kl. I0- I4 *dumL |:_ sænhug md m.h_ suumum visas i suñms

T°'-295">°“°4=GfW l'|°l°"T°|- 'U ityfimisumagsav iiyitoimeouiiiw wrvennwt.
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Mls:llandelnlStrll|nsund lïllllinpåsharensltolltlasslllntnlatlllózšllkrtlll
Den för misshandeln mot en ordningsman i Strömsund häkta- lntianallmnnilngen rörande I-'bland
de NN har i dag rannsakats i Östersund.

Eflligl dcll Ikilismpptl Sum iltdmgs' vid füllégållgcll llildt $ 
W»

~ ' ~' - “De 'oaalamlell v- slllu "
^"°'¿° *'“8i*'i'-*- nriylnlagg; xlfltiiagxnss en

NN lläldc vid “CN lillilldll \'ttl'Ilill Åfldfft föl' all \'illl'l8 mt!! REVYNS *Käg
sig.

På annandag jul hade NN träffat Andrée vid en danstill- U | I I 3 3

*'”""“'@ °°" då W' “F ”W” “"*' P* '" ““" '“““ '““' ^" '“°“ ltyflwmlel l Almas lm tillsatt en ungdom-.ml :gill
“cum hade sin 'WN “om mmingsmm nu Skäm' Nä' A' cmcl' att samla och tillvarataga de ideella och religiösa inlressena
lertid efter dansens slut var på hemväg ställde sig NN framför Hand mnamngms ungdom Rud vm M ana kmcgma mh

A' på vägen' Han 'mk "mil upp en hmm mmm' ut mh" intressen och har därför avsett att arbeta i fem sektioner. Föl-
ocll frågat A. omllanlänkte vittnamothonom. D:'lA. även .ande ma . 'Mr H.| Wahl fö T wahhrö
ae an ln.-macro 'almlelwleun ='°t:mm 1. “ " " '“'“'" 5' '“.' °"' '” .'“'
lmgnlilâ vlgllm? och l sanifllnajagunbllel ntmuesalïn en .slag BW" Kä'"'°'*.° ^""“ K“"““"' \.'°"'°' E"'“*°“' 'i"'°"' W'
mm Aimee. A. lmm emelie-nia soja sig undan men nam slag åc“'h'“A'“(;:'|';i'|::::,',s_"°"'g""' U"-' Em'
träffade axeln som gick ur led. Sedan fick A. en serie slag mot
huvudet och försökte trots smänoma att springa från platsen J

NN lörlöldehono .T rl' k b'l land 'ä- 3 _ _ . .
gznoch NN *grus rrånmplnræf' mg nm en ' på “ lStröms kyrka jordlästes påsöndagcn 24-ånge ljärdlngsman-

' ' ' ' - .- 1 'alle-ll -lllnaulllla._ I nen l Svegs pollsdlstn ns ac u tonerna av

Pohwn a' ' *mm ah NN “höns mmm mn' Beethovens Eroicasymfoni och med scoutemas fana och lo-
Norrskenets slandar bars kistan in i kyrkan. där komminis-

Perllotmselverll l9-la-ol-ll 1"" _. _ _

Per Holms Elverk i Strömsund hålärrinköpts av Graningevelå- °n|'::a:ldadï::t::
ens A.-B. Transaktionema inne t.v. ingen 'ngi - _ .V .V _ .

vaken drm och aupcßømlsmnmr “ar Imdingiüß W' gânštnimstxh S\egspollsdlstrlkt.frànSGUoch seoutemal

Johansson som driftledare. Per Holms elverk startade l903 då _
patron Per Holm lät uppföra Löv-öns kraftverk. Det stod far-
digt l90-l som ett av de Forsta i länet och hade en kapacitet av

330 turbinhästkrafter- År l907 bildades aktiebolaget med ing.
Elias W. Johansson och Ulrik Holms sterbhus som aktieteck-
nare. Kraftverket har utbyggts i olika etapper. I9 I 0. l9 I 7 och
l927 och har f.n. en kapacitet på 2.l00 hästkrafter.

olyamlutmllsu-ut lo-is-ol-lz 1"” ”“"“"""'
Ett sällskap i Ström om fem personer. två pojkar och tre flickor
hade på söndagskvällen varit pä dans och åkte hem pr bil.
Flickorna skulle till Muråsen och framkomna dit. steg en av
darrlerlla ur. de två andra stannade kvar i bilen. “

När de tvä flickoma ej uppenbarat sig efter ett par timmars
ua. blev- den mm av-slagna misstänksam cell amma lill \

landsvägen. där hon fann bilen stående och samtliga fyra ung- *

domarna medvetslösa.
Flickan ullltallsaenagnlammlesocumanafngaeryrsmeu- SmmlbyßSDUK I94-HN-I4

v-clsloss ur bilen som lllllmllule polls och tum min suum- wldß vid sitt för-*H °f<liM'= mm ßlilds fvßl=li°iIf°f- l-<>
§.m¿|_ Q, fm fame; |i|| sjuggugm 5 gu-gm§.m¿_ men mm vw kalkommitte: J. Palm. J. Jonsson och A. Nilsson. Programkom-
9.|i¿¿n på ßmiwagm hade man |yc|m§ gm-13 samiga |i|| mitten utökades med Nanny Nilsson. A. Munther. Signe

sans. Munther och Astrid Edsvik. Prenunleramsamlare på LT: M.
Mårtensson och G. Larsson.

Kvällens program gick i den lättare stilen med sketcher samt

G|lï'||': solo- och dtlettsång. Vid kalïernsten övades allsången flitigt.

höll i söndags träningslävlan på skidor.
Resultat:

ll lm lem-.on sats min 2» Folke olsson l.ol.-sz lföddndlll
3l Börje Gustafsson l.0l _44 4) Valter Eriksson l.02.42 85 år fyllßfpå Söndag f- lllrillllß fm Fdflll N0lf0fS- ÖSI-

luniorer: ersund. År l9(Xl kom hon till Strömsund. där hon avgick med

I l Reinhold Olofsson l.06.l8 2) Tage Gustafsson. PGIISÜOII |923- då N00 ylldß lill ÖSICNIHÜ-
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Björks-edtrl kostade l7:50 kr l Alanis Norgeaon l Vågdalen lf)-U-(ll-ll)
En Alanasbo erbjöds häromdagen lösa ett paket för l7:50. hölls pa lördagen i byns skola. Efter halsningsanförande av

Han nekade och tur var det. Det visade sig senare att paketet folkskoll. Sigge Eriksson. sjöng fröken Inger l-lriksson ".la. vi

innehöll ett björkvedtra och att busschauflïlren salunda varit elsker" och inspektor Gunnar Holmen. l'lriksfors. laste en be-

utsatt för en bedragare. iattelse om Norge. Kyrkoherde Gunnar Lofvenmark v tsade ljus-

Busschauflören hade mottagit ett paket av en person i Ström- bilder fran Norge och berattade till tlem. L'ngdomslogens med-

sund och erlagt efterktavsavgiften. som brukligt ar. Mottaga- lemmar underltöll med sanger. varefter följde paketauktion.

re var också en av chauffören kand person i Alanas. l\'ettobehallningen av festen blev 265 kr. soni tillfalla Norge-

Personen iftaga nekade dock till att ha beställt nagot paket hjälpen. "l)u gamla. du fria" av slutade sedan den lyckade kval-

fran Konsum i Strömsund. det var namligen omslagspapper len.

fran denna firma. Chauflïlren tog tillbaka paketet och uppvak-

tade Konsum. som emellertid icke avsant nagot kolli. .\lan

undersökte paketet och fttnito langst inne - ett björkvedtra.

Det blev givetvis anmälan till landsfiskalen och vederbö-

rande avsändare har förhöns. Något erkännande har ej lam-

llil|\.

hllwsnöje l Ström över nya skogs- och Ilottitlripanlet
.\'u ar det bast vi stannar hemma och ägnar oss at nagot annat

an skogsarbete. utbrast en temperamentsfull timmerkötare. da

han last igenom det nya avtalet.
Enligt det nu undertecknade avtalet far man t. es. I2 öre pr

kubikfot för framkörning as timmer. Dit man kan utfora tva

framkörningar per dag blir inkomsten noga raknat 29:20. Med

denna inkomst skall man betala brosslaren och försöka göra

sig förtjanst för sas al hast som korare. litt ordentlig brosslare

begar upp till Itt kr/pr dag för sitt arbete. men om man nu

raknar med bara IS kr. .sa blir det i runt tal l-l kr. kvar fïir hast

och körare och att fa något tis er till familjens uppehåille pa den

inkomsten. det vet nog varje skogsarbetare hur det ställer sig. __. --

l-lnbart hastens utfordring pr dag i skogen stiger till drygt 6 kr. “-
och sedan den utgiften ar borta star man där tned 8 kr. Och det

fordras faktiskt en dagsinkomst pa 2-l kr. Rir att det skall löna
sig for hast och karl att vara ute t skogen.

.Stig Hullslmm

i
Inger I~.'rik.s.ttut. l'ti_tult:Ie:t. utrtl .tm urktmtptuijtutir

tzstttttttttttssiitisitsttattt tmtit-is Wbnrllnwlälrüw
Polisutredningen ang. missödet da fyra ungdomar återfanns Föf °" Pi" dilßilf WW" klfmk 5"'“m*""'-l* 'ff-ldkïlf llëllil 5"'
mcm-c|_\~|¿;,a 5 en hu 5 Mm-glwn har sim vid |,¿m¿¿.n_ 3" |ju¿_ den nya brandstationen \ td hörnet av .-\ttialiagatan-(iat.ldede-

\ ä en. Dar star nu brandbilar fardiga till ogonblickltg utryck-
damparen varit tillbucklad med följd att gasen strömmat in i *_ 8

bilen genom en spricka pa tjttdd¿tmp;tmt_ ning och till s ar och en av dem star en lika lattstartad motor-

t vens -tu Sam.) ïärmda wgnmll

Martha Erikssons Manufaktur

spruta kopplad. Det ar inte att undra pa att brandchefen. plat-

,.| E | slagarmastare John Nyström. gar omkring och myser as bela-

H ._ _ . 230 tenhet. nar han tanker pa att man till sist fatt flytta från det

""d”"°k"'"gšg“"'°: à'f|' '"'“"""" 5 ' P' hg tnitiga ts-tt itatia spi-tttitttset mitt t-mot vy-:vatt titt denna tipp-

Bmm :mur Mmk 09' ' l vagnhallen finns plats för en ambulans och tva slangkar-

.ret Suömwnd '88 mr. och i anslutning till hallen ligger ett niaterialrum med slang-

faek. bamiateriel. gasmasker m.m. Slangtomet ar annu tomt.

' men vid första basta tövader flyttar man over de hardfrusna
hlügíllíl \|')I|l'lU\C|. |)C| IIU l1ÅllTllšl\| lill lll\'C|\|C|'Il

brandmanstillgangarna ute i byama och organisera upp sma-

brandkarema samt att satta igang med byggandet as brand-

Û'0P'|'9° brunnar lite har och sar. ty en brandkar utan vatten kan inte

som tisdagen den 5 ds tillbytte sig en mössa på kristidsnamn- gaf; sa safst my-e-ket, slutat- iii- Ny strunt.

den i Strömsund: kom dit. aterlamna densamma. så att ratte

ägaren pa detta friktiottsfria satt far den tillbaka. Fuàdq

Jlrntarnaltalekeeltoninkenköttendarlltetmansillha. $tIt'>m

S0 ar fyller pa måndag fni Bengta l.innea Olsson. Bonaset.
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Stöld l Strand I-'ödelleïr
En fru i Strand fick besök av en person som bad att få slå sig 65 år fyllerpå tisdagen hemmansägaren Zakris Eriksson. Bred-
ned och skriva ett brev. Kvinnan lät honom sitta vid skrivbor- kälen. Ström.
det i ett av rummen. där hon lämnade honom ensam. När den
besökande gått kom frun att titta i sitt nipperskrin och fann att Vlgtle
en värdefull guldring med infattad pärla var försvunnen. Po- Busschauffören Gustaf Modin. Yxskaftkälen och fröken Elna
lisutredning pågår. sedan stölden anmälts till landsliskalen i Jonsson. Gärde. Strömsund. Vigseln lörrättades på söndagen
Strömsund. i Ströms kyrka av kyrkoherde Gunnar Löfvenmark.

Bwlmtl
iHammerdalharpåbörjatsochbronberäknasvaralllrdigliös- |)M|,¿,|Mu.|Å,.,.m
W" '9*“- Henwsokni

l. GunnarVärtlell.ÖSK 2.20.22
I l(areauandolndettt|nus42°lnatt. Brttmtnaltarle-24°. I :_ Mum Jmßom slmmwnd 2_2_u2

P “I IJ. Bertil Strömsund 235.29
_ . l-l.J Ollander. Strö ' nd 235.57

Hos patent- och regtstrenngsverket söker Jonas M. Hansson ugpzsnåsvanm IFK gïämwnd
i Strömsund patent på apparat lör att med hjälp av uppställda
tabeller avläsa resultatet av en räkneoperation. Å

Strötrtsttndspelen l943-0l-22 IF Sport på Näsviken. Strömsund. hade i .söndags årsmöte.
Termometern visade - 20° vid slutplatsen och solen tittade Föreningen har under det gångna året huvudsakligen inriktat
fram då och då. Publiken uppgick till mellan 700 och lill) per- sig på skidtävlingar och fri idrott.
soner på stan- och målplatsen vid Turisthotellet. Det blev en Till styrelsen valdes ordf. Birger Henriksson. v. ordf. Börje
olidligt spännande uppgörelse mellan Håsjö-Dahlquist och Sandström. sekr. Anders Löf. v. sekr. Alfons Nilsson. kassör
Mauritz Brännström. en kamp. som publiken med största in- Karl-Erik Karlsson. Revisorer: Karl Larsson och Karl Närsjö.
uesse kunde följa genom rapporter i de uppmonterade högta-
lama. Till sist kunde Håsjö bärga segem före sin svårslagnc Begravnlngar
konkurrent med 8 sekunder. l Ströms kyrka jordlästes på söndagen 82-åriga änkefru Brita
Seniorer. 24 km Nilsson. Skräcksbaeken. Jordfllstningen förrättades av pas-

I. Alfred Dahlqvist ÖSK l_'t5_50 torsadj. Eric Siverrsson. Bisättningen ägde mm i familjegra-
2. Mauritz Brännströn Norsjö L3558 ven å gamla kyrkogården.
8. Johan Jonsson. Strömsund I.-I-l.03 I Ströms grav-kapell jortlfästes på söndagen 82-åriga fröken

l0. Jonas Ollander Strömsund l.-l5.lll Brita Jönsson från Tullingsås och f. fabriksarbetaren Olof Pet-

l3. Bertil Eriksson Strömsund l.-l5.-t5 ter Nordström från Ulriksfors. Kyrkoherde Gunnar Löfvenmark
I9. Lars Th. Jonsson Strömsund l.52-87 höll griftetal samt lörrättade jordlästningen. Många anhöriga
2 l . Bertil Gustafsson Gubbhögen l.55.47 och vänner till den avlidna Brita Jönsson . av urgammal bon-
23. Verner Eriksson Gubbhögen 2021!! hade infunnit sig lör att hedra hennes minne. Den

Lagpriset vanns av IFK Strömsund andre. som jordfästes. Olof Petter Nordström. "Rövarn'° kal-
Juniorer l2 km lad. var ensam i livet. sedan han lör några år sedan miste sin

7. Vtktor Dahlquist Gubbhögen 5l.-l0 ende son. Järnvägstjänstemannen Karl Johansson i Ulriks-
8. Holger Gustafsson Gubbhögen 57.55 fors nedlade kransen från kamrater vid SJ och vid Ulriksfors
l0. lvan Andersson Strömsund 59.l3 sultfabrik. Därvid erinrade J. om ”Rövarns” banbrytargär-
l5. Rune Mårtensson Strömsund I 04.39 ning i vildmarken såsom rallare. Till sist berättade kyrkoherde
lfzt K. Jonsson Strömsund I . I4.29 Löfvenmark några personliga minnen om den avlidne

Lagpriset vanns av Östersunds SK
övenmmn aisp.oswcnnssnn mnanaae pnsnntetning- Sr

en på Strömsborg. som lockat fullt hus. fyller på måndag hemmansäg. Matts Andersson. Täxan. Vtd
Hurraropen voro kraftiga då Dahlqvist mottog segerpri- -*idl IW J°fdbf\|| 'W Å- 00! $)'§§|| N04 5050395 00" ÜY88'

set. men frågan är om inte den "gamle" gode Lars Theodor lllllwfllßlllßl-
skördade de kraftigaste applådema. när han stegade fram lör
att hämta sitt vällörtjänta pris. 60 år

Alfred Dahlqvist prisade den goda banan: "Den var helt i fyller på fredag f.d. småskollärarinnan fru Märta Elisabeth
min stil". så banläggarna Nisse Ollander och Gösta Lässman Svensson. Lövberga. Strömsund.
hade lyckats utmärkt.

~ nu o

Om korsnäbbar i större skaror visar sig i bebyggda trakter - , 9070 - 0000000-
ncn .snrnnauen ar detta en .san-n tecken ps ev annalkande . 'l=4°.f“1|l-- “---n .t.° .- :.::.1-r ...".:-:-..
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Släklnamn IH-13-ul -23 I-Ipldeuüwqapnnen
Rcgcnngcn har gmlkanl (iunncrx all wm ~l;|l.|n;uun for lager- fur uden l- IS Januan upplar 8 lull ;|\ wurlalrrm och -I fall ;|\
huradcl lim .'\llan Sxcnwm. Sxcn Runc Su:u~~nn. Juha mllucn~arS|ru|n~und~ d|~lnl.l.
.\li|r1cn~~u|n~;l1 Per ()|nl S\ cn~~un I Slrnms l'nr\;|m|mg

I' r \. S\ slmrrn (ílmurrurll. .\I||rIn|, l('um'. frulrrrr .S1 ru .\IàrIrI|_\ mn. I~,'r|Il_ mmlrrn Ilmrlmrg. Ju/ru. lfu/un,
mh I'ur. (imlu .\mrru|. I:r:L llllxlmm mrd Iru Kurm. Ru! Slurrm. umu mmlrr .flmru-Liu: I'.^ruluII«-r.

lårskall del vara m,,,,,_p,
Qladd . . . 50 år I) llcr på lnmlag lm .-\nn;| lulranu .\lárlcn~~un. Karr-

H. ,,,,_. ._.,, na\cl.S|rurn

fgflf-'f.Å4l' .'IÃ'.r.-.. 50 år Iyllcr pá lumkrgcn h;|nkl];|n~lc|n;|u llrldmg (ircdc.
:J 'fi 1 _',fjT__=__: (")~|c|\uml I-'rim N22 ull N38 xur han l.;unrcr ml S\ cn~l.;|

'* = *""“' ll;|mlcl~l\;|nLcn~ kunlur I Slrmmund
f/)“/¿[“””,_, U 60 år |'_\ Ilcr på fredag I d ~rná~knllumn|\n;||1 fm .\I;|r1;| lilrua-
,,__ ,,, ,,,,___,__,, _ hcrh Swnwvn. lmhcrgu. Slrmn.

65 år fyller på lnrdag fd. ~nrmncr\k;|n fru (íumlla .\lan;|
I-m|u.h¿||n|na N “n¿|o,.H llauwm. Brcdgárd. Slrurmund.

Slrnms \ana|unum Iicl. på wndag c.m. hcwl. ;n Slrunu mu-
ukcrrkcl \ nlkcn undcrhnll paucnlcma med ruuul. l)c\~u|u|n l)|\'|~2R§'|-I

qung knmnunmcr (i, Salh ln eu par a\ \\'cnncrhcrg~ l);n |d~- .\'\"l'l'.-ÄR. .\\'.-\ I-“ÖRl~'..*l-\'l'Sl~ZR

p\a|mcr och mcd\ crkadc a\ en med upplannrng. SK\'l)I).-\ I-'.-\.\ll .|l'l\Gl'I.\().\I
l.I\'l-°ÖR\'ÄKRlN(š.\R

I S\'l-ISSN.-\ LIF
X Ombud: Börje lel. 272. Strömsund

"Det blir bättre lider”
Rewylraburé under medverlsan av .\lq] (lhlsmn.

“ Olle S\~am1r'örn. (ärm-Ole Bäckman mil.
- Dam - .\luslk: I-lrnllswoms å Folkets' Hus. flrlksfors

söndag den 3! jan. kl 20.00

.S'TRÖ.\|.S'l'.\'I)
Behöver .\'r' droslra?

Ring JI2
Roos & Thorstensson

lill 'lur n Iul
Sin-rm nruukflrlrl in II:-Im' Iínçxlrmn. Karl ()lm\mn_ , I u ' Ä ,

. _ . . . . . Rum I- rlln-r.fl- .Slnmnrnul
nunrklumulvrrl fnllr lurunrr. (umnur .SuIl\m. .\.\. .\.\ .

Rum ei- Turslrmumr - ßlluulmu



60år I9-I3-OI-26
fyller på onsdagen smabrukarenàbrabam Ljungberg. Strom-
sund. Han är uppväxt i Strömsund och har s-arit bosatt på sin °f_”f,'^""'-°'°"'”|||"":' :if
fidelseort akti. kr t- et hel- in les-n' d.
( sas-atuasijirraafligaaim aa: imliiissanswisan nartagamo “°°h M"'1!.°~' 1'-.,«“':"°"h“""°|'

nom varmt om hjärtat. Till arbetarkommunen anslöt han sig Å

redan i unga år och har sedan dess s-arit en as de aktisaste
medlemmarna. Inom den fackliga rorelsen s-ar l.jungberg knu-
ten ull Skog- och Flottningsarbetarelïlrbundet och har sant '“"'3ß'
asdelningens ordförande under manga ar. I det kommunala Emimhumdc hm““'à"L“.°d.Nmh “kan undcràr ”H3 Pm'
iisai har r. s-am ningi antaiaa. salaaaa nar han s-am laaamai a W "“““ ^'=““*“ '“""“1""- T'" *'“""*"““'F'_"'°!'- "_'°*""-'j “°"'
kristidsnamnden lïire kriget.i taxeringsnamnden samt i kyr- ham"_'å"'°" wm' mf '“k““_°'k“'m_b°"_:" ' mf",-" ' “'d“"°”“
k“fu||m¿N¿gc_ samtliga byar ha kommunalfullmäktige r Alanas beslutat anslå

Personligen är L. en särdeles spänstig natur och det är en i '"“”“'
alla asseende pigg "yngling" som nu jubilerar.

“ Utstlllnlngoeh teeltnlngav
Fula gubbar i Strömsund

börjar fredagen den 5 febr. á ÖP:s lokalred. l I -Zl
F. Hellren

Strürnamrl contra lllunierüd
larir 65 årsedaneller noga raknatden-ljuni l878 kunde man
lasa följande del as en insändare i ÖP.

Da numera de flesta siktiga platsema inom länet hasa kor-
respondenter för nagon tidning och t.o.m. Ström. som i alla
rider sant ansett som ett bihang till Hammerdal. har sin "Strom-
karl". så tycka si. att det skulle s-am en skada. om Hammerdal
skulle ligga alltlïir langt efter. Ström har under senare aren

SÅ""~".\""l""' """'*"" Hm~“""l betydligt kryat upp sig och t.o.m. hittat på att i vissa fall över-
Fnr. Olle ßurknrgánl. Oluf Mattsson. Iíhha l.ur.s.son. Ing- miffa |.|ammu.da|_ Dämæd 5, dock ämm ej qi |-m.|¿g|_ Q. en
rulrl Krjvirrg. .flbrulmm l.j|urgI»rr_g-. .\'..\'.. Srunrr St~rrr_s.smt. gamm ,,|mm,|-, medgav hm-¿,mdagcn_ nu “da enda 5"-(sm
.\'..\'.. Si.tlrn I'“/ïtllgrrrr. Rom ßjrirkluml. ldrurinnu i Hillmml kumk. ,k|.>.|a med var en |ä|¿a~|,,,,_m¿ man |äkm “ch en an,

tek utan apotekare - och den äran kunna vi gärna unna dem..."
. _, Ja. hammerdalingarna ha tydligen aldrig skratt orden - i sar-

““"'°""""""""""'“"'“"“"“" '°4'“""” ja ratt mia aa dai gain minaagi.-r'. Pa dessa os afhamaaitania
har beslutat inköpa ett område om cza 2.3 ha tillhörande pas- . _ _

iaissasiaitai nu an pris as- ns. us tf. Haaaianaan Air Rain- 3: °“" “;"'“' '."_':äf:f" “am ”“'"' "_=°' ““_"“{'““f'"'_:“'
samma: email miaana an halla sin arraf man nu ti. 22 rar R '°“ F ¿':|§'° “ få *;'““'°n:'*'f'"“ 2:' “' ""g' à“*

_, _ _ _ am att as tt tn' msu i s-' 1 esta en ta.
nsfsatjnmg as- rafsu natt. lastaaryauam-ti xafamaliaf. “Im den nmfmk vä' mh med hmmm Hammmhlfww

Buda' det anses liksiderad. Sa var det relationerna mellan läkaren
_ .. . _ -hbt raden. Denhar 'u faktiktblisit .t='lld lldeles hu-

::p°'f\|°.:f'T“:.b'"h'¿f|BÉn";:dh:'á'd “V'k'"' H-'“""h°'3' S'"""““"d' :|det.,ly pa sistone ha'r problemet nar-ma'\ ast :ar-it att :Tuffa
rm ' " ' “m c\ ' " läkare'n - eller t.o.m. båda läkama - bostad och apoteket lir

numera snarare för litet än för ston Rir sin sitale herr apoteka-
Tlll Salu

re.

's"°"""“"“°5P"°“ 'W Nar jafauaiai snanai min nagra af nu. har kanske as-en

“U-0-“'G5'D5-WÅCKÛR snamsaaa fan sin am.-naagiaaa bra sam aan roande tama
md hnmhumusa knma'mkr' mellan Hammerdal och Hoting.
.smula I-'mama .sruiaratnai-arm-.

Dusurnnktarlnndet
salrtaoeltsådlntunga!

Vid bebos- av drosltbll En nun med kök ev. kokml önskas av
ring nummgf 8 barnlös konrorsjanrili.

ma.

.sïnóusßom srnóuswvo - EGNA Hsu

r:r.suin A.-vm:nsso.v sm nu "snamr - mm hm Srrönuund

l2



Skitltlvllttg Rerthållnlrtßverklrömsuntl I9-l3-02-ll

hölls i Alanäs pä söndag. Resultat: Sekreteraren i hälsovardsnämnden polisman Gunnar Schön

Seniorer l0 km: omtalar. att man inte är nöjd med sopornas lörvarande och

I. Nils Su-ömgren _'lll,0| l'Iot1fot'sla|ttlc inom samhället. och lörden skull har hälsovårds-

l Axel Ingemarsson 412 nämnden beslutat fa till .stand ett renhallningsverk. och att

Juniorer 5 km; sopkörningen i samhället skall skötas av en akcriägare. Bon-

|_ Per Söderlund 31,07 körande! av sopor skall pa sommaren ske minst en gang i

2. Bemt Hansson __,07 veckan och på vintern minst en gang i månaden.

Flickor 5 km: Hälsovårdsnämnden anser det vidare av behovet pakallat att

I. Hilma Ahlqvist 27.l7 samhället med det snaraste skaffar sig en offentlig toalcttan-

1 Märta-Stina Johansson 2738 ordning som lämpligen placeras vid Standards f.d. bensinsta-

tion. där de flesta busslinjema strala samman.

JJ

|=5¿¿|,“|¿"f Är behovet pakallat är vidare att en annonspelare uppsättes

65 år fyller i dag lantbr. Sven Andersson. Vågdalen. Ström “"§°" “äm"¿°“ ~*l"lll8°"-

och pa fredag hans maka Märta Lovisa Andersson. Föovüe

A.H. Olofsson
Anna-Lisa Grundström

Strömsund

Stig Forsberg
Gun-Britt Nordström

Strömsund Tullingsäs

Svt" Andrfsstm | 2

har haft årsmöte och till styrelse valdes: Erik Nilsson.
ot'df..Tul'e Johansson. v.or(lf.. Märta Persson. sekt.. Sören

Svensson. v.sekr.. Rune Johansson tlšlgelidl. kassör och Karl-

Ivan Sundberg. materiallörvaltare.
Revisorer: I-l. Wikström och E. Söderström

Hundliv
Den s.k. hundplågan i Strömsund blir allt värre och skall det

fortsätta som det varit de senaste dagarna blir det lör manga

Bnnmlnur fullständigt outhärdligt. Någon ovanlig syn är det langt ifran

l i rn. Û" på dÜ.\§"“a|c| llåkcl hlldaf \'|d en pnc.

berg i Öltn. Officiant var komminister Gunnar Sällvin. md gcmm samhän'
lnte nog med att hundarna föra ett oherrans väsen. där de

|.-gm sm5|..'¿,.|. om han dra fram. de utgöra också ett hinder lör trafiken. säger polis-

Oc” nu\.amn& man-cuganmcn ämm 35.7 gram Wtdagz Häng milf! Gllflflâl' SCÜÖÖII. DC! ål' Cmßlltld m)'L'|šCl §\'ål1 ålll \'Clil

ten får tas ut i smör - det räcker till -I á 5 smörgåsar. Resten :rg mm 5"' *Fm Ü" *Ü“"“- dä d° l '“å"F*' Ü" ““k"“ hal”
bör tas ut i fonn av margarin eller olja lör matlagning. Gräd-

ae mf man i ae neso ratt av-.ta m-an. t sme kan mjmx mveu- 5” ~*"**“““"*N** *iäh "“"<'ä8=*f°- =“_“°' ='" 4" 'WW “W
et väl användas. Surrogatkaffet blir bättre i smaken. om man “”l“'"P°"3“'" På h""d“" “W d“5“"“' '3°"“'“ 'öm "fl" F*'_'

anexef mjatmrte uttaget pa trainee kaffe een uatrien varm '“"“' °="' *'“"'“ P* f““=- ”S **“"° ***“'"““ **l=“"°" “f 'Wl-
mjmk om det skulle vara min hund som levde om som dessa. säger

han och nickar bort mot en flock hundar på närmare 20-talet.

Slrönrsund
En pant' grövre srrtunpgarn

udörsllies billigt. 20 A-poäng pr kilo
Garn- och Hernslöjdsqlren Ströms sltvttegllle

R"'“'“' s"”"' tm tarm afšmaue. van-aa un sis-reise values; H.s. stanenssen.

ordf.. L. Burholm. v.ordf.. J. Lindqvist. sekr.. Ag. Trangius.

fil

min p|@[3Q|I Sklllllnäïl.. Gflllldålföle Tlkif Oüll Ring. l'C\^l\0l'ÜfI

|.|¿,|-fm,-5,-,|¿;, 0. Carlsson och Y. Hallberg.

C,-M||cf p|a|_, 5 5"-¿g|mun¿_ Sksttegillet har I60 medlemmar av vilka l-IS är aktiva skyt-

5\-af |i|| Sundin, |)am|',-tee,-in: tar. Under ätet har 3 riksmedaljer i silver. 2 skvttemärken i

Tc|_ |73_ gmsmeund guld. och 5 dzo i silver och I i vardera brons och silver eröv-

Ls.

l3



80 år
fyller pí11111~d;1g lm l.1~hcl l.1n1ll'~:rg. Tull1ng~¿1~. Slr111n~11111l

llnn ;1r ~)nncr|1gcn l.§rkl1gl 1nlrc~~cr:11l nch går \:1r1c ~11n1l;1g

från Tull1ng\í1~ l1ll l111g111;1~~;1n 1 K) rl.a11.

(Samla gnnmunfomlclsor
uncn ~111ulcr\l;1g11;11 l.11p;1~

Ilnnh .\l11~1l. .k l';1ppc1'\l1;1111lcl

Slr111n~un1l'l'cl 30

.-\B Per Holms lílwrls I Slrömsund
li11l;1g~-l;1111111;1. \;1r\11l l1ll ny ~l)rclv: \;1l1lc~ 1lm:kl11r (i \'1:r-

~lc1:gll.Sl11cl.l11vl111.1l1\p () .\';1rr|11l.l*11r\chn1l.ncll11lg li|1-

;1~ \\' .lnh;1n~~nn. S|r11m~11n1l

ll11l;1gcl~ g;1n1l;1 ;1kl1c;1g;11r hur l1¿1ll1l en lc~|l1ghcl lur 1lc

.1n~l;1ll1l;1 1 ~;1111h;1n1l |11c1lcl\ crl.c1~ m 1.-rg;111g 1 11) 11 l1;1|11lc1 null
11ldcl;1l \;1n1m;111|;1gl ll '75 ln. mm g1;1|1l'1l.11l11111c1 ull 1lc111

mm \;1r1l ;111~l;1ll1l;1 |n1n~l lll .'11

Pcßonalfcsl fór .-\B P. llolms I-Ilclslrilun. Slrömsund

Ilukrrxlu rmlrn fr 1 (iunnur Ilnlnlrh. lkru llílg-rn|u1..-l1lrul Imm-1111. Ing-ml Ilnlm. Ilnlu .\'Lu;-nlun. Kur/ l)Iu{1mn_

lllurlwlrx' lirrg. Inru Ilnlm. Izuur líluwll. lin/un Ilnlmrn. In gg-11' llrrwl. .llrllnlmulrn lznmr ll&1g1~:uu1. limlul
.\'Ln1_-nulll. Iíln l' Iuluuluml. Zulmmlll .Inll1u|11m|_ I'rr Il11ln1ml|.-llmml ßc-ry ln/1;-11 [mm .'l1Irul (iuhlr, I-.nl llulm.
.llurm Dullllnf. Il1ulurI)uI1IIuI'. ,\'.\' m'I|.'lmlrr1 \'1lclvrrg

l._1'sm°ng

lšnul l-11111! l~ll11l'w1n

Sara Berglund
\'í1gd;1lcn ll;1\ man

. ~ ' \ l

'~ Ûßnllr.-r mé
<7/I' \' A L L 1. I I! c -. .zvpwzv l.'l'šYAl :JIIKO

Q .. vag.. . vr- -an--au., ._ 4,; ¿_- ¿;,
, "11-1 1,4,Jn 1.1-ll<.< -Jolo: Q-._q\_II'l|

ul. 1/1. '.Ilw|:|-alzlaiu 1..:..n

I-l

Ssåra förseningar Ill-li-lll-Ill
lur h11~~;1r 1 nnrr;1.l;1ml|;1n1l Den h;'1r1l;1 \ ;1~ll1g;1 ~1m~|1-r111 ~11111

h;1r|;1dc pi1l11r\«l;1g\l.\;1llc1111\cr \;1llud.1l~lr;1l.lcrn;1 h;11l1: gjurl
\ .1g1:n l1ll 11»r\l'j;1r1lc11. lüigclhcrgcl null ll¿1L;1l11l n;1r.1p¿1nI'r;1111-

k11111l1g P11~lh11~~ch;1lll11r1:nl;1 111i1~lc skulla ~1g l1';1|11 l¿'1ng;1 h1-

l.1r ll11~\;1m;1 \ um \1w:rl1g1:11 11|ru~l;11.lc med pl11g;1r. men 1111111

l;1~l11;1dc 1>h1:\ckl1g| 1 den \;'1|;1 och lunga 11) ~|11111 mm hlinl 1

drmvr m cr \;1gc11 'I'1ll Slru1n~11n1l \;1r l~11w:11 Irim (š;11l1l1:1lc

lc111l11n11u1rI11r\cn;1d

l)1l1gc11~lnr;1rc .-\n1lcr\ l.1nd. mm pa l11r\1l;1g~|1;1l|c11 lich
~l.11|l;1 Ir;11n ~111 hu~.\ pà (i;11l1lc1.l1:\;1gc|l.\;1gcr - \'1 luulc nog

l.|;1r;1l del har \;11lrvl. 11111 \1 l1;1ll ~;1111111;1 h;1~ll.r;1llcr :ul 111 ull
mm 11nd1:r h1:n~|nl11lcn



R) lälrömsund l*l-U-lll'-25 der ~l.urdade nekar I-rrdnll l-lunherg mm "pm|c~~nm" U.-h

Br.|ndl.aren~ lnkala re\§-eahare "Del hnnner en eld" hade re\)|urla||aren ~;al\ l|l.~um de lgra ll|ekurn;| 1 haleuen ~am|

prennar pa Slrn|u~l\urp I lur\dag~ mlur lullurll lnkal Den ('lar) Slendalll. Rose Ilem|nmg~~nn nell llarald l.arw-n lur
unge re\}fnrfauaren Gunnar (šr.m~rrum. (Be (ie. har l_\el.;n~ ema ~nln\.*mger Den hamularnmelen pre\enler;|de~ lm hal-
hra nell lnnjanar ell erkannande len a\ lngrrd la|~~rna|1nel1J«ma~ llan~~nn nell lšeml "ll.|ue"

Prngrammer upprop :me mmdre an 27 punkler. neh muuk .f\hr;|ha|n~~.m exarade lur lre\ nga .l._~Lura|nmer

mlng en íramlradande plah. \ rlkel lnrlunde ~|amnmgen he- Sa ar Iragan Nar ekall S|mm~nml \l..|||_. ng vu L|,||nm|¿;|

lydlrglr re\)kapell ' Del ar | alla I.||l musrken wm ger r)lm ueh ~k.r-

Bengl Baeksrrnrm lnrmaga all \erl.a "hnna" masle lnnna par den medryckande lakren. \pee|elll r en rm)
den men lrumpne au uka ng duhhel ax ~l.r;||| _\l:|n¿;;| .|ppl:|- .\'eunl'-ehirllrnngen nlllaller hmndmannen~ ulrumnng

SIrmmuml\ rn mrlm-r /»rr I'rr _InIu|m\m|. If.-:ml lim Lxlrum. ('Iur\ Slrmlulrl. I~'ulLr Iírrxvnnrr.

Iílru S/nluml. (iummr (iruhmlrmn, lirllrr frullu/ul Srllumlr Ifwrl Krun-

|_.Öm“_: S.\l-weleranen lan 'lïreodor .lonwm
kn |x“-n¿R \ |n|er\pelen~ ;|ld~|e deltagare. \ar med redan N25 ud S.\l |

um” “ch “Hk "Mm (Nehund neh \.rr da 20 ar gammal' ()l*--purt har hall en

I. hmlcn luren |n|er\ |u med den nu KK-arrge l. ll: mn |nrn~wr.n|;|r I

Smmmmd den 3 [cbr Wu (rarnnseh l'l3 sar han med »mn resen neh dar ln\de~ han

pnma. ()\erall| \ar dar tull. mm unkade al en nell hynl pa

flrilusfors arbelarkommun ulï'
har hall annmle. ueh ~|)rel~en Iiek luljande ~am|nan\all- _' lin; ïl" '}l“q:°: 'N "m '“k“' " mn "'“|';"¿ '" “_°:J“"l“

- - - * ' ° \ ° ' ; ' ; _ - ¿ ;
mng J l-._ .-\nderwm. nrdl . _-\nhur .\lallw»n. kawrr. I-.lol N" "“ ' * H1 - . .~Hm~\u1~ man rn. pr In rr r

S“_nNm_ wkt 0\Ür hub. un" “um Anm” Swml. nu del rnl|gr\arre,.lag mmn~ nar jag llek pn~em;| a\ prm~e~-

~an .S|l\§lla - 1a. del \.|r alll en lm lama del Jag ~|nd neh hull
lram armama nell hun bara la~lade pa. ueh ha~l a\ allt \ ar ell
~nl|g| enn med ~||\ enkedar"

gu” 5-“ i (hcum |.,_¿;_¿,~_~x l.ar\ Tlreudnr kommer mm ung! ull S.\l r ar men det lar

.\'rl~ Karlwm. .\lnra. ~\en~k ma~|.|re pa 3 :ml 12 IS IH» ll~K 'mc “W '""3í"“°' da "'“ M" ""'“' “"“

.S'|rmn~und pa I-I e pla|~ I mulen mn lagpnvzl med akarna 80 år
Johan Jnnwvn. 2.44. lll pa *ll a. Jnna~ ()l|ander pa *P3 e nell l§ller pa lredag l lanlhnrkrren Ulul lirrkwvrn-llannnar. llnll-

l.ar\ 'lll Junswn pa 95 e plan \and

\ ~ekr Renwrer Karl .lohan~wn neh Oluf Noel. Prngram-

kmnnnue: Ture Jnhanwvn. han llergrmn nell .-\n|un Srgnal

IS



Ssanlnge SI)l.'Iš
hade ársmole den I3 februari under Oscar .\'iIssons ordfo-
randeskap. Sly relsen fick foljande uiseende lïir forsla haly-
an ay W-1.1. Valdemar Rungdahl. ordf.. Aina Olofsson. sekr.
och .\IarIin .\'ilsson. kassor. Biblioleksslyrclsei Hilda An-
dersson. bibliotekarie. Viktor Andersson. .\Iarlin .\'ilsson.
Johan Andersson och Bror .\Iausson.Re\~isorer. 1.8. Anders-
son och Valler l'lriksson.

Hugu Hedman mrrlfru

.\Iå1I'hm'
har as* Sveriges Haniyerks- och Smàbruksinduslriorganisa-
lion utfärdats ir Hugo Hedman.. Slromsund. inom eharkule-
riy rkel och ir Emil Olsen. Strömsund. inom skorsiensfejaryr-
ker.

i Bllkroelr I Slamsele
inlraffade på torsdagseftermiddagen pá Iandsyagen mellan

im", ¿,,¿,.,_W,,, Slromsund och Ramsele. En fran slromsundshàllel komman-
Fn s“_ç ' oøndhs" hp" di: Iasibil med \-ed rröue i en kup-a en personbil.kocl1“;cde|

()forbranneli_ge l.ars Theodor donsson . .Iamllandsmaslare

P* 3" "'“ ' *“'““ "'35 ' “" "“' “" '““'° ““'“*'“' '“““'“'° skiing.. sxasankcf Lasusaicn mac a sin mm sagcim-is sai-
pá IS km ' “Mm IQM' då æpmm'cm"dc vaj“'D>m\' Sjím' ie uilïßr dikeskanlen Ingen människa skadades vid dei svåra
asle ny bakade särldsmaslaren Sy en l'uers|rom - i Lake Placid M _k\“"hudc| '

are! N32 - disianserades av lappen med -IK sek pá den svàras- l ' " '

le bana som någonsin Iagls for en svensk layling. enlig! ar- . _ I , N
de ud hl ut _ hc .Skldlä\lIr|gpå!\BvIIren I9-I. 0- _.

rangorenas u sago - lga e .a. a orcera sju rgs p- 'Fq rd I .mh M; I." “med _h mål
par. Lars 'Theodor lmdes i den syara iemmgen. Han kunde. .d la' :mä ákmqfäïïdc ge °“ ' ge s 3 N
dai han s ar som bast. springa uPPfor och rusa ulfor i sin kamk- ' \ a ' " W upp'
lenska s||I.som mindre ulmarkie sig for moderna finesser i “gm íkmuh |9.,7_.,8_
sy angama men desio mer pmglades as insunkiiya is :irhopp i ' I gl Viklund I; .um
\ ildasle fan. Are! i Lycksele l93-I. \ ann den onginelle :_ Einar 0|“fwm_ Tumng\á\ "__ ml?
slromsundsy nglingen klass ll pa 50 km - fyra i ud efler Eng- 1 Bm' _\“_'wm .. 3, 17

lund. .\lonu och lfuerslrom - sam! placerade sig som god trea ' ' ' ' ' ' "
30 km - inte sion mer an 2 min efier segraren. men ßre Skmwjur Rub |929_3“:

Isiruna-Lasse. Kalle Lindberg. Ss en L llerslrom m.fl. '_ Km_H_.ñk Kawm 'F SPM 3"”
I Slrölns gravkapell 2. Torgny Ollosson. Tullingsas IF 3215
Jordfasles pa sondagen fru Gunilla Hansson. Slromsund. Of- 3. Iennan Nilsson " 3315
liciani \ ar kyrkoherde Gunnar Lofyenmark.

2.5 km pojkar fodda l93I och senare:
Födelsedag I. Bertil Axelsson. Tullingsps Il-' 2039
Fru .-\nna Kajsa Karlsson. (iarde. Slromsund. fyller 75 ar den 2. Allan Eriksson IF Sporl 21.07
2 mars. 3. Benil Andersson " 2 I .-IS

I6



Kostußlällnlng l Strönmind |9-l3-ti2- 2-l I Strörm grus-luipell
I Smimyund holly på tisdagen en koyiuiyiallmng i ykolkokeiy jordlïistes pa ~i'indagen fru Gunilla Hanwin. Stroni-rund. Olli-
lokaler. De ai gaende ykolkokyelei ema. ~oni under fru Birgit iiitml \ :ir Kyfkvlteftlc' Gunnar l.¿if\ienm=iI'k

.-\rhoren-()lofwin~ ledning lart ~ig konsten att laga mat i ku-

pongtider hade yanilat nialtider for en yecka i en utytallnings-
monter. Det ~ag lackert ut. och heuikarria fingo a\ en iillfalle |-'ö;|9Lq-ç|;¿.|-
alt konytateni att maten smakade utmarkt. Rattema yoro till- 70ar fy ller idag arh. Daniel Henrikwin. Stromyund.
lagade ai rayaror inom ranainenngeny gr.'in~er. och det sar

en in err:i~kning ati man kunnat ;i~iadkomma en sa omsaxlan- 55 5,-

40 m=IN'4ß'|- fyller pa ~ondag fru Ingeborg Scherrnan. Strimi-und.

60 år
fyller pa Iordag ~nickai-en Daniel Jonwm. (íarde. Siroinuind.

Skid-S.\I lt)-l.'l-t)3-ti7
"Gamle" l.ar\ Theodor Jonwin. IFK Strom~und. akte in pa

-tttze plai~. i 50 kni loppet och erholl tiden -t.l-l.-l-l. Segrade

gjtvítk .\|0|'Zt Nisse Kzlflsuin Ä.-14.27.A 
hade på tondagen anordnatw i realykolany aula i Stromsund.
Som inledning ypelade den tillfalligt ~amiiian~atta kiartetten
Berno/ en ~ene klanimiga iiiu\ik~tycken. y arefler rektor .-\. .\lat-

tewin halsade \alkommen.Darelter folide ett qu akter langt
roligt ~pex. lïirfatiat och regi~~erai at ~.kolan~ gy-miia~tikdi-

rektor. Iojinani l-Ihhe Fry kherg. xal iard en blomma tïir ~in

_ _ __ _ _ bearbetning av dei lii~iori~ka ämnet "0dy\~eu~ in~ai~ i det

Ülffl' ~4"""¿" Ü/"'.“"" '""/ “'""" l""“" trojanska kriget". De unga ykàdespelarna ~kotte utiiiarkt sina
roller och ax tackade~ ocksa hàirfor at kyrkoherde Gunnar Lol-

(šråöserruek W-l3-tlß-(ii yenmark ~oni ai-ylutning på altonen.
ny. med handykar. tobak och pipa i fickan. På grund ay den ytora tillylutningen pa tisdagen - läro-

hyit mot en aldre i lordag~pa I S. \erk~aulan \ar fullyatt - anofdnade- ytterligare en aítonun-

Tackyam for upply ~ning per tel. 267. Siroimund. kl. lti. I 2. derliållning på tor\dagen. och as en da var det "spikat".

Benin: rnimrrilu xknllmrIr'II
Fn- Bern/ .\'nnl_furi. I'.'r|L I)uIilIu'r_x'. ïligw' (iimilin och ßrngl Hrlirikiuui
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60 år fyller på tisdagen hernmansägaren Erik Persson. Tul- Skldtävllng l Ulrlksfors
lingsås. Jubilaren beboroch brukar sin fädernegård. Vid sidan Vårvädret hade farit vårdslöst fram med det knappa snötäc-.

om jordbruket ägnar sig P. åt konstnärligt arbete. närmare ket. Termometem visade -I-ógrader. ochden våta snön lämpa-

bestämt att måla tavlor. de sig föga för skidåkning. Av de l03 anmälda ställde likväl 95

P. är kommunalfullmäktiges vice ordf. samt pensions- upp och fullföljde också loppet.

nämndens ordf.. valnämndens ordf.. i Näsvikens valdistrikl Prisutdelningen förrättades på Folkets Hus i Ulriksfors

och ledamot av folkskolestyrelsen. beredningsutskottet och av folkskolläraren Edvin Sjölund

kyrkofullmäktige. Inom l-lammerdals vagdistrikt har P. nedlagt Seniorer l8 km: I l Nils Jansson. l-lotings IF l.l2. I4. 2) L Olofs-

ett synnerligen intresserat arbete både i vägstyrelsen och väg- son. Gubbhögens IF l.l4.46.
stämman. Samtliga förtroendeuppdrag harjubilaren fullföljt Yngre oldboys l8 km: ll Valter Hedlund. IFK Strömsund

med det största nit och intresse. Genom sitt vänsälla uppträ- l.23.33. 2) Karl Danielsson. Ulriksfors IF l.38.33.

dande har P. skaffat sig en stor vänkrets. Juniorer IO km: l) Gunnar Runsten. Ulriksfors SK 43.53. 3)

Harry Lundin. Ulriksfors SK 44.55.

ungtinnttitiattsitntt irrætstirittrttntr Aitttsnttt sit z4.ro.

“W f>'“F'P* '“'*'G°"1*'““_"“'“"'C"' W- '°"”°!'- 5"“'“' 2» T t ottnttrttnn. Gttitnrttsgtnt rr= :sarg .

*““'*-1“""""“°“""W'$“““'““L'*°““*' '°'5“" 5"“'“' Äitttt nrtrinnyt s rtnt; 1.:. vtntntnn IFK stttsntsttntr 26.15 2»

sund som resande för Östersunds Redskapshandel. Då Red- 0": v|kwñm_ Umbfmsx 26_4¿_

 lÖwIl8&|llSUÜmSüMÜl9|9.b|CV.|dtSs Dmrsk .|| -ds ~ U|'k_|- SKZS45 2

ctttr. viiittn tttrtttning rtnn rnnrnttntrt inntrttt. rinn itnt vinst Lundin d.°";¿__:.,'fg" ""d'"'“' " " °“ ' ' ny"
sig vara en mycket skicklig försäljare och yrket är hans största

"'"'§*°- _ Nytttraitinntnn im-os-os
Jubilaren har gjort sig allmänt omtyckt genom sitt trevliga Km' ha :Mum mmm' Mmmm" mr *MSC Andas

°°" “""'“'*° *"“~ ornrttnn. Kitwtjti.

ff icinpttttiirt-tnrrnt-tttjrrn ro-isoæio
' Vi har här i l-larrsjön varit isolerade i en sju dagars tid från all

biltransport pga att den en mil långa ödebygdslandsvägen ej

blivit plogad.
Vår postförbindelse har endast fått bestå av brevpost. enär

postombudet fått åka skidor och ej kunnat föra med tyngre

föremål.
Vi har här två affärer och byns befolkning övergår hundra-

talet. så att affärernas små lager av matvaror börjat tryia.
l byn finns ett 50-tal skogsarbetare och hur lätt händer inte

ett olycksfall. Då det inte finns läkare eller sjukstuga på plat-

"'““*“P"'“"""" ' 5"'“"'”“'“' nen ut det ttnt nsrt. att trtn nrycitrrgt nittri rtstttirstin.

Vem blir skulden till denna isolering?

_' la. man skulle kanske kunna skylla på det häftiga snöfallet.

Dmmurmgg Men dock ter det sig litet lustigt för oss här i l-larrsjön.

Pnsttrittrttinntn triistytrttt att 'rnntint Nit.-.tttntr. rrtwsnris. tf- I *ån sfmbvar- Riseds- Silidssß- Rißsvw sh GW-
rtsirtt tiiisttnti trri rinjtttnnit nit gntittttrnnrntn på ntnrcrtnn näs ha de fått Sim view vlsds ms d Mis snöfallet-
Rin¿“|u,,|_Hm,5“¿,_S|,öm,un¿_ Varför är inte vi värdiga att få vår väg plogad? Det måste

.
itttn tntrntt pt nn .ttnt irtgtrtrgiv.-t itnn ut rttn-nt .tnnt rttntiitn-

Pmmbw ver chefsskapet i vägstyrelsen.

Generalpoststyrelsen har beslutat om indragning av ersätt- V' WW” '*3*'““ 5"" 5 ""“-iÖ"-
ningtn nu iiitvrttitmti r siijnantn. r ttriirtt nitttii pnstnntrnttti BYN-

med postutväxling över poststationen i Gubbhögen anställas

isrrjtintn tnnt en ttsrrttning nr 2-io rtt pttåt. '_-wow*
Nils Bredberg

I-'lhdelltlralltt I Strtlttuuad Barbro Roos

har haft välkonisthögtid för sin nye föreståndare och predi- Karlskoga Strömsund

kant pastor l-ljalmar Sundkvist med familj från Öland. Sångar-

na bidrogo i alla möten med god sång och musik under led-

ning av Olle Olsen.
Födda

“HÄR VÅRIÜREP Vår son Carl Gunnar

har vi extra prima l-lickoryskidor Greta och Carl Närsjö

och god sortering i klistervallor född Sandström

SANDSTRÖMS. Strömsund Strömsund den l3 mars I9-43



Ströitirlitnttioderföretüig l943-03-l2 Ströntmndsbosvånaltadad vldtlnliierltörtiig
firade i går Nordens dag tried en offentlig fest i realskolans En allvarlig olycka inträffade på måndagen i Österkälen. Hem-

samlingssal. Där bjöds på ett omväxlande program med ett mansägare Erik Mickelsson från Strömsund var i skogen på

föredrag av redaktör Wilhelm Anner om ”Nordens läge just timmerköming. då en stock råkade lossna ur lasset. En kamrat

nu” samt vidare musik för violin och piano av kamrer Sven till Mickelsson. som befarin sig nära körvägen. uppmärksam-

Åström och fröken Elise Svensson. Gunnar Sällvin sjöng till made att en stock halkat ur bindslet och ropade till M. att

ackomparijemang av Stina Körner. som även läste ett pardik- stanna. I samma ögonblick som hästen stannade . vällde M.

ter urden norska krigslyriken. Fni Signe Tuveland läste en av på huvudet och träffades av den framskjutande timmerstock-

l-l.C. Andersens sagor. Duettsång utfördes av fruarna Tuve- en. Törnen var så kraftig. att körarens skallhas sprttcktes. Den

land och Körner till nckompijçmgmg av fru Hmm Maries- skaddt fördes i tillkttlltld bil till sjtlksttlgttn i Strömsund.

sort. varpå festen avslutades med. "Du gamla. du fria”. Dr I-lällen upplyser på LT:s förfrågan att den skadades till-
stånd är mycket allvarligt. och utgången är mycket oviss.

50 år fyller i dag banvakten A.G. Wikström. Strömsund.

^".um.|qw.|N“æ Artier'lka|tsktfll_slta_ttfå l9-l3-03-_l5

En tysk omm nu ungen in unga meka. R* nu ck ha* sm' Hushållen få enligt livsmedelskommissionens beslut en till-

ute på plattformen. fastän det fanns sittplats intill honom i d°'""'3 av 'm°"|“"“k' "N m°"'"' '7 mm mh -6 "P"" Du
t-ugnen. De tee iiieinm in nsns tiii iteneentmiieiteiagiet i W' 2°°P°*"8 '“°' '!“"*“P°“8 5='°3-
aim l stället för anienkanskt fläsk får man köpa antingen 200

poäng hästkorv eller 200 poäng blodpudding eller 200 poäng

Stlttirundskvliltoraberedsltapaltoninltte kalvsylia.

har haft årsmöte. Till styrelse för kommande år valdes Anna
Levander mir. suismitit Johansson. Beny Nilsdotter. Anne I rlwl
3|°m_ |-|i|¿¿gm;| 5355,,-¿_ gm Andcmon och gun, |_ipgin_ - Nå. Bengt-Erik. berätta nu vad du i-ei om mulli-ailen.'

Under det gångna året har K.B.K. anskaffat fosterhem till 22 ' Uf"--~ 40" ä'=--- 41" 47' *“P""Rf""-
finska bam samt delvis försett barnen med utrustning. K.B.K.
haroekså anskaffat filtar och lakan till ett 40-tal bäddar. Födehe'

60 år fyller i dag lantbr. Anders Persson. Bredkälen.

Lllvlieiivilibyutdett lStröm
På söndag gick den traditionella byastafetten och korpora- Aheta IK
tionstävlingen i Strömsund. Tllvlingariia hade samlat en syn- höll i söndags klubbmästerskap. Föret var mycket tungt.

nerligen stor publik. Stanplatsen var utanför Turistliotellet. Resultat:

och högtalaranläggning var anordnad. Senior l2krn liNilsSttömgren5l.-ll
Banan gick i en slinga på 8 km. Äldre juniorer I2 km llOlle Söderlund l.05.27

Efter tävlingamas slut förrättades prisutdelning på Suörns- Yngtejunioter 8 km l l Berthold Hansson 5 I _55

Byalagen: l)Lillvikens lag: Birger Gustavsson. l-lolger
Gustavsson och V. Dahlkvist l.59.42. 2) Gubbhögens lag:

l(.l.Olofsson. Erik Perssoii och Jöns Jönsson 2.(X)..27

3 Lillvikens lag 2 : W _ Eriksson. P Samuelsson. E. Larsson

202.03.
Korporationslag: I l Vedkörarria. Fagerdal. 2.04.06. 2) Holms
skogsförvaltriings 3) Kastvedkörarria. Yitskaftkälen 2. l 2. l0

Etiekivih
inträffade påtisdagseftermiddagen iTullingsås. Spåntaket på - 1
hetn.äg. Axel Nilssons ladugård hade antänts. Man hade på | .

dagen sysslat med bakning i en byggnad sammanbyggd med l
isdugtnien. sitsdem insioiintie sig iiii sn spameitei sanne- ,,,,_æå
likt måste ersättas med ett nytt. Under tiden för släckningen "
hade andra personer forslat ut samtliga nötkreatur samt hö-
grödan. . ^-Å

until-:|tt.Å1'n\ t.mnt-:ts Mt-rr/u.u-'0tsÅuN|Nc
A11-Jti.Itivtm1'omUat-:|ti~iA11t1.i:titJtiiitNnt.«tNot: Nilß Sffömxft- Alßäßff MI SI~'ff~=--I
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Ströms skolor för yrkesiindenisrilng Ströms fllekseoutkår l9-l.'l-tl3- 23

har i dagama börjat en kurs i snickeri och nietallarbete i gamla hade i fredags anordnat fest i Ströms samrealskolas samlings-

sockenstugan. där cicelör J. l~lolter är kursledare. Åtta pojkar lokal. Sedan patrulledare Bena Forsberg hälsat valkommen.

deltaga i årets kurs. som pågår i ses veckors tid med heldags- v idtög ett rikhaltigt program med scoutsânger och sketcher

undervisning. l skolans regi hàlles vidare en kontorskurs med samt ett föredrag om scoutrörelsen av Gudrun Koniing. Tre

kassör C _ Glaas som lärare. en sömnadskurs med fröken Mar- smascouter sjöngo en norsk sang. och ull sist sjöngs unisont

git Jacobsson som ledare samt kurser i vävnad. spetstills erk- de norska och svenska nationalsàngerna.

ning och handarbete under vav lärarinnan Karin Nilssons led- Behallningen av festen. l2tl kr. tillfaller Nörgeinsamlingen.

ning.

Aiiio in i«>t_i.m-i~i "*?'*""'ß_
fyller på söndag âtnkefru Gunilla Olsson. Strömsund. Jubilaren 5" 3" _f)-"ct 'dag rahnhffm' I ddh' L '"k“f"“' ""h'k"°"
ar född i Näsasen. Redan vid l9 ars ålder ingick hon aklenskap 3" “km mancm av \ al den p"m_“ka wm den [.acu'ga
“ch hmm qg med sin make '-“N i Hmumd “ch wdcmcmi tarrörelsen och bekladerf orilförandepostena avd. 98 l I.

simiiisiiiia. ut-siiiiieii im »mi ganska bara ihiami. men man “'*“'“'“ *“ S'_"^*- '"'*¶" "'"“* f““ “"“'“F*'*'°' ' 5'“f'“_“ K““'
hmaldñg hm Mum “äga 'mc mmm än 13 han har hm mn sumentförening och ar ledamot av kommunalfullmaktige sc-

till världen. varav I I aroi livet. Förutom hemnieisomvàrdnad da" màllßil ål' Html revisor inom kommunen och ledamot av

har hon även haft tid lör annat. Sålunda har hon varit en nvk- "'3'm|“°" mf S"Öm“ "kända “j"kka“a' Sauig' "rädd “ch dm'

terhetskampe som fâ. Alltsedan ungdomen har hon va;-i| agm radig har han blivit mycket uppskattad av kamrater i de olika

i logen Norrskenet i Strömsund. där hon haft manga irtroen- '"3“""'""""“ 'hr han "anal" arhc “ch '""°“°'
deuppdrag. .Även inom Vita Bandet har hon nedlagt ett syn-

nerligen intresserat arbcte. _ -_ __-

-Är det ndgøt särskilt du i-ill art jag skall sticka till dig.
när du blir inkallad. Erik lille?
- Ja. ont moster ville sticka till mig en slant dd oelt dd...

(il-É\}\l1-\
gott namn

även
K.-\l-1-I-'fl-JlSATl'.*IlN(šH 

med äkta clltorln

50 år I9-13-03-20

fyller på tisdag faktor RA. Hagermark. Strömsund.

Jubilaren är född i lfmeà landslörsaniling och visade redan i

unga år intresse för skogen. Efter sin utbildning var han läns-

skogvaktare i Västerbotten under ses âr. Till Strömsund kom
han år l929 då närmast från Näsåker. Orrar l'tlrlli. lhilrn ti-ilgrrvkiiii l)ii_gnmr .-lmlrrumi

Faktor l-lagertnark är känd som en skicklig yrkesntan. och

han är en verklig friluftsmänniska. Han har även anlitats i kom-

munala varv. och inom Röda korset har han nedlagt ett intres- Fwdïüpr 'NMLLI7
arhß 'fr f) ller på söndag fru Bengta Persson. Vágdalen. L'lriks-

85 år fyller idag frii Juliana Lindberg. Öhn. Strömsund.
Slllttrintnn
Namnet Stenbrand har godkänts för arbetarna Karl Albert
Jonsson och Erik Hugo Jönsson i Ströms församling.

Karl Gnllrlttedt
[__y;m',|g med sin populara radiokvartett spelar till dans a

“ám 7_aknw,n I-'OLKI-Tl'S HUS l l.'l.RlKSl-'()RS
|n¿¿,.¿¿ "Nm lördag den 27. kl. 9- l. söndag den 28. 8- ll'
5m»,m\un¿ l-'orsumma ej tillfället dansa till denna verkligt fornamliga

V,g\¿| , _gm5m\um_| den |7 ap,-¿| |9_;_~i kvartett som i Üol sommar \ ar folkparkemas ntusiksuccé.

20



Alrallverlltclae
ÅR”"Ün'*”“r En av Strömsunds äldsta ftrmor. P.W. Ohlssons l-lenekipering.
nustryrtettsrtsonoetsovemyeetnennintronuniroppgirtefpa M- - _S ._M _- Ö__

oestrynnra1arnrtnnrtstan.\-ttttoonoef toasstrotntitttrontnto.. '°'*""°°'°'“'8'"““ '°°"'°"'“ “g'“"'°" "°'“'“d'
mästarklassen i fltltskjutning. Från Suöms kommun äro dessa:

John E. Lindqvist. l-lj. Grundsuöm. Vald. Wikström och Nils 60 år
Wilhelmsson. Strömsund samt Harald Larsson. Äspnäs skyt- fyller på söndag fröken Kristina Nilsson. Strömsund. f.d. inne-

tcförening. havarinna av Lilla konditoriet i Strömsund.

Rbelle-Toraßltïletß IF 60 år fyller på söndag fnt Hilda Dorotea Salomonsson. Bred-

har hållitk|u på skidor. Rcstlllllt ukll- SÜÜW-

sornoeftsttnn-t.aengttormortt.oo.39.1t<jeutaotert.2r>.i:s.
3. Tlgc Svtl'lss0l'l I .2-1.05. Q år |9_|3_0_|_02

fll:f=kill'll°'=fl; lå; Mc ryttef t ung tnnrtwotneen tonnn Holmberg. stnsnoontt.
. X Lßll . - -. MIIKII .

Ungdomsklass 7.5 km:
_ .2. 40. _ W”bmw |§¿f““°" 45 ugentretsttg. cttnnttnn srntntsteot. Lot-tseegn nor ot-trott t en

t.Mnonuotoon t.to.44.z.onot.onopen t.to_s4. å'““'“'8' *'-

Ströms flltakyitekrets I9-l3-0-f-05

"'“"""'l" "”3*'3'3' none Mnne nen.-ang nnonrnnr rattntjotnrng t-to Nan-arten.
vs of ryttef pa torsdagen Kort Karlssw- GW- $l'lll'l'~“'l'l- stronoono. :tvn nseentngnr med ss ntrynnr statttte opp.

Mästerklass (9 deltl
75 ål fyll" Pl ff°<l=8 f- llll'l<ll='l<l°ll P-^- Gfßlll- Slflllll' t.ronn-. Persson. suono st<t=.. za u. 2. ttnnrto Lon-son. Aso
“"'°- l“l>llW' llfßllfl l Ulllfl- nas st<F.. zs n..1.rottn unaqt-ter. stnstnt st<t=zs n.

Hogfe tttnssrsø dett.)
7°åff>'ll°lP'lfl°'l=8 lll' ^l“l= ^"“l'= ll°°l=lWl-°lll°- Slllllll' t. un aornotnt. suornt st<t= zo tf. 2. Per onntetoon. vågen.
*“l'*l- llll'llWl 'WWW lll" R='l“°l° =°°l*=ll- sttrzsn. .1.otteotoon. tttttnnnttssttrzs tf.

utge uno m oem
Eßwdterrlrlrlllhcllrlall t. svnnre Nontwonn rottingsas st<t= 23 tf. 2. Tone tonoon.
En åifls wike lekte vi isen i närheten av ntrjevstren. dar Aspnat sKt= 22 u. 3. Per ra. Persson. oto zt rn

kloakledningen utmynnar. Snö hade fallit pl den tunna isskor-
pan över vaken. varför pojken ingenting anade. förrän han
plumsade i.

Ett par pojkar frin Nlsviken. Yngve Danielsson och Sig- Åk MONARK , lubikumscykdn i är

'““' K"'“°" "°'° P* "F""”* M" *'“.°"“ ' s"°"'*“"“ °°" sANt>s11to~ts. snonoono Teteron t t t.
hörde den nödställde pojkens rop på hjälp. De skyndade ge-
nast till undslttning och lyckades med förenade krafter få

pojken upp på isen. l-lan hade säkert drunknat. om han inte
erhållit hjälp.dähan varensampd isen. mn rrharu I l

NykontirgerrtharavgitI1yaltland

Bil genom ben utatillrStrömsund l943-04-Ol
tznveotsatttttnong ennomtren snuonoonrntn ttnvsnas kan W"
de på smm va“uda|ens | C å|æ|'IV ål' hll' KIT' JOIIIS .'0|'lll'|5$0. Ålli-SQL ßïlldll.

Då bilen kommit ungefär mitt emellan Trollön och Kommu-
nalgärden började den svaga isen ge vika för bilens bakhjul. Jlïliílill'
De båda i förarhytten hade knappast lyckats vräka sig ur bi- Stoftet efter fru Julia Vikander frän Risnäset. Aspnäs vigdes

len. förrän den redan var försvunnen i djupet. Tack vare den på söndagen till den sista vilan i Ströms gravkapell vid den

uppflytande vedcn lyckades de två i vaken ta sig upp pd isen. nya kyrkogården av pastor adjunkt G. Sivertsson

Lasten uppgick till 8-9 kbm och bil och last beräknas tillsam-
mans väga tnellan ses och sju ton.

Bileråjsljgnk däremot och blev liggande på botten pä l8 -nmznom sverüauuumm
'"°'°“ ' Stoppa  .

Det har sina stora risker att passera trakten kring Trullön. Wå-
dà ett starkt strömdrag gär fram här. Det inträffade borde utgö-
ra en påminnelse om vikten av att den farliga zonen markera-
des med granntskor till förebyggande av olyckor av liknande 60 år I9-43-04-07

art. fyller pä fredag A. Edvard Jönsson. Lövherga. Ström.

Zl



Lotuiliår 19-l3-ti-I-titt
hade i tisdags mole pa Nya Hotellet i Stromsund. .-\st den fore-

liggande s erksrutihetsberattelsen framgick bl.a. att arbetet inoiii
kåren s aiit synnerligen Iis ligt. .\lan har stickat och sytt for
hems amets rakning och ss arat for utspisningen s-id hems ar-

nets ot ningar och s id sksttedagar. Kurss erksamheten har s ant
omfattande. I 2 Iottor ha deltagit i en sjuks ardskurs under led-
ning as prm insiallakare J. Bellander och 38 medlemmar i en as

frti Signe Tuseeland ledd kursi erksamhet. Samma kurs holls i

Has snas med 22 lottor fran orten.
Till aftonens prograni bidrog fru Signe Tuseland och kam-

rer S. .-'\strom med ttiusik på piano och s iolin.

lfötlelszedtitnr
75 :ir fs ller i dag f by ggmastaren .\likael H. Blomberg. Ss an-

ingen.

Išrlglskt iätrömsund l9-l3-U-t- I 2

Strax efter kl. 2 pà soiidagsmiddagen gingo yglarmssirener-

na i Stromsund och tralikantema fingo hals os er hus-ud be-

ge sig ner i skyddsrummen.
Torsten l.ofgren och forsi arsomradesbefalhas are os erste-

loitnant .-\r\eid l.iljeblad folgde som åskådare uppmarksamt ut-

secklingen av handelsema i den anbefallda os ningen i heni-
ortens forsvar. .-\ll luftskyddspersonal under befal as luft-
sksddschefen landsfiskal Yngse Hallberg sar emellertid lik-
som hems amet i hogsta beredskap.

Den landsatta fientliga fallskartnstruppen hles snart innng-
ad efter alla konstens regler as hems amet och trots ettngt
motstånd ts ingades den att kapitulera.

Den lyckade luftskyddsos ningen as slutades for de sarskilt
inbjudna askšidarnas del med middag på Grand hotell. s id s il-
ken man efter insamling soni gas a till hemvärnet oserlamnade

drygt 300 kr i kontanter.

Nm .lütltllandslsretsen
ai Ssenges smaskollantrinneforening holl sitt andra arsmote
lordagen den 3 apnl pa Nya Hotellet. Stromsund.

l-'oreningens inkomster har under âret iarit l8b:-. daras ha

Iñli kr insants till Centralkassan Kretsen diskuterade centnil-
styrelsens forslag om infontnde a\ slojd redan i smaskolan.
detta for att alla seckotimmar smaskollararinnor ar skyldiga
ttanstgoni skola komma smàskolans ham tillgodo.

lífter mötet hölls ett samks am. s ars id fröken Bett) .\'ilsdot-
ter talade om l)an Andersson och läste dikter as honom.

.\'nsrI.s mui.iLolu. I dug iui_erloni.s_e4irdnt GIt:_e_i:r:t.

Slikuinmn
Namnet Ersner har godkants som slaktnamn for arbetarna Jo-

nas líds ard Jonsson och Anders Jonsson. Stroms forsamling.
Vidare har namnet (iunns ard godkants som släktnamn for

hem.ag. Jons Persson. Stroms Rirsamling.

llntidstatlombsgge
Stromsunds municipalsamhalle har fått regenngens tillstånd
att uppta ett trettioarigt amortenngslán om SS.tititi kronor for
uppforande as hrandstation m.m. i ks aneret Vesslan.
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Izdlgn platser
l-'risorbitrade

manl. el. ks innl. fullt komp.. erhaller plats omedelbart. Si-ar

till B. Schroders l~lerrfnsering. Strömsund

Fn' .u'i'nm'i.imre Birger Srlirörlrr pmrrur frumir .sin nyin-
Lii'/ilu salong liII.ummum_s nu-il .sin .ri-.eler och .tizlerrz

Ströms Sl.U-nsüelling
hade i söndags anordnat en trevlig och talrikt besokt fest pà

Ohn. I-Ifter hälsningsanlïirande sjöng man "Ss~enge ar mitt allt
på _|ort.len". Dàlreflet' boll dislrikt.son.lf. för SLKF. sas-láirttrinnan

fru .-\nna Magnusson. Ostersund. ett intressant och sakligt
foredrag om linodling. lífter foredraget bildades Öhns SLKF-
foreningen i vilken medlemmar fran Öhn tecknade sig. Till st) -

relse s-aldes fru Anna linksson. ordf.. fru Signe l.indberg. \.
ordf. och fru Beda Rosenberg. sekr. och kassör.

Kill-I
litt pojke

Lilly och Hugo Strand

f. Blom
Stromsund den IS april l9-83



Ströms kottstunentßtutlng l9-I3-0-l- I6
höll i går distriktsmöte för Strömsunds municipalsarnhälle.

SltoparbetareI1'lxan fick premium l9-l3-04- l9
Bitr. Iänsjägmästare Axel Schard utdelade i torsdags vid en

varvid föreningens ordf.Torsten Carlsson höll föredrag om kollation iTasantillskogsarbeta|en Nils Elias Nilsson iTäatan

"Spar förfreden. "
Till medlemsråd valdes : Oskar Blomkvist. Anna Norden.

0.E. Backengårtl. M. Carlsson och A. Funseth.

Knnsum. Strörnsurtd

Strötnarnds-Bla
Måndag den I9 kl. 8. IS.

Den ensamme aktören i 26 roller
Sigurd Wallens enmansteater

Aug. Strindberg. Albert Engström
I-IEWSÖBOR. ROSPIGGAR.

st<ÄRGAtt|:st.tv
Biljetter hos Eliasson & Nordin. tel. 34

Konsertbolaget

Iïldeheï'
Nårfyllerpåsöndagenpredikanten P.F. Forsen.Gärde. Ström-

sund

Björnenärnltgångenlnza Jämtland
I går upptäckte man bjömspår endast en kilometer från Ala-
vattnets hy några mil norr om Strömsund.

Av allt att döma har björnen uppehållit sig i skogarna kring
Alavattnet en längre tid då man redan för en vecka sedan

premium för plikttroget. omdörnesgillt och samvetsgrant arbe-

te i skogen. Premien kommer från en av länsskogvaktare P.

Jacobsson i Näsviken. Strömsund. donation. som förvaltas av

Ströms kommunalnämnd. rnedan skogsvårdsstyrelsen har att

utse premieinnehavare. Den i år belönade skogsmannen har

bakom sig inte mindre än 50 år i facket och började med .skogs-

arbete redan vid I6 års ålder.

Ströms sockens erkända ajukkaasa
hade i söndags årsmöte i Strömsund. Kassan har under I9-I2

utbetalat sjukhjälp för 37 I-I dagar och utgjorde ersättningen

för sjukhusvård. läkarvård. .sjukpenning och sjuktransporter

Kr. Il978:24.
Antalet medlemmar har under året ökat med l68 och hela

medlemsantalet utgjorde vid årets slut I .S66 st. Styrelsen om-
valdes och består av hrr Algot Eliasson. Gustaf Skogman. Nils
Svensson. Oskar Uddh och Emst Jonsson. Till revisorer om-
valdes hrr Axel Barthelson och Ivar Körner.

I-'ödehedqr
65 år fyller på onsdag skogsfaktor Magnus Lögdherg. Ström-

sund.
65 år fyller på onsdag arbetaren 1.0. Nilsson. I-Iillsand. Ström.

Snön meterdjttp I nornllntlutd
Snörikaste vintem sedan anno 88. säger de gamla.

Snön har i år formligen vräker ner över de nordligaste de-

lama av Jämtland och trots att det nu är ganska långt framskri-
det så ligger snön mer än meterdjup. vilket inte minst post-

husschauflörema få erfara på vägen upp mot Gäddede.

Allmänt gör man den iakttagelsen att vägarna äro svårfram-

komliga och dåliga. Det händer ibland att bussama köra fast i

sörjan och ha fullt schå att ta sig loss. De tungt lastade ved-

transportema göra inte saken bättre.

Skoransonering har införts
Försäljningsstopp i skohandeln t.o.m. 6 maj

Fltljenytt I9-IS-04-2l
50år fyller på torsdagen lantbrukaren Per Olofsson. Egna I-lem.

Strömsund. Jubilaren har flitigt anlitats i offentliga värv och

kommunens tjänst. Sålunda har han tillhört Ströms kommunal-

träffade på björnspår omkring 2 km från byn. berättar hr Ivar fullmäktige i ett l0-tal åroch varit dels ledarnot och dels ordfö-

Alvebo. Spåren uppmättes till 8 l/2 tums längd och 6 tums randeen följd av åri fattigvårdsstyrelsen. Åren l939-40 arbe-

bredd. varför det tydligen rör sig om en ganska stor bjöm. lade han som ledamot i kristidsnämnden och är vidare mång-

Anmärkningsvärt ärockså. att björnen letat sig fram ur sitt ide årig ledamot av taxeringsnämnden.

rnedan snön ligger närmare en meter djup i skogen. På kala Som kooperatör har han nedlagt ett synnerligen intresserat

ställen harernellertid myrstackama tinat igenom och dess inne-
vånare utgör som bekant en läcker föda för björnen.

Suömsund med omnejd
Trevliga sportkostymer för pojkar

i storlek 8- I 7 år

P.\V. Ohlssons Efter.
STOCKHOLMSMAGASINET

arbete och har varit styrelseledamot i Ströms konsumentför-
ening i åLskilliga år.

I Strömsunds arbetarekommun är han fortfarande aktiv med-

lem

Dlldlß
I en ålder av 83 år har Elias Hallin Bredkälen. Suömsund. avli-
dit.
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r-'auuaqpf um-orzz Ålfwwtlnvtdrøttsßwnirva
so ar fyller på pstvarion tagentmsag. Anders ta. Manoisson. F=wh>'sd°ß~ idßiffßis- Tim- àwwmvs sin \'=fl=~==m-
Su-;m¿_ 5|;¿5mcum|_ het den -I april efter att ha varit nedlagd i fem ars tid. Till styrel-

se valdes: ordf. Nils Johan Nilsson. \'. ordf. Hilding Texmö.
50 åf f,-||c; på pgßgdagcn ¿;|u|g¿;mm| 5mi| |(fing_ 5m;m,un¿_ sekr. Gunnar Axelsson. s ice sekr. S. I-lllingsson. kassör Am-

Juhitmn. som ar maa i Farina. har en lang nstju av ar vara hmm M=I~~«m-

utkörare vid bryggeriet i Strömsund.

Dñd
Lantbr. Nils lohan Strömstedt. Bonäset. avled den I9 dzs. Han
var lïldd lll7|.

OlycltshlndelselStrümsuntI
En olyckshändelse inträffade i tisdags i Strömsund. Munici-
palläkare Claes Hällens S-árige son. Hjalmar. skulle lörsöka ta

sig upp pa en Rirhikömnde vedlastad vagn men råkade falla
till marken med palöljd au ett av den tunga vagnens hjul gick
över honom. Han syntes till en början icke ha tagit någon
nät'I'ln\'äl'd skada men sedan han lfls lill sill llem började gus-
sen fa uppkastningar av blod. varför han fördes med bil till
lasarettet i Östersund. Fran lasarettet meddelades i gar att
gossen är utom all fara.

Brörlrnm .-lnrhjönr och .\'iI.s Mullsson. Slurhöjrlm

Förlovade
viga tu-rs-ot-21

Mm, 3¿mw,n Skogstillsyningsmannen Mans Zakrisson. Strömsund. och
mh fröken Ingrid Holm. dotter till framlidne agronornen Ulrik Holm

Knmm s\.cn_“m och hans efterlevande maka f. Olsson. Jonsgàrd. Strömsund.

Stamsele Vagdalen

Per Pedersen mä
Ktlfln Jonasson

Strömsund Överberg W" “""
Dora och Karl Mårtensson

Göm ohmm Strömsund den 26 april I9-S3

Anna Jonasson í-
Strömsund Överberg En

Hilma och Pelle Mattsson
Ei Ni. .V _

Gm":"d J'“:::'('m sinsmma tm :rs april um

Bredkiilen lndal

Gunnar Nilsen
Märla Reijln
Strömsund Bror Mårtensson

Ingrid Bergvall

FÜÜIIIWAIIE

Strömsund Östersund

mruspf
mars-ltapapasuuagouausmuam Natsstomtsogcafanas. NF NÅ'§“*"
byn Mana slund

Stav-re. Offerdal Södra Öhn. Strömsund

50 år fyller pa annandag påsk arbetaren Sven Gärtllund. Grels-
gård. Strömsund.

Tjugo rzuldmlrlten I Ström
50 år fyller på tisdag fru Marita Funseth. Gllrde. Strömsund. En sammanställning av arets resultat i Sv. Dzs skidskytte visar.

att inom Ströms skyttegille erövrats 20 guldmärkcn. l2 silver-
S0 år fyller på måndag fm Agda Helena Jonsson. Gllrde. Ström- och l bronsmàirke. lnalles startade i de tva tävlingar som hölls
sund. S-l skvttar.
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Dlldll .lltutar till terräng - SM
I en alder av 2-I är har Bror Lindgren. Öhn. Strömsund avlidit Ttll SM i terränglöptting i Alfta i Hälsingland. där långa banan

avgörs. kommer IFK Strömsund att skicka ett tremannalag.

I-ïlrltrvade bestående av Nils Ollander. Måns Erik Espmark och Bertil Erix-
Bettil Carlsson son. Det blir Ollanders första tävling för moderföreningen ef-

Astrid Öhlander ter återkomsten frän Stockholm.
Strömsund. päskafton I943__ vtgte two:-29

Verkmästaren Nils Harald Bredberg. Karlskoga.och fröken
P«G°ttffl<ll°M=° Barbro Roos. ooner rittttgentrerssgtottn Roos or-tr ttonrrnotro

Sist* Öltlmlsf r. t.onogren.ßrertg.trus tagnottennsrrornsonu. vtgsetn torrar-

Ytslsafllllls Strömsund orter t strotns tryrto onnonoog po-.tr or tryrtotrerrte Gonnor
Löfvenmarlt.

“"'5'*"^"""" '°43°4'28 Anttggningsnrb. otor Rortotr sonnerno. ttrpen oetr frasen

Tl“'5"'“' P* ”s '“" ""'”'*f'“ I ^'“““' E" N" I "°.' I W signa enteoon. vtgonten. vtgsetn agrte nnn pt ptntonon t
takttogo tva fiskare på Flåsjön hur en älgko kastade stg ner t suöms pslgàm och ßdmdes kyrkan* G_ umcm
vattnet varefter den gick upp på stranden igen och försvann i |

skogen. Dä de undersökte saken närmare funno de blodspår i

“'“°3°"' ”W” d' r°“'°°° “" ä'3°" '“'“°.°*'“j“'i'*' Fj""“"?*' strogsorb. tonas tvtttrnet Goronoon. öjorn oen rratren sotvetg

'““'“'°" “'°"“°'“'°'“ °°" dl '“"' “'“° .'3*"3 ““d°.'*°'“""@ Lundgren. Äsontr. vtgretn ttsrrtnortesptpastrnnon t srrtsnn
anträfïade han den skadeskjutna älgen t skogen. Tjuvskytt- kyrkan ky* | I G Ume” |

anta ifräga har nu avslöjats och erkänt. ' '

Ramen toton Athen otorrron. von. sortertartre oetr rrotren

sugummguhnfkuumm Signe Maria Gärdlund. Grelsgärd. Strömsund. Vigseln ägde

torte more den ts nprtt po srnsnntrorg. ror»-to o-rtrotrrn-etse Nm På Pñsksllws i Ströms Pflßlsål wh Rlflwlsf- vt'

rttt trornrntnen sonrrrbeortttrensrone ornttngstotot t srrornr» llyrlwltßlß G- l-öfvpsßmßfls

und. godkändes. Nu" |943_04_30

I tisdags avled fru Carin Mårtensson. född Tallqvist. Ström-
sund. Den bortgängna var född I888.

.>........¿*...^'..*.'.'!!.f"f'........ to “år
' ' ' ' ' Alanäs skyttefönening. hade annandag päsk anordnat fält-

R* “'“°" “"“" '_"C'“'3S ”FM” S'^'""93""lF strjouttng. Manne brev- votrternor wrtotrorn. srrunnonrt rnert
Ljudförstärkntng 25 'rm-_

" Klass 3

I l.l.E. llenrilmon. böfberga. 25 tr. 2) Anselm Sandhill. d:o 24

Vßrtnlnorrallttlhtd I943-04-29 tr. 3tErikLarsson.lärvsartd23tr.
Vägantainortalämtlartdäropäettparundantagnärrena Klßßl-2
bottenlösa uäsken. där varken lastbilar eller bussar kunna ta I lGösta Dyrvold. I-Iafsnäs. 23 tr. 2) Pell! Södtfltlltd CIIO. 20 lr.

sig fram. Tjällossningen har varit svär i är och den tunga. och 3) S. Nilsson. Gubbltögen. 20 tr.

till synes hänsynslösa vedtransporttraken. har gått han åt ' "
t-tgrnna. 'rorotr rrrntrtartrort tror under de senaste rtogerno ot- W ll' N30-'>-03

tanten. tor de nesro vttotgnre t-tm. oett mango ptooer tro fyller i das lslswf Hm Göllls- Stfömwßl- HM llr lßßdd
“gsm hc" “spana mn y““\.m.|¿,n_ strömsbo. I unga är började han arbeta med skogsstämplingar

Det ror tonrtetrmresrtnoore Torsten Cartoon. strorrnonrt. °=ll ltlmllls ll Gnßissvefksn- inom vilket bßls han mt-

som på tisdagens vägstämma framförde den grava kritiken 'Wik rm"-
mot det skick. vari vägen befinner sig. * _'

Orsaken till vägamas dåliga skick är bristande underhåll. I-'likrvlh
fastslår hrCarIsson. Men vad skall man göra. dä vägstyrelsen

inte erhåller erforderliga medel från staten? Vägarna belastas Ingenjör Per-Erik Blomberg

också alldeles för tungt genom ved - och militättrartsporter. Clary Stertdaltl

Lastbilar som lastar upptill 30 khm ved är inget ” plåster” för Falun Strömsund
vägen under tjällossning. Ett oskick är också att de stora bola- Falun den I maj l943
gen skall få lägga upp ved efter vägarna - på båda sidor resa

sig ofta stora travar med ved. vilka hindra vägskötseln och
vattnet att rinna undan och vägen från att torka. Rune Nyman

Misslörhällandena har anmälts till bäde länsstyrelsen och Olga Edlund

landsfikalen. men inte föranlett någon åtgärd. påpekar herr Svaningen

Carlsson.
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Lgsnlng I-'aelsllgt
Stgurd Lan/ .-\sd 26l Stromsund as Handelsarhetareforhundet har haft

Ingnd Berglund mole pa Stmmshorg. \ an rd ull st) relse s aldes : ordf. och kor-

(ia\ le Stromsund resp. efter Stgfnd Larsson. som as sade sug. .-\lh|n (iusta\ s-

Ytgsel t Stroms ky rka mtdsommarafton son. Vàgdalen. s - ordf. P. (). Ollander. Stmmsund. kassor efter

(iunhorg Hedlund. som lamnat as d.. I-Lsss !s'ols;o. Stromsund.

Dödsfall

sekr. lsar Hathaeke. \ - sekr. Per Jonsson. samt Stgfnd l.ars-
son oeh Sonja Andersson.

l~'olltsltollarare Harald Ottosson. Tulltngsàs. as led helt hasugt R°\ '”“"°'3 Bml" -'\"Ü°f““" “Uh Ü*k1" B'-'f8"'-'L T'" "'“*|'°|'~"

| lordags Den bortgångne soryes narmast as maka och ham dm Wmc* 3003' -'\"4'-"'“““- L°PP|"°"Ü'^'"1'"ï RWKWÜ RW*
och Walter Hedlund. Som propaganda-och reklamchef s-aldes

lzarnqlrniiten
Stgfrid Larsson. Vidare \ aldes foljande medlemmar att utgora

I-'orsta ma; demonstratron 1 Stromsund holls på Stromshorg. amg' Andcrwm' Maja Amkßwn mh Ng'
.-\rhetarl.ommunens ordf. Lennart .Sehtilvtst halsade. sarefter “md aïxlumdcs med “ing unna kaffe \c“cmdc\_
.-\rhetels Soner sjongs untsont. Hus udtalare ud motet \ar
forestandaren l\ ar Berg. Kramfors. s ilken holl ett s) nnerltgen

mtressant foredrag. Resolutroner antogs. Puhltken uppgtel.

tall omknng ISO personer. Som a\ slutnmg pa motet sjongs l)u år
gamu Du nu I) ller :dag fm Anna Knstma Valhn. Làngasen. Strom.

Forslu nu:/rlrnmntlrulmn 1 Slromtuml R '__-_¿I15-1,:R4S

S0 år fyller pá sondag fru Anna lister Olsson. Stromsund

3 caasetspftumfy ;.m~.ma. uten-um-ma. tanet nu ford.-|..tng|
I pn\.

~ -g D. Zaclsnsson. Box Kl. Stmmsund
Telefon 268

l lmrterlätrünntnd
“ For beredande as plats for tnkommande nyheter

Slälrtnarnn

K- IM har s-kt mmm! Onfh fi* wffww (jr-'fz= G<*=m~- um,-oj.. am s-pp.-mg.. unralte au matta en hm
son och hans hustru as ensom for Jons. Hans. ( arl och Karm k|¿,,,,,,,-.g lm |-,¿||¿g| m\_
Goransson. alla | Stroms lïsrsamltng. _.\f|~¿N¿¿ U | |_7

mot kontant hetalmng under uden ltl- IS dennes eza

ltllklanningarttll Itt:-. IS:-. 20:-. 25:- lsrprst.

Contlnentalateljen

Strürnsurrdsbo får bo l utdömd lägenhet l9-I3-05-tttt
De hamnka familjerna mest utsatta. ltlt) ny a hostadslägenhe-

ter hehos s.

ßostadsnoden r Strom ar alltjamt lika sknande

'rnssrsx
l"un|:ljmÜrlrlm .ch .d'-b- '::ln'oll|"dr...'botcu. .cl N-

I"r.r. Imlrr rudrIr.'KurI. Hum..(irrIu. (rïrorg. 'I . 'v¶"-170I
fmmrr rmlrr|.'(worg. lem. Åmlum Iturm. .F {: yumipo.

I
ÅIPLÅTTGI

.-\lIärsös-erlåtelse J .- °""_""“
sumaam-mattan _-xtgot tatmtttm mr rofsau tm tmaaemf- /Vffpf/V4/VÛIIIV
far 1 Stromsund ull skraddaremastare Hans link Jonsson. 0575590 r ÜÜÜ". P

Slrttmsund
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Bw.¿m.¿n“ wrmd CH m.|..s"|¿as Renhållnlntpverk uppföres I Strömsund? I9-l3-05-l l

LT im v-am sig im nagra pmm: i suom. v-nio alla v-itsofaa vid 5"“"“““'1“ "'""*°il'“"f“"'_"**'*'*l=°* *="""'=""““$' P* W'
att bostadsbristen är stor och att något mäste göras lör dem dag" b°l'“"d'“d°“ M3" °'“ '"""'“"d° l" '°“M""'"3'“'°'k°
som hets» ac mest mffattm tssstaacma oc-ti av ae tomma. a *“°"' “'“"**"°'- Vi*'="° "°?'Ö' W" “"°*'*' ffålf' “'“_ “PP*“"
att s,-mm-tm. vi v-:rija att t-um nagra sv- ae uttrmgaae. '“"°°' *“' F" “""°'“P°'="' ' “"“"**"°' *=““' 1"' “N'1=' l=="“'“

Kommunen bör med det snaraste taga ställning till bostads- bm"d*'“"°“°"'
frågan. menar ledamoten av kommunalfullmäktige hr Per M.
Jönsson. Tullingsås. De bamrika familjema drabbas hårdast Kolutlverltsarttl|etenlStr'llrnsund
av den rådande bostadsbristen och folk måste beredas män- Vi närma oss nu alltmer den tid. då jorden skall redas för vår-

niskovärdiga bostäder tilläggger han. sådden. l ett samhälle som Strömsund är det emellertid många

Det vore rena galenskapen om inte kommunen tog ställning som sakna egen täppa. Röda korskretsen tog i ljol initiativet
till denna synnerligen samhällsviktiga fråga. anser byggmäs- till anläggandet av kolonilotter lör sådana som sakna egen

tare Olov W. Mattsson. Det statliga bostadsanskaffningslå- jord. Äveniårkommermanatt tillhandahålla liknande koloni-

net lör bamrika familjer är synnerligen förmånligt och behöver land lör dem som så önskar. meddelar kretsens ordf. hr John

näppeligen bereda den enskilde ekonomiska bekymmer. blott Bellander.

vederbörande har viljan att betala. Kommunen skulle därför Kolonilanden bli i år belägna mellan Strömsborg och Ting-

inte behöva ikläda sig nämnvärda risker. valla. Någon liten hyra måste även i år erläggas. men det stan-

Biogralägare John Nilsson berättar att vid uppförande av nar säkert vid ett par kmnor. vilket måste anses synnerligen

ett fyra lägenheters bostadshus. fick han inte mindre än 63 billigt.
förfrågningar om att få hyra en lägenhet i det planerade bo-
stadshuset. l vissa fall kom förfrågningar från sådana som |)||üh||
“W-l° hd' "W" h““"'d- Den 9:e dzs avled fm Johanna Margareta Famlöf. Tullingsås.

Med dessa fakta lïir ögonen bör det stå lillfâlcltligl ltla alt Dcn b0ng¿ngm_ som den |_|¿c ap,-i| 5 àr |'>.||dc 50 m- N-trim,

bristen på bostäder är större än många kan lïiteställa sig. Minst Mmmm av man “ch bam_

l00 nya bostadslägenheter skulle behövas enbart i Ströms-

und. menar hr Nilsson.
Nya Hotellet och ïilrlstliotellet l Strötttmntl
jämte L. Månssons matservering i Ulriksfors erhöll förnyat
tillstånd till pilsnerutskänkning. Reglementet lör distriktets
folkskolor beslöts ändras fr.o.m. redovisningsåret l9-lf!-l-l till
att omfatta sju årsklasser. Dispensären och Majblommekom-
mitten erhöll 2.000 kr i bidrag för bestridande av kostnader lör
barnkoloniverksamheten.

Ångfartyget AB Virgos erbjudande till kommunen att lör-
värva bolagets magasin vid hamnområdet avslogs.

KOCKOR
Till skogshuggarförläggningar

sökas

lörvår-oehsommamtånaderna. - Förmåner l20- I30kr
per månad. Fria resor. fritt viwe. llänvändelse till närma-
ste arbetsförmedling.

John Nilssons (Bio-Nisses) Irmighel Lagmansg. I4. Ström. Lä“*"b°'“'äm"d°"'
Tel. namnanrop. Arbetsförmedlingen

Östersund

FOTIIOU. I-Znntlm
DM-tumeringen Studentexamen har avlagts vid Stockholms samgymnaium av

Strömsund-l-lammerdal 5-213-0) Sten Bergvall. Alanäset.
Vid Hämösands tekniska gymnasium har teknisk student-

examen avlagts av Ivar Rönnberg. Ström

Norra .llllitllnd lämplig plats för ny foltbñßlroln
Vid Ströms kommunalfullmäktiges sammanträde på söndagen __ .

beslöts fästa landstingets lörvaltningsutskotts uppmärksam- ' I '

het på de olägenheter. som skulle uppstå. därest en folkhög- c 'a I

skola i länet förläggas till Jämtland eller Härjedalen. l vi andra niin Ilmar nu nu nun. -

_' Il föreslås de 'll lt .ltl .sk ll Rifl 'att nu tän tas oan u e äggastnorra Id.
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Den i Strömsund i .söndags påbörjade instruktionskursen i En av Strörns Vattudals marodörer liek på fredagsmorgonen

tennis för nybörjare rönte livligt intresse medelar tenniskluhb- sin hane. Det var en gammelgädda på inte mindre än l l.5 kg

ens ordförande kamrer Sven Åström. Omkring IS herrar och och näranog l.5 m i längd. som man lyckades fånga i nät och

damer började så smått känna sig för hur det var att handskas avliva i närheten av Näset i Strömsund.

med en racket. Det glädjande intresse som sålunda visats den De båda lyckliga långstmännen hrlonas Hansson och L.1'h.

vita sporten har gjort att rennisklubben kommer att fonsätta Jacobsson i Strömsund berättar för Ö.-P. Vr sag att det var en

med instnrktionsverksamheten. baddare som stod vid ett av näten och vi förstod att vi inte
skulle lyckats ta henne i nätet. Och mycket riktigt. Hon listade

S"“'“""'""'°"""-5' 3303:' men navrtrefvfilígdmmng

P"”°"" b'-Mnla henne igen när vi g|orde'gen logi båda utomkn'ng2'4S;m_ I Vi råkade väl skrämma storgäddan. ty rätt som det var tände

OBS! Komperenspmrerfår at-lägga: i hon' som' “I I I' mlafuen SMI". grymI nav:

S"“"'*“""' ^""""“'"*“' """'“*” Ö nsrsitrrigr enrn nrrrjtigr mer gnrnavnrrner dar nen erna. nen
""f"" ZW- S'”"'““"" v-nrsnnae rnnrn men aa var ner nu sent t-tnnenn -.rea bereda

medåranihögstahuggochdrämdetilljustsomhonkom
65 Ü, farande ut förbi båten. Slaget träffade och gäddan hlev lite

rytter pa fredagen rnr Anne-usa Fnnsern. strrsnnnna. :::':“h';::“å*e“:I'fw“°“°m8e':'::c';°fI'“““°SkmI_'I“°'

svullna ladd'-Ihlmiwa ken om resten medan Jacobsson dirigerade båten. Det var ett
beIundIadc Imjmdc II I vid sin I I I I I styvt arbete ändå. innan den fina fångsten lyckligt och väl var

werner mttnnasnegamn nrrernattnrittsrana etrnrnaije ten- “W ' '”å'°"'
och glass på vissa platser i samhållet utöver vanlig aärstid
tillstyrktes. Fritiof l-looferhöll tillstånd om öppethållande av

sin kiosk i likhet med tidigare.
_ Via*

Knnperdlan Gmkifßßål-
Butikslöreståndaren Oskar Bergner. Strömsund. har antagits Suömsunån

som chef lör Piteå konsumtionslörenings nya vanrhus.
I-lr Bergner som i elva år löresratt Ströms konsumentlören- '

ings manufaktur och speceriavdelning har gjort sig mycket ANBUD i
t kt medl h k nder h k Rirv. tt _ .:Tf ÄIW °I'I"“'“';:m Sf” _“;d _ §'“'“°' É_“°' rrtnnearnream nntnnrpanmtrnrng even toooonviangvea
““' “' W” "“" ' “'°'“ "“” taggnnde vad svnnnvenentn nr 2 Antnraer sten nnrrnne nn-

tingen hela partiet eller delardärav och i anbudet skall angivas

texnveiserirt rneaaeannieryretsennnrpenvaneanitatnrer. ner- '94-"~

tnnaerisrrønenna nsrrntgnrsigrornnaemnjiagnerenrnenen- "°'-^ßsK°°5æ'“'^'-“ING
nrane strntrnnavant inern Arenas trernnnrn. styrelsen ner nn E "°'-M*C°
mreetngitarßertenaernrrrrnstnnanringerenernøne rnrnnfmn 5"°"'*""“ '°'-25
landstinget med de möjligheter som föreligga ifråga om ord-
nandet av tandvården inom länet. särskilt inom Alanäs kom- 65 är
mun. nner sig beredd att vidta åtgärder lör anordnande av

rnttnenavanr inern aasrrrtner sa .snnn sure ten. 'Y"°' P* '°'°'3 f" E'“'“' K"'“°"° "°“'°'” s"°"“"“"'

Hlrtgrteu Oaear
erar mr ueuretning ntigxngtig nes Per otnrenn. sgnenenr. -llwiøvølmtdkølhrnnvill-övbuv 1943-*Mil
5uümmn¿_ TCM-m 2-;9_ En häftig eldsvåda utbröt vid 3-tiden på torsdagsrnorgonen i

en med kol lastad järnvägsvagn vid Lövberga jämvägssta-
tion. 34 laster kol jämte järnvägsvagn spolierades fullständigt.

pub.. Värdet av det brunna. som var helt oförsäkrat beräknas till
Strömsund-Häggenås 2-0 omkring l0.000 kr. Kolen tillhörde slaktaren S. Wilhelm Näs-

Tmß |;¿|||,|¿_q æhdgig nya-|¿|; gumg omg.-ing grnpeßum- ström i Alanäs. Polisman Gunnar Schön. som har hand om

bevittna en övertygande Strömsundsseger över Häggenås lF Uiße- "WÜÜW I" IN" WW' Cl *WW “WN bfld'
pg 1*m8v,||, pg 55,-.d,¿,|,_ Mmm, nu 4,” (öm, som 59,. orsaken. Det kan tänkas att självantändning föreligger. då ko-

tnrsenaer sa-.nngen innnr Nnnartrrnrtnna. lwßylisw blivillvmwmilw-
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Ti" iljd il* 40 0081! ikml' “lm Hifi! i Simma Kmmll .\laskinist Rune I-lriksson. l.öv-ön. Viigdalen. och íniken Anna

under dc- gångna fw fw ~v=i-cv---=«~m=- -nn-I ski-in i Mi- .s-anwa. ii..v...a. vigain ninasa.. .ss ..i...i..g.-s i sim.
den på ett synnerligen os anligt satt.De| är mycket lange se- ky-t;;|_

dan man kunnat räkna skattekronomas antal till över 50.000.

som man i år synes få göra. lnom taxeringsnämnden bebadar

man skatteminskning till iljd av skattekronornas onorrnala

ökning. vilket i och lör sig enbart bör vara glädjande. Enbart

av inkomstskalten blev skattekmnornas antal -t I _35 l . Till den-

na summa kommer sedan inkomster lör bolag ekonomiska lör-
eningar m.. som taseras av sarskild taxeringsnämnd i Ianet.

Vidare tillkomrner fastighetsskatten. som i regel brukar belopa

sig på cirka 7.500 skattekronor.

Inom nämnden beräknar man att komma upp till eller nagot

överstiga 50.tllt) skattekronor. vilket betyder en ökning sedan

föregående ar med hela l l .000 skattekronor.

ßriul/um-r
Amin och Rum'

I'.'riL.t .mn

Dötlríal
l en ålder av S9 år har fru Anna Elisabet Mattsson. maka till
smeden P.F.. .\lattsson. Strömsund. avlidit.

STRÖMSUND \'eltielpetlt|unrltir_lnlSti~ürrisiititl
Bchmcr N dnhkhu -_, Att cykelpumpar. reparationsvàiskor. lyktor och andra lostag-

Ring | _" 3 'sak Mmwm bara löremàl lörsvinna fran cyklarna hör snart numera till dag-

ordningen i Strömsund. Men man aktar inte heller for rm att

15 gr |943.05_2_; utan vidare ta med sig cyklar i synnerhet om de gloiiits ute

fy-||,,, i dag k¿,||m.m¿Nam, (;,,"f,-id 5Mc,q\.5§|_ 5m;m_,u,,¿_ olasta. L'nder senaste tiden ha sålunda inte mindre an 7 cyklar

R-.ann i unga af iinni nan in i smaiian-nnn ns-ii mi: ansiaii- wvßßil- dählßd If* =~lId«=l=~ nad-

¿,_.., §_ .,,,m .gäddan M, |>_w_ 0h|,_._(,n mh \|,nm¿c dä, 5 lsöndags åkte emellertid en cykeltjuv fast. Han begick namli-

fem ¿,,-., mi |¿||\ han “mc um, ag" egen sk,-ä¿¿,f¿n-5,-c|w_ gen den olörsiktiglieten att cykla in till Tingvalla pa sin stulna

|¿fm )1|“|¿ga,»c fem ¿,-,m|,|¿.m|,, han gig .um u||mn¿¿\mm på cykel. Cykeln blev emellertid igenkàtnd av nagra kaiiirater till

Nya i-tnieii.-i i sn-innsnna. min ann- nan s-.-aan iiii um. aa den IWUIM- vdliw meddelade Mi en “und wßdw fan"

han overlät det på andra händer. cykeltjuven för gott att erkänna. Det kan nu bli anda upp till 3

man. lngelse lör tilltaget.

Olhntlermnnlrlltttstttitl l9-l3-05-25
" Strömsundsterrängen " avgjordes pa söndagen. Banan. 6” “_
mm :kk ¿ en “inga 1500 m var hm Den |¿,p|c\ M, Hm. m fylleri morgon fru I-.nka lyorrman .0Jarn. Strornsund

seniorema och ett varv av juniorerna. Arrangemanget gingo
v-ai i tas. nen iii.-i enda man static kanna anniansa na var ii-.-i DÖDSF-\l-L
finln ¿c||;,ga,;,m;,|c;_ tgfm |_-iv-|ing,,,, snmmdc, P,-¿\u|¿c|n¿,,g. Jonas Zakrisson. Strömsund. har avlidit. Den bortgångne. som

en av Alfred Dahlqvist. De bästa resultaten blevo. “lf född 1904- \“f.l0\ ämlïßl 1" WW “Uh \)^\|\““
Seniorer”. l. NilsOlIant.ler. Strömsund. l9.|8 2. B. Erixon. dzo

l9.29. 3. .\l.I-I. I-lspmark.d:o 20.06. -l.J..lonsson.d:o20.29. S. I-'örbjudet bara rod toppluva i Norge

G. Hedström. d:,t\i 2 I _06. " Demonstration mot Quislingsniyndigheterna "
Juniorer: l. R. sbrandt. Tullingsas. 9.38. 2. H. Hansson lll-
riksfors. l0.0rs. 3. R. Forsgren. Castor. l0.tltt. -t. .\'. Lindblom. |q1\|_\||;N,\|;|' |q.|_t.o_s.37

Tullingsås. l I _32. 5. E. Reinliammar. Strömsund. l l.3-l. Vid kyrkofullmaktiges sammanträde i söndags beslöts genom-

löra en avsevärd lörbättring av de allmanna gravplatsema på

VKIIE nya kyrkogården. Kyrkoràdet bemyndigades att av tillgangli-

Chauflören Anders Olofsson. Oyarn och harfrisörskan .-\nna ga kyrkokassemedel am anda intill 3.000 kr för andamalet.

I-Ilisabet ('ï\ruhr;dström¿Nä:/\~ikerIi. tl'otterti:1iLs|:iktiw lïlrund- .-kllmanna gravplatserna vid nya kyrkogården skola genomgå

ström oc ns ma ^a. igse n örrätt sön gen av en genomgripande lïirändring. De gamla trakorsen skola ren-

brudens morbror kyrkoherde l.udvig Danielsson. Hassela sas bort ocli i stallet amnar man placera en rod mamiorskiva
av Gusta tillverkning vid varje grav. Pa denna skiva skall ett

37RÖM5¿'-VU 1943-05-35 nummer anbringas vilket skall stamma ös erens tried en iournal

-VH" - Uvs" - 10110" över dem som blivit be ravda. Vidare skall man anla -a ras-

orlt andra bakverk kunna be.sri'ilIu.i hm mmgm mc||;m gm\g¿m:;|m;,_ mn g

l)ui-hrrgr Kumlirnrt' pr Irl. 242
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I-orsla ma1hlom1nekomn11uen 1 ._Slrom~und harpa ~1~|one hall | Su,“mwn¿ “ch på |)unmgc| "Ppnm ânw lnrdagcn den 5

hek)-mmer for hur harnkolon1fr.1gan íor arel -kulle lo~a~. (1e- mm _\-\ a “ch gamk, gam., ha|\a\ \ a|h,nma I \ ån M "mm c_

non1 ullmolesgaende as Kr.1111for\ .-\. - B. har man emellemd nu mk |“¿a|m, '
fall loíle au duponera ho|agel~ lon allarhoslad 1 .-\lana~ ull \-mdwm \-_ [Matts
hamkolon1 under de nar1na~le aren.

Den Il |un1 \auer \1 1gang och ham 1 åldem 6 - II år lage~ I Folket l Bl|dIcelu'1lng,tä\~lan l*l-8.3-lb-0-I

emol l1l| kolon1en. Bamen får har sy “Ia med |r:'1dg:'1rd-~ko|\el har pm ulldela1~ 1 \°ed1eon~ skola ' lar l.1II) Rudfjall. Suom-
och en n hadslrand 1 I-1;'1~;on ger ullfalle 11lI had. Sager dr. ~und S1g-Bm1l.arw1n.I-L11gelhrek1lale|\\ard.l.ar\-(ioran Rud-
Bellander Üall. Karm Rudfjall och l'|l;1-Bnll .-\nder\\on

so.-\11 1943-115-:x
fy ller på mndagen he111man\agaren S\ en Texhammar. Tawan. 95' ' “Hm )| J'
Juhnlaren ager och hrukar -nn fademegárd ~am1 ar foreuanda- "K "' 5"“"““"¿ -1 " ' " ' " '

re for Te\an~ 1eIefon~1al1on.

Realesamen
a\ lade~ 1 lordags \ nd \an1re;1l~kolan 1 Slromsund

SId:'I1«l1',I'r:1. Slrn l'l/' lïlluml. Sim Inluurnon llilgrlrrll. ßrrul .\'unlV/nrs. S1'c'I1 lin B1'r_L'1Irm11. Ih'|1;'t II«v1r1L_nm1. Ilrr/1
I/:|IIIwr_L'. Prr Zulrnuur. .\'1IIm11lr_{r.1' S11' Hr4l1|rnn1. IIurr1rll.n11lr, (inn .-\I1_m'II>rr\'. S\I1-111 II«'I1r1L1uu1. ßrlllu I'1'r\wI|.

Kp-rkllgt från Slnörn ll-'K STR().\lSl'.\'l) Sl-l(iR.-\l)l-I I Kl..-\SS Il
Konl'1ma|1on agde pa Iordagen mm 1 S|ro111~ kyrka a\ en grupp 1 ()~1er\und~ ~|ad~lopn1ng
ungdomar. ll flickor och 6 gossar \1lka under\1\a1\ an pa»
|or\ad_|unkl link S1\~en\\on. l-'orhorel 1 kyrkan g1ek ulmarkl. ull Pßnbok md 720 kr bom
heder for larare och bam. I ~1u konl'1m1a11on~1aI ull de unga Å" *I kan ha “M mg,-f au h;md\ka~ l11e \ard~lo\| med pengar
'*"“*'° P*'”"" 5“°““““ ““" 1'~'““*"“"~" =" ' “'““ * “"“'°"“ rr.-1 mnlmanwgaw P.\\i x.»f.11um1.o1m. slfnmuma mar.. Pf-
|;u~ " _ \'id h11gn1aw1gud-.|,;m~1en dagen Cliff- B“"“'"*-'*'F°"' londagen. Han glomde nan1l1gen un planhok ~1auonen

h°g'"g" de "M" “å “n mm" "“'“°'d"gà"g Wh ""' 'l°""3" och nar han \edan ~kul|e ha111la den xar plánhoken fom un-
C" 'm""| "Idre ' "am ”den” nen l)en 1nneho|I inle mmdre an 720 kr. Polßen. mm har hand

på cmj \ ar C" k""r'""'"dh“g"d “"""“l""d ' Lmh' ""“'""“' o111 ef1erfor\kn1ng\arhe1el har n11~~1ankarna nklade al eu \1~~1
hu\e| 1 Slromsund. och dar lalade ky rkoherde l.of\ enn1ark och hå"
f . o, h;od~ \¿1ng a\ komm1n1~|er Sall\ 1n och hr .-\nder\ Tå-
q\1~1. och mu-1k pà Iiol. cello och orgel ax urmakare Helge I-'örlomde
líng\1m1n. ko111n11n1~1er Sall\ 1n och kan1orl).l-'r. .\'ordfor\. llenmng Sun |1n

I-Líler hoguden fr:1111íorde kyrkoherde l.oí\ enmark eu lack ull lmu HelI~uo111

paslor Snenscon for han~ under\1~n1ng a\ de unga. S|ron1~und Norberg
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AvslutringvldStrötnsskolor l943-(Ir-l2
Ströms folkskolor hade på torsdagen en anslaende avslut-

ningshögtid i Ströms kyrka. som var fylld till sista platsen med- l I3_ .. - folkskolebam jämte deras anhöriga.

sllillllïlllllll Avslutningsceremonin inleddes med psalmsáng. varefter

Med enlednins rv Svenske llessene des hölls vi söndesen ltyrltoltettle Gunnar usiventnerlt tolrtle rt-in ptetliltttolen.
en större festlighet i Ströms kyrka. med deltagande av mililllr. Folkskolestyrelsens ordförande magister Helmer Levander
lottor. hemvärn och scouter. vilka paraderade genom stlmltlll- redogjorde i ett anförande över de atgärder som vidtagits från

ldl med den Wetlßllll ftllllll i lllll- Kyfltlll VII' fylld lill Sim skolstyrelsens sida beträffande den sociala omvårdnaden.

Plate- sltoltrtnnstrespisninglttttotttnrtttiett nenrlnt~tlitttt'lttet.tr.lto

Kyrltdlrören inledde med en sinnen " l~lör nes Svea- " veref- lot oelt elevenntt italeotillttano ltor genomgått en tytllig nit-
ter kyrkoherde Gunnar Löfvenmark deklamerade nägra dikter uttu-ing pä de platser. där bespisning ordnats.

av Anders österlins och Sten Selander och avslutade med ltntppttst nagot annat .tltoloittnltt i lanet ltor lyeltatt orge-

Mel I-nndesårde ” Ei med etern lnler-" Kören sjöns l-lndölnds nisent tltolltsltot-inlett et tal som jtnt strtittttttntl. aetrlirrttn-
”skördebön °' varpä pastor Erik Sivertsson höll ett ltßlåetltle de själva undervisningen har skolstyrelsen träffat ett synner-
hyllningstal till var blägula fana. Efteranförandet sjöng kölen ligen viktigt beslut i och med inrättandet av det sjunde läsåret

K.G.0ssian Nilssons " Sveriges flagga °' tonsatt av I-lugo idiguikmg gltgtot-_

Alfven- Underdet för-wnlinsen Siöns lß- 492= l-9 nwtnseen Magister Levttntler rande sig alltefter i ett tal till rollttltolla-

lrnlleln lör lnlnsefnnden- En lwn elnnillnet hölls av knmminis- men l. Byltnttl. ltlirntiiret. oelt rolltrltollanttinnttn anno ttot-

Ier Gnnner Sllllvin- i>e= 47-l=6 siönseeell eller ännu en fremtrl- ning. villta rio tlennr tennittt tlttt nytta till rntlrr tlistriltt.
tlontle av ltyrltoltilren blev det rttntlelilering oelt festen slots D. .mhamed .am ltjaitligaatt En nt- .lien-ilttett-. statt..

med "Drlsemle-dn lne -” trotjlintre rnt Anna alont. strtsntsttno. torn t-ont i oistnlttets
tjänst i 42 är. lämnade nu sin tjänst. då hon uppnått pensions-

Ü""*" altletn. Alltsetltn mot ltttr int ßlont rent i oistnittett tjantt.
Arne Rosenberg. Strömsund. har i dag avlagt folkskollärare- och under de senaste 35 ären har horl icke åtnjutit den ringas-

examen vid folkskoleaeminariet iLuleä. te tjänstledighet.
Till sist avtackades elever och lärare.

Realeltamen har avlagts av fröken Märy Rosenberg. Öhn. - ~ ~

strtsnttttno. rio laroverltet i itlintotttntl. TlNGV^l-l-^
_ Midsommarafton kl .6

50 5.- I Ödmark. Spängen. Söderström

fyller pä onsdagen fru Valborg Eriksson. Strömsund Elllllllßf- Ûlllllllff- 3°llllÜ'

s“'Ü".I'ÜÜ'|'Ü'*Ü-U-' Midsommarafton o Midsommardagen
ltooe pa sonotgen tnote i Jonssons sttrliooeriverltttatl. DANS

Rapporter avlämnades från bl.a. l-majmötet och därrned Kmüilmæwens
sammanhängande försäljning av tidningen och märken. Mö- sk-u||,,m
tet gav styrelsen i uppdrag att gemensarnt med de skilda fack- Musik: Gösta f.anges dansorkester

föreningarna pä orten undersöka möjligheterna lör kollektiv-

l'l0LMPARKE*l

anslutning av facklöreningarnasmedlemrnartillarbetarekom- ”G"'f"""lÜ'|'“"'“|-'*"Ü” '9“ß'“*|4
munen 5 Sw" msukkning m vw nu är “net Amenka är övertygat om att var löparkung Gunder Hägg ock-

så är hela världens löparkung. Skogarnas son kastade mas-

ltenioeotttloppetpattanotll ltlrntl snttliotwarnrni gar ltrall
S. E  &ñmd visade 20.(ll0 personer vad han kan genom att överlägset vin-

Kokerskafrånden I nästkommandeoktober:Gt'undlön9lDkr

verår- 9"' .
-I-\.mßæs|¿n¿¿nm mn (kn | n¿s¿k°mmm¿¿ju|¿ "WN c|_ fyller pa onsdag änkefru Sara Larsson. l-ltllsand. Strömsund.

ler senare efteröverenskommelse: Grundlön 840 kr per är. 75 Ü'

oesttttont ingar oyrtiattillagg. i.n. lo.9 proeent. la otgtrs ar- fyller vd enedeaen l~l-^- llenrllßsen- l-övbersn Ström-

lig semester. efter fem är 2l dagar. Fri kost . bostad och tvätt. 65 är

Attgltttgtt guß till fyller pä torsdag änkefru Hilda Elisabet Spaak. Strömsund.

Direktionen för Ströms sjukvardsinrättningar. STRÖMSUND 60är
senast den 20 dennes fyller pä fredag fru Anna Olofsson. Kärrnäset. Strömsund.
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Rghü, Dödsfall l*l-l3-ll» I7

juh" \\'iiN|-am SW; |=,,|-4,, l en ålder av nara nl år avled den IS ds .\lagnus .\lickiasson.
gimsmwnd Lillholmen. Hav snas. Han sorjs narmast av bam.

Östersund. Pingstafton N43

ooaf *W
fyller pà söndag handl. .löns Petter Persson. Strümsund. |'“kh""'d'f°' Sug Q|"[_G""'"" l"f'd' 0”'°N'"d' 'f "Mc"

P är född i Ramsele mh wrjuk \¿n an-äßhana wm mm .-\nny .\l'aria Gameij. L lnkslors. \igseln lïoraltades pa pingst-

hns k|ádc\hand|arcn L(““an Slimsund. Seder- ÄIHUHCÜ I S|fÜIn\ ål\ Gnnf l.Üf\ Clnšlfk.

mera öppnade han egen allär. som han dock nu sedan manga 60 år INuß Is
ar overlàtit pà en styv-son. Ture Thorvaldsen _ Under tidigare Mkr på “mh hanmamkn “ch |amhmk“_cn Ham '¶mm_
arvarhan bl.a. ledamot av kyrko -och skolràdet. Han är myck- ' . *_ _ _ . ' ' _.

et intresserad av Lutherska missionshusets verksamhet och hcfg ojam' $msm\u".',l,' Jub""_"". Jr mhg' \crk\T'm N 'fm
har där mm" gagmmdc amcm teligiosaiimradet sialv standigt insamlat medel till ett bon-

hus t sin hemby Ojarn.

Nya .släktnamn
K.m:t har godkänt slaktnamnet Ringben för arbctaien .-\nders .-\líred Nilsson med famili. iordbniksarbetaren Sten .\lanin

Nilsson med fm .\lartin Nilsson med fm. kontrollassistenten .\'ils Sigvard Nilsson. arbetaren Hans Einar Nilsson och Sven

Benil Nilsson. alla i Ström.

Sv-.ikmim Ringhrrt med mur Maria. Stiirmlr [r.v. (immiu: Sigmnl. Bertil. Iiiriur.
Sitlumlr [ni-. .-lmlrrs. Amin. nuulrrn .\Iurtu. Karin. Su-ii.

Degamlnsdnglàïrünisttnd I9-l.'l-(lb-Ib ClrlttLslSlrömsund
De gamlas dag var anordnad i Stromsund annandag pingst. Cirkus .\lijares Schteihers reklamchef. hr Hugo Berg.dok idag
Tyvärr gynnades inte dagen av sol och vackert vader men pamorgonen uppi Stmmsundpal.T:s lokalredaktion och med-

detta till trots hade cza I-l0 gamla vågat sig ut. Som vanligt delade att fru Baptista med sin jattecirkus nu äri antagande till
bevistades Iïtrst högmassan och ett 70-tal gamla deltog i natt- Stromsund. Det blir premiar har pa lordag.

vardsgången. Till årets 50-árskonlirmander hade inte någon ('irkusen har nytt jattetält med alla moderniteter och lines-
skriftlig inbjudan medhunnits men sju av dem hade likväl in- ser och hjuder som vanligt. nar fru Baptista star for niljang-
funnit sig. och till dem riktade kyrkoherden en särskild val- sen. pá ett omväxlande program som upptaget inte mindre an

gångsonskan. Sedan samv aron avslutats riktade f. inspekto- l7 olika nummer. .\lan har med sig bl.a. 26 hastar. direktor .\li-
ren F.M. Nâisström. ett tack från de gamla till alla dem som pa iares sjalv presenterar sina v ackm lullblod och fru Baptista

olika satt med skjutsar och gåvor bidragit till att gora "De framlïir sina ståtliga araber. Decirkusbitna Stmmsundsboma
gamlas dag I9-IS" till den verkliga hogtidsdag den blivit. har alltsa att inställa sig på en stor premiär pa lordag.
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Övetsvirmitijnrriadevlrstalninrirnntltute Föovade
Översvämningama i Ströms Vattudal har ställt till en hel del _

inissei. Ami os-ii :ingar inr in-erss-iimninis. iniiinre rs-iiis med U* "{'_'*_“"“
vatten. lador och hathus. bryggor. timmer och hatar ryckts _'f'°' h"'“““",
ins. os-ii dns-ii non. Ftinaiinn inte stnnnonen under de nar- Y'°l“'*"°“ L"
maste dagarna hotas Bågede med livslnedelsbrisl. då man är “'d\"mmamnm N43

nåistan helt isolerad och handlama inte ligger med nagot stör-

re lager. I Sv-aningens hy vaknade en familj en morgon och Striimatridspelmldnornrmraori Il)-8.1-tio-25

fann att möblema öto rum i nimmet på nedre hotten. Bra puhliktillslutning till Strömsundskamratemas 35-ars jubi-

l byns affär expedieras kundema av eiipediter ilïirda höga learn

gummistövlar. Strömsundsspelen gick av stapeln på Tingvalla itiidsoni-

Översvämningen har gått synnerligen hart at Svaningens marafton inför 700 askàdare

by vid Svaningssjön. I hyns affar steg vattnet över golvet Hinderlöpning .'l00tinieter blev otviselaktigt den gren. sorti

och en morgon när affarsmannen. vilken med familj hor såväl drog största uppmärksamheten till sig. Dar deliogo namligen

över som under våningen. kom ner stod vattnet högt över eliten av världens allra fömämsta hinderlöpare: Tore Söder-

golvet. ström MP. Erik Elmsäter och .\'isse ()llander.Nisse tog omedel-

Genom att detta är byns enda anar. tvingas man att halla ban ledningen och drog drygt ett varv. varefter han passera-

öppet trots att hela försäljningslokalen är ös-ersvämmad. des av Söderström. Elmsater gick darefter upp och ledde en

Kunderna ro ett 50-tal meter till hutiksdörren. där haten stund men maste ge vika lör den mera v aliianade .\lP-aren och

förtöjs. varefter man får vada in. fick i mal se sig slagen med drygt fym sekunder under det

By-ns kraftverk. vilket arsammanhyggt triedett mindre sag- .\'isse Ollander hamnade på tredje plats med nagot over tre

verk och ages av Ströms Travaru AB har mast stanna driften. sekunder sämre tid. Farten v ar hela loppet tamligen god men

då vattnet star högt i lokalema. De jordbrukare som ha sina det gamla Tingvallarekordet pà 922.2 stod sig med glans.

ägor närmast sjön. komma att få vidkännas stora skador. där- Bland övriga grenar marks höjdhoppet. dar sáv al Odmark

est vattnet inte upphör att stiga. som Bolinder stannade på IBS. men segem ttllfoll den förre.

lngenhari mannaminne sett en sadanöversvämning. upp- då han gjort mindre antal hopp. I spjut gick (). Flatbackes

ges det. Tingvallerekord pa 55.03 all världens vag då den kniftfulle
Hammerdalingen Ingvar Roos nadde 55.77.

Moskva väntar pa en andra front
" Nödvändig lör att segra över Hitler." '

50 år
fyller i dag fru Karolina Mattsson. Ålghallen. Strömsund.

Svår olyeltalStamiseti
En svar olyckhändelse inträffade i måndags i Stamasen. Tasan

då 30-årige arrendatom Olov Karlsson. Stamasen löll fran en

stege pä 4 a 5 meters höjd. Han lördes först till Strömsunds
sjukstuga. varifrån han vidarebefortlrades till Östersunds la-

sarett. där han nu vårdas. Hlrtlen till Strömsund försvarades
avsevärt genom vattenflödet som hindrade bilar att komma
fram mellan Tllxan och Strömsund. Den skadade maste därför .S'mr1rti-liiigrir /ni 7ïn_t'i-alla idmnspluts i Slnmiimirl
forslas med hål långa .slI'lk'k0r.

Llnets äldsta fyller l03 år
Hernby|lhfes1|Strllm l'-H3-(Xi-23 l03 ar fyller pa onsdagen lanets aldsta innev anane ankefni

Hemhygdsfest var på söndagen anordnad vid hembygdsgàr- Gertrud Olofsson. Trangasen. Ström. Sa sent som i ijot s id sin

den i Strömsund. Efter en inledande sång tog pastor Eric Siv- |02-àrsdag deltog hon ide festligheter som ordnats for henne

ertsson till orda. vilken talad över ämnet " ensamhet och ge- dagen till ära. Nu vid sin snart irestàende l03-arsdag ar nior
menskap" Kyrkoherde Gunnar Löfvenmark talade om " l-lem Gertrud mest sangliggande och troligt ar att hon inte hinner

och hembygd." varefter kyrkokören medverkade med sång. komma på henen till den stor:i dagen den 30 juni
Festen som gynnades av det mest .strålande väder. var be- Vi passa ändock tillrallet att få gratulera P

sökt av omkring l50 personer. Ströms kyrkohrödrakör stod

som arrangör för festen och behållningen tillföll Ströms lör-
samlingshusfond. Föda I

Järnvägstjänstemannen Olle .\lattsson. Ope. och fröken

353 Anna-Britta Olofsson. dotter till framlidne namndemannen

fyller nå lärda: f- lntbf- Karl llwi Brfsliind- H=i-~n-*is ißnii oiorsson. Tniiingsznoen ions r-fieries~..n.it- innan.

33



Vhh Dödsfall

sitogsnrbewen ians Unn Jansson. veajean nen natten usa- Fi_°|I_M|<=m EH* Vtlhslm Mlsf- Stf-M Sltmwßd =~~'|°<1 M
net Andersson. Risnasei. wgsein nsnminaes i sinsnn ty-no I 1111175 àrstmirml-
midsommarafton av kyrkoherde G. Löfsenmark.

.lubllerar
efter 30 år från Östersunds seminarium. gor i dagama bI.a.

B"““'“'*""""""“ K ' Almost- -itne -visa. s' u'iiavsnus Ãlnn \c n \"ßc| (K U) . I . ïuff. s |f(W|'\\U .

tonen till polisen i Strömsund. En för polisen tämligen bekant
person nade i henna iatisianu singn sanaef en ransn-man pa W if
ett ställe i byn samt misshandlat en person. Spriten hade han ml"W “'“d“F dc" 71"" h“'“k°'“"Nâ"d“"°" T“"“'°" Cam'
erhållit genom att låna en annans motbok. varför även den *““- 5"Ü'“*"“d-
som lånat ut motboken kommer att åtalas.

Länets Ikki:aiiden.
vih Jämtlands äldsta invånare. änkefru Gertrud Olofsson. Trång-
Màlarcn Per K Eriksson. MI Edluw' ååc. ïled Cßda-\| lïå Ccf hi

. ._ _. 1

Ss-aningen samt Daniel Olov Rune Nyman och Olga Evelina H°"_“I mad ' vä"3°'"_' hån*-'Ö “'"' “Ü n) fm* _\_'d 3' år”
Edlund. båda Svaningen. Vigseln ßrrättades i Ströms kyrka mf' "|!,I'à;'3¿:"' °" “kmm ,k f le \\Ü.cl\ Min 'fpl

°"°' Y* mm Fennrran nnsio ungt-i ixos-ixtmiiten iaziinyggaesaiisni-
dattorp i Trångåsen. De sista 30 åren har mor Gertrud. som
hon kallas. varit blind.

Aili:
Vid kommunalfullmåktiges sammanträde i söndags valdes till
ljårdingsman Håkan Ekman och anslogs 450 kr till barnkolonin Erllt Vllllßll Mlllllfl'
i Lugnvik. Alanaset fiolmakaren Erik Vilhelm Munter. Strand haravlidit 75 år gam-

mal. M. lärde sig först skomakaryrket med träsnickeri och till-
verkningar av lioler som hobby. Sistnämnda sysselsättning

Dlhl 194-Hl'>30 ing snnn nnns nu nen i nnsnnii. nen en nen-ueisernii gaming
FN Mm Msfsrß Zßflsfitw- 1=l~'=Ilß=t- ßvlsd På mån- snin nninyggm af ns-stulna. Myt-itei nnneie nn: nan neaingi
4089" Ü fn Üd W 66 Ü- "OH SÖÜCS Uäßl IV Nm- på att avlocka de gamla italienska mästarna deras hemligheter.

Sålunda har han i hög grad lyckats lïirena instnimentets goda

ton med en linjeren och estetiskt tilltalande yttre forrn. Hans
hundratals fioler. som belönats med guld- och silvermedaljer

Sant här thget ha funnit köpare så långt bort som i Amerika.
Vid slutting med l-lammerdals tingslags håradsrått avkunna- Munter var i yngre dar en flitigt anlitad dragspelare och

des bl.a. följande mål. En person från Suömsund stod åtalad ända till sina sista dagar roade han ofta sina åhörare med ori-
för djurplågeri av en kronan tillhörig hast och dömdes till I0 ginella gamla jåmtpolskor och låtar.

dgbå I kr. samt åladesatt till kronan utbetala vården av håsten Den bortgångne kommer att begravas på Nya kyrkogår-

med 376 kr. samt rättegångskostnader och vittnesersåttning den.

tried tillsammam 1528:25.

I-'ödde
En FLICKA

Bojan och Natanael Svensson f. Svensson
Strömsund den 29 juni l943

.Iublleumaeykel l år
Åk Monark

Vi stå alltid till tjänst med licensansökan för cykelgummi
Sandströms

tel lll Strömsund

Lånstidningens strömsundsredaktion har semester 5/7-2ol7.
Redaktör är Lennan Schöqvist. med Curt Torstensson och

Km Funsh sm" “uu mf "dakÜ°"°“ 7 Fiolntakurr Iirik llïllirlm Munter
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Begar demonstratton hos H Jk :u'F'ngs"ö? _* d
Sandström- tel lll Stromsund u ' än ' ln "Nm
.-\uktoriser.td .\lonarklï'tr\äljare

Vigsel i Ströms kyrka söndagen den 29 augusti I943.

BF! ul I-idel' gamla radio | Åt) aning

Dödsfall Strlttlby1ltSDUK
Btom Berg. Nasviken. Strömsund. avled pa torsdagen i en hade i samband med möte söndagen den -l juli anordnat ut-
ålder av 2l ar. Han sorjes narmast av foraldrar och syskon flykt till Allviken. Kaffe serverades. dessutom underholl pro-

lnvnslonen av I-Zuropa har börjat.

gramkommitten med sang m.m.

Autmuetmppounaatmpastfttun. N21' WWW

lllrildoß man ltorpfotbollen

Släktnamnet Rtsselborn har av kzmt godkänts för hem.ag. Sven

S\^t'n.sson med famil i Rissélås.

Stromsunds korporationssene Fardigspelad. ,
Ulriksfors byalag -l 2 20 I7-l
Affarsanstallda -l 2 20 I7-5
l-lantverkama -t I 20 -t-4
l-lantlangama 4 0 2 2

'A97

I-'lidehethpr l*Ll3-07- I -
60 år fyller i dag smaskollärarinnan Elvira Eriksson i Vagdalen.

Ulriksfors. Frk Eriksson har i nära 20 år innehaft sin befattning
vid Vágdalens små.skoIaJubilaren är bördig från Lövberga i

S ik 4 0 I I s å Ström. Sedan hon genomgått seminariet i Östersund kom hon
'&_""“g'*? de _' de r'_'|" N U .K I nsfsttttt .~t«a«nnatacnstm1t~t«ta.v-anti-an tion tim nt-tt nn-
' mm in Ü” \ ' n \p'm"'m 'N en mc an ' n \ tm flyttning till Vàgdalen. Frk Eriksson harunder sin långa verk-
byalag och Affarsanstallda. Senen vanns av L'lrtksfors by a-

samhet som lärarinna gjort sig omtyckt och har med ston in-
hg ' tresse deltagit i nykterhetsarbetet.

Alillli l Strömsund N-l3-07-th . I . _

hade under förta veckan sin sedv anliga sommarkonferens. Som municüpâïïïhzzïïdïälïïgïasdl
bibelstudieledare och talare hade församlingen förs :irvat pas- _ ' '
tor St en Olof Pettersson från Stlgansnas. Dessutom deltogo

namndens ordf. senast den I aug kl I2 på dagen.

ett ertal evangelister fran de olika fallen med vittnesbörd och Fd um” |9_|_;_07_ | 2

sàng.Pà söndagen som var konferensens avslutningsdag var Smsmwnd mg ransch M Hammenw
det rymliga missionshuset så gott som fullsatt. Rcw|m|_

Sångare trhöjde stamntngen genom god sang och musik. Häck | mm.
Sângama gjorde också på eftemttddagen ett besök på sanato- '_ Birgómmrk s_ |8_6_ :_ Åke Espmm dm N:
“°' “="' l='“*'“° P='“°“'°"'=' 'W *'" WP- Vit' “*"*“"'“'°'* 3. stig Rmtt H :t.2 -t. tcjett t>ett«sstma;.. t.s
avslutning fntmbar församlingens pastor Hj. Sundqvist ett tack Höjdhopp.
ll" Silli! l“l\0d\'C|'|&il|'l(.|(.' \ilml ll" |.lllhCl'\kíl .\|l\\l0lI\N'\âlm|lllß- '_ '_70 S_ '_70
Cfl \0m \'å\^l|llgl \lill|l \lll |0kit| ll" föffgíllldß 3_ dm La) _|_ S_ Ramscu H_ '_50

Löpning lmmetec
I. John Bergman S. I l.7 2. Pelle Svedberg d:o l2..3
3. l-l. Glanu I-l. l2.tt -l. K. Pettersson dzo l2.tl
Diskus:
l.H.Glanu l-l. 35.26 2. E Fridell S. 3-l.l7
3. Gtlnnal' Willltlmsstin 3 I _97 4. E. Olofsson H. 22.35

Löpning:
l. Nils Ollander S. -l.06.6 2. Mans Erik Espmark 4.26
3. 0. Ovens l-l.-l.-l3 -l. L. Mårtensson 5.0-l.-l

Stafett 4 tt 400 metet-.

I. IFK Strömsund (3.-l3.5) 2. l-lammerdals lFt8-l.05.6t.
Poäng : Strömsund. 3-l p.. l-lammerdal. 20 p.

l. IFK Strömsund 3.-83.5 2. l-lamrnerdals IF -t.05.6

Poäng: Strömsund 34. Hammerdal 20

Elektrlerlngen l9-l3-07- l 3

El. beredningen föreslar kzmt tilldela ägarna till Ströms eIektri.s-

ka kraftverk i Alanlls kommun bidrag med 5.8(l) kr lör elektri-
ftering av Storholmen och Lillholmen i socknen. Anläggnings-

Filrulrlttkuprllrl vid Slorguluii. tltir nu Hullt-ikrm radio kostnaderna herttknaslill I l.8l0 kr vztrav konsumenterna sva-

Iuiller till. (Ibsen-fru /tot-tm vmm-n i Hrmhvgtltlourrirr. ra för 3.230 kr genom naturaprestationer
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El! besök på Lugrlllk. hllrnllolonl l Alllnllw ll)-ll-l l7- I 3 Anbud ll ltdlnstlirlß
Tjugo glada ungar ra\a pa gal-d~plarlen ull del herrgílrd~lik- Hanlled lnfordr.l~ anbud il la~lnlng al ca S00 khm ka~.l\ed

nande f.d. for\lma~larho\lallel l .-\lana~. l)el ar polkar och lllnlelauning l liggande \ld jarrll ag~lln;en Slrom~und - l'l-
fllckor l àldem S llll ll ar fran Slronl~ och .-\lana\ kolullluner. nk-for\. Laslnlngen -.kall fonigga mellan kl 2 l .lll-05.lll)och
~om har samlah llll en ~olllnlarkolonl for all nlula ax col och leden ar upplagd omedelharl lnllll laml agwpàrel. .-\nhuden

sommar. lanllufl och narande foda. skola \al:l inkomna ~ena~l kl II fredagen den lh juli lll-13.

l)l~pen\arerl l Slrom kan lnle nog ge ullr) ck for sin gladje l-“rl prol ning a\ anhuden forhehalle~
o\ er all Kranlforx holag upplalll den l ackerl helagna garden. l-lolmc fon allnlug
dar for\lma~lare Slg\ ard .-\rhman re~lder:ll ell 20- lal ar. l-1. Holm & ('o Tel. 25. Slromsund

.-\lla hamen \ erka ~lorlm a~. lšamke \ ar del en och annan

Fool l horlan \ llle helll ull mamma och pappa. men nu ar alll S. Im W | I “ößu ha I “Mid
mid och ganllllan.

S) ~ler .\lar) l.of-lronl fran l,o\ herga for en ol aldlg och

he~lamd regerlng. Tlll hlalp all halla reda pa oualllngama har l._\-snlng

hon froken .-\llna lírikwln fran Hal ~na~. l'le l del rg lllllga Anders Taql lsl

kokel huserar froken \'lola Slromherg hland gr§lor och kasl- Sarah l~lnc~~on

rllller den 1alle~lora Bollnder-\pl\en. l)el ar lnle ~mà~mulor Slrilmwnd Rudqo
~om hamen saller l ~lg \ arje dag. .\len \a mar ock~á ungama
prima. Pa en enda mallld hlllar IS Iller prima grol ner l hama- |)¿g|_4,||

magama och .1Sllll-llllllerlmolk .\lan har under hela kolonlll- |n¿¿,_.|,,,,¿¿ pc,-Nm |_,,\ ht.,-g¿,_ har ¿,\_|¿¿5| 30 3,, ga"-,m;,|_

den lnle hafl ell enda ~;ukdom~fall. Klockan ll pa lllorgonen
hlâ~er ~_\ ~ler .\lar) re\ el; med ~ln \l~~elplpa och mo horjar |_-um, |_-|,,|,°'*,.5mu_“¿“u.m¿
morgonhonen ~aml darefler frllkmlen.

Så fåll' man l \;lg lll gården och mar sig. lllrtdan de ord- 80_ åñnalsuöm kßud 'amd “_ ás|m¿,d¿|.g

ningcmän. wm ax delalc lïlr dagen hjalper ull i kokel med haml- E" \ ¿“¿\am| änmkr dm? på m¿m¿ag\cm,nm¿¿ag¿.n m cr

nlng al callen och xed lll.lll. .-\r del \ acken \ ader al lnar\che- “timma mn: Sm,m\ \-a"u¿a|_ __\\¿¿m \|“g md på C" N,
mf "W" "ll h*'dP'""*'" Ü- " I: “Uh kl' U ""!""' U“"'k“" f“' slallen och ~alle lelefolllednlngarna ur funkllon. l ackam ~p;'lr

milldagsnlalel. lifler \ llan lllllll kl. IS gar man iller ul l fnska banade på “na \|a||cn smnnhë “_ mh | Smnd umnfm, $m,m_

luflen och roar og llll\ kl ;lll~millel lll~pl\a~ och aflonhon a\ - wm mucmdc man n.h,|.¿m.¿c,h,n¿_ N 37 mmum f) ||¿c\ en

clular dagen. nederhordollalare ull hradden. ~olll regnlrcrar upp ull 35 mm

nederhord. l'ppe l l.id~Joherg. 7 nlll norr om Slmmsund. grac-

~er.lde änkan \ arre an \ anligl. Den ~log ned i lelefonnalel och

ln l ~lallonen. dar \ aggama hle\ alldeles ~\ edda a\ elden
knng koppllng~dowma. och folkel l llusel blev ordenlligl
om\kakade.

80-ange Jon~ Perwln. ~om hefann sig pa landnagen flck
~lg ock\a en ~lang a\ ask Tors \ rede. Han ka~lade~ hell enkell
ned l land\\ag~dikel. kom og lgen och klel upp pa lagen
men \ar knappl uppe forrarl en ny ~mall forpanade honom i

dlkel lgen. Perwlll holl emellerlld lr pafreslnlngen. krawlade

~ig iller upp och flck \edan for1-alla hem i fred.

Si-árl lm somna
Llllr Karl Alrl hur lrrlrl arr mm/la rn kull/ och Lmllmrr in
lill mamma och kluglu: .llamma uppmanar hmmm all blun-
lla och rnkna far. som Ånmmrr lprlnglulllr. varpå Karl Alrl
lllenmllll-r ull sin lang.

Karl .-\ lrl efter ell par mifllarr: - .llanmlu .' .\'u L-om lllfl rn
varg, Ska jag rilkml lll-ll m~k.lli I'

Jlllßhörlde Perl-\lhllllala lirl S(šl'ul grämmlllel Rörslrüln

l.'ll'llLfol'§hll|ll'I klllllldüdlrt l9-l3-07-Ill
l l'lnk~for~ anslällde en hund harom nallen ell clorre hlodhad
på kaniner. 23 kaniner i den a\ lngerllor T. l-lrikwln ägda ka-

nlllfarmell flck ~alla Iilel lill. Del loldc hll ell gamka dyrl kala~
Forsrlllaslarlunllllllv mrll lllslkl nu-r .-llamllrll lll- och fm- |\umj¿|g;m-“_ .lå man |)-._-k;||c md; ul \-||&g|1 hund cum \-;||-j|

Flaljml. .-llanal gamla L\~rLa ll-nl lallgll Illl llnl-rr. [|-,|mm|_-,
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Vlgue N43-ll?-Il Gulrlimlop
Chaufor Ham Sigurd Karl~lrom. Slrom~und och alfanhllra- firade pa fredagen l. larilbrukaren Per .lon~~on-Kamlund. l

del Anna .\laria .-\nder\~on. .\'a~\ iken. sammany igde~ pa lor- |(;|m1;|v,-|_ Su-om~und. oeh ham hu~lm .\larla Karo|m¿,_

dagen i Slmnhunds pra~lgard \'lg~eln lorrallades ay Lomml- l)e ho annu har pa garden. mm Per Jonwin \|a|\ byggde

lliyltl' Glllllláll' Såll|\ ln fore \eLe|\l.lllel. men \kol\eln a\ garden har han nu ox erlam-

nal i un ~on~ hander

JWÜÜÜÜÜWT .\lakama Jonwin ha under slll limga aLlen-kap ay en hun-

' Slmm* l1r~“ NPC" l“fÜr¿Nß°* P5 “'"*-UFC" fhbwfh- KW' ml ~e ~|g om i \ arlden .\'ar de \ aril gilla i ll ar l'-e\lolo de og for

Vmlclm KUNYÜW- 5"“"““"d- “Uh 3 I 'ålšf i'l"“l°lNlÜ'°'i|“°'l all ~oLa ~ln ulkomyl l del ~lora landel l \a\ler och Will o\ er-

Blllm Befï- NN* 5590- K“""“'"N'~" Üunm" 53"* '" f*"T~'|'¿'Ü*' gin o de l'o\leryorden heinma i Kllmlawl \'i~lel~en dar ule gax

J“fÜr3*'“l"¥"f"- dock lnle rlkllgl yad de yanlal og oeh redan eller halylannal
ar hade nian Llarl for og all gamla Syerlge anda yar ballre.

30_un_kmnoßbnn¿ i Brdkmm \ arfor de alery ande lill hembygden.

l-ln gårdshy-ggnad l Bredkalen nedbrann på morgonen. ;

Spanlakel anlända ay gnolor från -korslenen oeh på mmdre \

an en limme \ ar byggnaden lagd i a~ka.

Elden borjade ~lm\ eller kl I I. .-\lll lillgangligl íolk | byn

alarmer-ade» och lika~â brandkåren i Slrormund. men elden

grep omkring og vi ha~ligl. all man inle hann fa ul mer an en

del mobler.
l husel bodde forulom agarinnan. íroken Karin liinawin.

aven henne~ forildrar Jona~ och .\lärla .-\nder\~on ~aml arb.

Karl l.¿i\-\lrom. \ ilka yamlliga blevo av med sina lillhorigheler.
Del bmnna har \-arderals llll omkring 30.0lll) kr. da byggna-

den | Ûol hell renos erade\. I-'onakringar läcker endasl lill en

del yardel a\ del brunna.

Klagomål I London öser perrnlnenrlraken
Norska regeringen l London har meddela! svenska reger-
lngen all den lyslia mllllärlralllsen genorn Syerlge på nonllil
håll betraktas som hjälp lill Norges fiender

I'rr m ll Jlurlu Kunlluml um! lmnrlmnlrl Kr-nun

l~'ödel~ieda|nr lll-l.\-07-2-l
70 ar fyller i dag fru Anna l-lenrikwon. maka lill arhelaren Trillherpllllm I-'IBRI-lï
Daniel Henrilw~on. Slromyund. l)l~lnkl~|ager: Slrom~ Jemhandel. Slrom~und

.-4\lerfor\a|Jare.
50 år fy-ller på måndag .-\ugu~la Karlwin. Tânan. anka eller gm-ge; 1,,|,¿,,,“,,,, Np, \'¿,¿¿,_-,_ Jam. .X-|, §p.,,1¿,|'|3,,-

lramlidne hem.ag. .-\nur Karlwm. Taxan. lönn i Ringy allnel. 3,,.¿;_¿,|,_.n¿ p,_.,()|,,f.,|,,,m

Rallfram oeh glad har hon fall manga \-anner. (;¿,¿¿c¿c¿ 5¿,,,¿.,|,-,,,,,\

(íubbhogen. (iuhhhogem l)i\.handel .-\nna ()l~.~on

1-'ngn 1,"-,¿,g,,,,,, llally iken: Thore Remhammar

\'«|n|pliLl|_er nr IUJ' Le/un Lum:m°r_frum lill lo/lnunrrn. mm "W *"¿"'ï -'\-Ü S'-'"'~“^ N
Uf \|-af' ""~¿l]“g(" Q-lf"-f hf"II||I"k“I“_\_ ihïung "Ü|||1g\ Jafn' \lÃh Filfgholdfl

- "l.uIInunl. IHJ' Lrlml rmnullrr ,u_\'.'" J“""\ ¿'""f|' KJ'f“h" “'-'h 0|“|v“""
l.ujnlmrIrn: - "!u. de r hm. ulj ull rlnm un imllu upp ne l.a\\J"ï Ü--'\- -'\"Ü='f““"

IN; mp /,.,|--_ Lau iken: J.(i. Jonwm. Sserre Ssenwon
l.ld\;oberg: ()ld\]oberg~ llande|~l'orenmg

Rowan: Bodunu Konlanlalfar
-I-mmtk meka Slrom~und: Komum

far omedelbarl plal~ \ id I-'rid-berg~ bamhem. _T"“",“ MI* "'fh“" '\'_l“""\ li' llkl :.\ lzdholTel I \\ al J Ü" I"
.-\\pna~: .\lallla\ I-.\p\ all

nav-"ua" Ilulli :Arn
lin morl. gràhund med nlnl laderhal~band med namnplal "um

oeh med olydligl marke .f\..\l. .-\lerfa~ mol hayda ko-lnader I I U 9 I
hm Sy en Syenwm. Harbaeken. Fack 609. Slrom-und. m ¿'

. . l l'
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“|ßsoun| hu.”tån Br! l vill Slröllls Yllllldll l9-ll-U7-3|

lordbrukarna vid Stroms Vattudal ha t ar vant utsatta for at-

11 I i um I I sktlliga prövningar i form av senkommen sar. torka och kall-

Fordonens antal tcyklar ej medtagna I uppgick till 2.2ll6t med
blast. lcke forty ser arets skord ut att blt omknng det normala

| I d A de I 86 hä d h , Im och komct losas t.o.m.battre an lange. Rikligt med potatis-
e ta pr ygn v ssa vom st ragna oc _. motor- .

hmm". dam* :D90 gmgasdm_m_ ;le\.|,;tè varfor man ov erlag hores notd med ttllv aron.

Antalet trampcyklar uppgick till 4.357.
L'tmarkt skörderesultat. Det basta pa llera ar. Lattsam
ning i det lina vädret. Korn och potatis lov as bli sa bra att man

_. N. inte battre kan önska sig.

Ltttt-att :als ottattaet- “""xC*sM1
I Jmwm Fa vi v :irme som hittills blir det kom åtskilligt mer än vanligt.

S"_öm“m'd den .W .uu nu Endast en stark frost skall nu kunna lïirstöra de goda utsikter-

' Å " J ' na. Den torka som ttdvts tatt har atminstone halt det goda med

sig att riskerna for att det skulle bli bladmögel på potatisen ha
80 år fyller på torsdag fm Elin Karlsson. Strömsund. maka till c|,m,m,-_,|,_

lïirre tingshusvaktmàistaren .lohan Karlsson.
På lll90-talet kom hon som utbildad kokerska till Nya Hotellet
t stttttttstttttt. dat ttott athetttae ett tu-tat at. tttttatt tott gifte “
sig. Jubilaren har tillhört godtemplarorden och har dessutom

nedlagt ett intresserat arbete inom Vita Bandet.

Or'del|i'ltt.0hylhdelndlv1derlStrlirnst||irl l9-I3-07-29
Det har under sista tiden visat sig att en del okynneselement
varit framme i Strömsund.Nu får inte ens kyrkogården och

dess gravar vara i fred långre.Det har nämligen konstaterats

att några ohyfsade individer inte dragit sig lör att stjäla blom-
mor. som planterats på gravama. För gravägama. som ofta
med betydande kostnader fa vårda grav-platserna är det inte
roligt att finna både blommor och knoppar i planteringen borta

eller avbrutna. Tillvägagångssättet tyder också på att det inte
“lm Week uhaänksamma §mábam_ vom vad' '-mmmt man ßrtllu l^.r|L.t.ttut. I'.rtL mh .llurtr Iírntrrtlrtgs um nrh (irrtnul
nänßm lm musen md" kømmt DC' ar Ju hcdrüigl au m.u_ .flm-Ibrr_g-. Prius 1 tlttllrrttrbrlrt.

gas draga sådant inlïir allmänhetens ogon. men det vittnar å

andra sidan varken om hyfsning eller íolkvett ös erhuvudta-

get att på sätt som har skett fara fram som barharer över män-

ttisttots sista t-ttot-ttttt ot-tt stam uy-ftogatttetts tv.-tga. "-“""'*
.-\me Hansson
Julia Lindberg

\r':|slL°NdL'. lïflkslud Û|'ll'l

Gravägarna

Lördag den Ill juli kl. 2 l _30 gästspel av Harry Brandelius

“oL“P^RKE~._s|.Ró“sL.ND Vigsel i Stroms kyrka den 29 aug

““" '“"“ "ll" "l “°“""°'**"'"“*"" ct-ttttst datt t-ta ttotttstott tttt.-ti ut to-t.=-titt-ti:

'“°" "'l“"""' R“““""' BW' l*'*.““'“" 0"* '.)“"'“.'““'“' tatt ttattuttty-t-att som titt ut-.tvt ett ttottsofm sttttarttttte pa tm-

T'" *'“"*°" '*' “" “"°'“' É“"1**"“*“°“ 5“""@'““' aagsttvatttett t t.tttv~tit-tt pa ttttttistagt-tt tttetttttt stt-omstttttt ot-tt

55*;"*'*'P gl* oattat-tic. Ditt-tswttetaten t<.c;. t.tttttttt-tg natt Gattat-ae rata-

' g“'“ “' ““' 1” ae t att mata med ett hat t-yttttt omttttt ot-tt rtt-t tt.=tts~ttt t-tt sa hata

1't'evllpoelts1marlietare

tom att han avled på lördagen på Östersunds lasarett.

med lust lör resa erhålla anställning. Ransoneringskort ma

medtagas. Svar till Anistparaden. Strömsund p. r.. Tmjsainr på Inlandsbanan
Ti-ti tIrii:r|.tImr sillrr /»ti Itigrl och prutar ot-It hur lrrrligl.

Vtmk Stl sltmmir Idgrl. och rn ur tlrm frri_t'ur.'

Försäkringstjänstemannen Nils Erik Everö. Örebro. och frö- ' V' " *lf '""l"<' Ii" \'“"""
sett Maja otttrsstttt. ttttttet tm ttttttttttttetttat otorottttsstttt ot-tt - 'lf f 1" H«'/'~_"^f'f-
han, maka [_ |¿ngc|h|-c|¿|_\¿,,"c|»_ su-¿,m,um_|_ sammangdc, ¿ - Ju. tank vu mt :nr fort. nur man hur .sall.tLu/1.'

går; Sms,-n, |¿\-|-gu Kmminwa Qumw- Sámi" gnäluk \ is. Htultl jr vore rtmummrn tti htulr jr hare vore i Slktis.

seln.
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|)ö¿4.|| Summan tttistedelas l9-l3-08-0-l

Fru Karolina Hjortsberg. fodd Jonsson. Tullingsas har as lidit. S* W h'“"'ä"_h*" '_“°'M°_'"' “Mali W" dc' mål "m "'“F“j“'Vj“k'
Den |,,,n¿¿¿-,,,gn¿, \ af f,,¿¿ N05 ilamtland. hit mal ror sig om besvar från landsfiskalen over att

haradsratten lïirpliktat handelsforestandaren .\lartin Gustafs-

son i Gubbhogen och skogsarbetaren 0.T. ()hlsson i Silje-
asen. .-\Ianas socken. att tillsammans utge varslet as en olos -

ligt skjuten jarpe med kr 2:60. l bess aren som ogillats as hos -

ratten. har landsfiskalen yrkat. att Oltlsson ensam skulle ersat-

ta vardet as tarpett med samma summa.

75 år
fyller i dag lantbr. Jons Walfred fsasstrom i Rings aitnet. N. har

slitit hart i sina dagar. Hans tid har i huvudsak agnats Jordbru-

ket. men darutos-er har känslan for hembygden vuxit sig stark

hos honom med aren. .\l:'inga :tro de tjänster han gjort hem-

bygden med sina forskningar i bygdens histona. Under hans

meds erkan restes också for åtskilliga ar sedan i Ringvattnet

Komlino Il;.»riil~-rg en minnessten med nagra data om bebyggelsen i Rings-attnet.

Holtnptirlten.Strllntstind
l.ordag kl 9..'lUalvrobattnippen Fndls & \\'allton

l-. Iagenhelsagaren §ils l~rednk I-orsherg. Renalandet. har as- __“mh¿“cr med \_ad\0_k|c 3 3

"*"' '*'" *“*'*" *“ W' *" Dans in 9 - i. uno Fat.-is om-miste. rann* i ir
Sondag kl 7 och 9.30

sot-ri-ntisugei itoiiiiimf Owl Hsmw
lin ss iir iams agsolscka. s ars id bl a. ts ii Jatiitlanningar skada- S“"Ü“8 U 5 ' 7 8i"“m“| 43"*
des. intrallade i dag pa morgonen s id l'pplands \'asbs. " " 3 ' Ü WWW 430*

l'ppgaende norrlandssttalltiiget kolliderade med ett soder- -\|L'5|Kï SWINÛF-RS 5'-lflf | 3'

gfiende lokaltág. s ilket holl píi l'ppIands \'asb) s station. Ts

iatiitlanningar. dariblaiid s aktiiiastarc Oskar Yaldettiar .\laltti- 50 Ü' '94-N34"
me 5"-..m.um|_ e;¿,¿¿,¿,-e _\|¿,|mf.,e im ¿,¿f;,¿¿,| \,_,_¿ hm" pg, ts ller pá lordag smidesarbetaren Emil Lof. Nasviken. Jubilaren

hrosttsqm-| ar fodd pa Stribergs grus falt i Nora. Örebro lan.l~'or .ll ar sedan

kom han till Stromsund. l'nder senare åren har han vant an-

stalld som smidesarbetare s id Hammerdals s agdistrikts serk-
stad i Stromsund.

Da l.of l9l 2 kom hit upp låg annu arbetairorelsen i sin lin-
da. En arbetarkommun hade man redan i Stmm. men verksam-

heten hade man inte kunnat halla i gang efter de påfrestningar

som uppstodo efter storstrejken N09. .\led Lof kom en per-

son. som s ar skapt till ledare for den " res-olutionara " rorelse

som in arbetarrorelsen da ansags s ara. Han bles initiativtaga-
re till den arbetarkommun. som bildades l9l 2. Alltsedan dess

har han figurenit soni dess ledare och varit en kniltíull slotte-

pelare inom arbetamirelsen i Strom. L'nder en lang folid as ar

har han varit dess ordforande tills for nagra år sedan. då han

bles arbetaikommunens hedersortllïirancle. I kommunalfullmak-
tige har han varit ledamot ten lang lïiljd as ar. men maste lamna

uppdntget pa grund as dålig horsel. Aven i ns kterhetsrorel-

sen har han under manga ar varit medlem i logen i Stromsund.Uskrlr .\Ii|II||I'ns

l~l_s-llnlngpr l9-83-lll-tl7

Ts ii irotjanarinnor s id sanatoriet i Stromsund. kokerskan

\~,¿ ...gm-. ut |.,h¿,i_.,\ am, h,-eu; Ingeborg l.arsson och ts attforestàndarinnan Britta Steen as ga

g~1'|;()_\|¶_\'|1,°(1(;_,\g|;_.\|.1.°,'(|; i dagarna med pension efter ett IQ-ai-igt arbete. vid ett sam-

_11-;|__ 305 _ (;.,,-_." ||¿,n“.,,, ks ant i lordags fiamforde ing l-llias Johansson pa siukhusdi-

|»,|s.,, .K-h |-._-ev,-\ 4,-|¿,f e|¿,,,,|,¿¿¿ , |¿,¿¿_ rektionens och syssloman I-lrik Backstroms pâ de anstalldas

1°,,|,,,,,¿¿¿,, ..,-3, Pam.,-N ¿,,..,- s agnar tack till de as gående for deras plikttrogna arbete och
os erlamnade tenntallrikar och penninggàvor. lån penninggíi-
s a från patienterna os erlaninades ocksa.
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Skogsarhetaren Erik Löfström. Ström och fröken Sant Kristina '
Mtidigll. Laxsjö.
Vigseln förrittlades i prästgården av kyrkoherde A. Rönnlund.

60 år
fyller på onsdag lanthrukaren Jacob Mattsson. Älghallen.
Strömsund.

Dödshl
l Ströms kyrka jordlïstes på söndagen 20-årige Ture Johans-
son. Stamsele. Komminister G. Sitllvin lörttttade jordtstning-
en .som avslutades med Choptns sorgemarsch. Btsättntngen Ü, ,_\.,¿., ,mW,m,,_,,,,,,,,¿g vid “,,,,,,,¿”
agde därefter mm t Ramsele kyrkogård. M ¿/1,.,-¿,f,,,_, mm-0,,

Kransar märktes från ungdomsvänner i Stamsele och Texan
samt från skolkamratema i Nordviks lantmannaskola. Dessut-
om hade Ströms Iörsamlingshemsfond ihågkommits med gå- Gwuñnnß-_D_U_K |9¿_-¿_m_¿2

“"' har hållit möte. Till upphördsman valdes Axel Skog och Kurt
. Nyman och till ombud vid kretsmötet i Tullingsås valdes Ture
*"*""""" "'°"°""'*l" samuctsam. som m-usa mmm titt amma nu mtnmgm " Fri-

W" '°“"“““°“ “'_"'.”“'".' >"'“"F“'° ”FT” *'“*“' tm su to ut hacka. mm ututmm stmtt mtvimta. statt mami
och utlörsalja vi udda storlekar t skänka lm ABF* bibümck

Damkappor. dräkter. blusar och kampinghvsor
ca 300 st herrskjortor. 200 herrhattar

och ca 500 slipsar Kim '-S k°"m"°| I"- “dum ”am

Strlllrylnlllš IMS-(ll-I9 Dlltl
hade den 8 aug anordnat utflykt till Klövån, där oruimuic mm- Fru Maria Ström. maka till f. kronojägaren Per Ström. Ström-
hölls. Den viktigaste frågan som var uppe var lokalfrågan. sund. har avlidit. Den hortgångna var född ltl66.

Klubben har stora svårigheter att erhålla möteslokal. En
kommitté inkom med kostmtdslïltlug till inrdningsställunde Dgngon hänga'
av möteslokal. vilket belöpte sig på 275 kr för malerialkostna- slmmwnd
det' och 29 dagsverken vilka fritt skola utföras av klubbens Dam
manligt! llltdltttlmtlr. Århetßt slitlll stltmlst igåtlgsilttas. Lördag “ch söndag

Gammaldarts söndag kl 5-7 m vu Mllikl wuli

En förödande eldsvåda uthröt natten mot torsdagen vid Pmklfywcfkcn
Klingselet omkring 6 km norr om Lillviken.varvid en del av VM mg" dam á UM°"_
mmtmcma v-tu tmtratwatam. tittmsmmte Kmmrms AB. trim.. 'W °°"'“"' “PP'““°"
ruttstamtigt nwstemta. sttmtnma uppstmms pmtamamtn tm "¶'"'P"'*°“
ttmtmm; som tf. stmgv-arm mms Fmsat mgrmisemac “MF '*'-'~-*°' “'“'°““2'
slöckningsarhetet. lnkallat manskxtp. ett 20-tal -t3:or från en
intilliggande huggarkurs jltmte arhetama vid fabriken lick in-
rim sig pa mt matta skogen jämt: stam v-ett - mn tmmpptag ”NSU 'WWW
från att tändas. Åt kolkrossen var inget att göra. Efter ett par ' °“ md" 3" 2 | 3"' *"'°d På mdaïc" B°"'| Km"-“°"' 15"'
timmars arbete hade man elden under kontroll. men då var *“"d-
kolkrossen helt förstörd och även lokomohilen och ångpan-
nan voro svårt skadade. Dess hätttre var kolugnen utan ska- Føüßhmmr _

dor. varför driften kan fortsätta utan avbrott. Det hntnna var Hmwmdcn H' H°"f""5_”ká'°“' 'W mmm 5"' hem'
hc" nmßäkmt man ttll hr Gotfnd Holmgren l~löms_|o. Köpesumman är 25 (110

kronor

De ska permlttenttågen har rullat genom Jlrntland. n"R'°w7m"'uJ'T
Ä 'kummun lmunmm'hr nopps bjuder turister och resenärer
nu nu GUI) MAT! NYRI:'N()VI-JRAD MAHAL

Runrsbrslällningor tel. I IS & I lb.
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Hu t _;-rumlt _;-run-:ture

/ut I9.4-I-Iulc-I

Pri foto! tet Prr .Uurtm
Jom um. hln-umlr lumlt-
Iiltgtràtl um/ Korpen.

.-llfrnl .llvrün /ut slutl-
Lnrruu orh .-lu_eu\| Heul-

Itrrg .mm nummer Int
från lmgrn

Sl)l.'lš klubb l Tulllngwå ()a\ord l tcnnlw Baelte-Strlimsund

Vad ett oílentltgt t'nluft~mote | parken. Tullmg\a~. med Strom- lin kluhhmatch 1 tenm~ ~pelade~ pa wndagen mellan Backe

sunds arhetarkommun ~om arrangor. h|Idade~ en n) ungdom» tenntskluhh och Stromwnds l.a\\ ntennnkluhh.

kluhh. \om \ td ~tarten erholl 35 medlemmar. Tull \t) relse :null .\latchre~ultaten hIe\ oz

anmotet ut~ag~ ordíorande I-ink llellstrom. \ekr P .\l Jonwm. Hemtngel: .-\. Ktelltn. Backe - l-lmtl Sgodtn. Stmmsund

ka-»or (iote .-\\el~~on. ~tudteledare Per \\'|k~trom ~amt Rut 8 - 6. 6 - 2.

.-\\hr.mdt och .-\nna Berglund. lktnutngel: (iunhtld linkwan. Backe - Solx eng lhor. Strunt-

\und.6-0.6-I.
¿ Herrdouhlez \\'. Fndlundlllengt Thorxtenwm. Stromsund-.

\'|d .lamtland~laltgaganegetnenteharttll Iojtnantutnamntc fan- __\_ KJc||¿n,|¿_ 5-l“¿m_ Bm.k,_._ “_ _¿_¿_ _;_

“* ("“'“ 5='"“°"- W- ^'*"““ attt.-4 a-mt.-; w. t=na|umus«-to-tg 111--f.stmm~tma - .-\. net-
lm/(íunhtld I-lnkwm. Backe. rs - -l. 6 - 2.

Överlägwt Strörnwundslogl-')rismed6- l.hal\1kl3-0

Ylgde lt)-l.\.t»-ttl

Handehhitradet Åke Bergoen och froken Ruth l-lngorom.

Stronmtnd. \'tg~eln t"orrattade~ pa ~ondagen t Strom~ kyrka

a\ hntdem konl'tm1at|on~larare komm|m~ter (iunnar Sallvin.

Brudens broder Helge l-lng~trom spelade som ing;*|ng~mar\ch

"Bondhrollop" as Soderman och medverkade a\ en med ell
nolinsolo "Berceu~e" a\ Jemefeldt. Kopman R. Agelherg

~jong från läktaren och -.om utgàngsmarwh ~pelade~ ".\lid-
~ommamatt\drom" a\ .\lendel\ohn.

Bemmansagare Karl Karlwm. .lenhattnet och íroken .\lar-

ta Greta Blom. .-\la\ attnet. Vigwln forrattade~ i wndagc t

Strorm kyrka ax kommim~ter Gunnar Sall\ nn. Kantor l).l-'_ .\'ord-

íor~ spelade ~om tngang-mar\ch "Fe~tmar\eh" a\ Petenon-

Berger. Brudmassa utfordec as Salls in \ arefter de nygtfta ta-

gade ut ur kyrkan till tonema a\ "L'l\ea~amar\ehen" a\ Soder-

man.

Hr. .-\me Hanwm. Borgqo och froken Juha Lindberg. Ohn.

\'tg~eln fon'attade\ umdagen a\ kommmi~ter Gunnar Sall-

\ m i Stmnu kyrka. Brudparet tågade in i kyrkan ull tonema a\

"Bondhrollop" ax Sodemtan. ~pelad pa orgel a\ kantor l).l-'.

Not-díors. I-'ru Stma Romer gong "(iud\ lm t naturen" a\

.\lendel~ohn \arefter de n) gtfta tågade ut ur k) rkan tull toner-

na as ".lamtland~~angen" a\ Peterwm-Berger.

Sko;-mrlr. Su-:t .-l II»-rt Sn-rmttn. Ilurharlm. orh frokrn Rut .\'il~ .-\r\ id Draganas och froken .\larta \'tola Back-

(íulrm-Iwm. Tullm;-tm. lien-In fmrmtmlm pa Innlu;-rn : \trom. \'|g\eln forrattadapalordagent Strom\ pnntgard a\

Slmnn pnnledrtl ur Lmnntumlrr (iunnur Sullt-ut. kotttmtntsterunnar $;|ll\tn.

-ll



30.66-l kronor illl sky-rm I .lärnilanrls län 54 mm"
-'\““|“8°" af" mfdflllf Ü” hudßflåf l9'Ü/44- s rd Slromsundskurs. Lordagens inslrulzlionsmore i Slrom-Foljande foreningar erhålla anslag.: .-\lanäs SKF l52 kr. Bred- mnd f,-,, |ä,-_m. i gçum, _|¿,m||¿m,_|, \g,,|¿5,|,-¿k|_ dm- f,-¿|uf|.,\ 0,3.
kill'-'"\ '55 kf- H)k1'|°"* '73 U- Ü"l*'llÖ8'="“ N |“'- Gil-“l“i"^ 53 samheten för folkskolebarnen behandlades. besolrles as sam-
kf- "l"**'"*l“ ll: U- -lim Wnd* 33 kf- l-*'“^l"°f8*l* '56 Ü- N) ' manlagl S-l larare och larannnor från Slroms. .-\lanas. I-^ros|s i-
h=='“~ '32 Kf- -\'=~~ '20 Kf- $I="=~°|°-Tä-=~ W Kf- Slfß se-ns. Hammeruals. czassjo. 1.-»war-en Fasnlingc suoneranu.
532 kr. Ss aninges 32 kr. Tullingsás96 kr. Aspnäs 2-lll lsr. \| n' . med k . - |- - k || ,h:||- ¿ |. e ingen urscn sar au arama s u e e .1 a en e

ups hur de s.k. frilufrsdagama pa bäsra san skola urnsmas.
Samrliga eles er uualade också allman iillfredsslallelse os er

au kursen kommit rill srand och som mycker no;da med da-
gen.

.\'asla ar kommer en liknande kurs all ordnas for smáskol-
ans larare. då denna kurs omfauade lärare enbart for klassema

Strürrrsundsllflš I9-l.'4-IN-(ll
ar den s|ors|a foreningen mom kommunen och bildades den
ll april l90ll. Dess forsle ordf. s-ar I. Gardin och nus arande ar
Gunnar Simonsson. ll-' Kamrafemas forsla rdrollsplals bles
Hoganas park sid .Nass iken. lfnder en lang foljd as år lranade
man och laslade pa denna idrollsplals och foremngen hade

.S'L;urI»uuun 1 Srnnmuml hunnit ass-erka ell flertal plalser mnan den fick sin nus arande
sackra idmllsplals. Tmgs alla . ar N33. P. \\'allm och l-'. Dahlén
som forenmgens forsla repr. pa laslmgsbanan. De dellogo

líurrlpurilrnaren påflfllälll l*N.l-04-03 namlrgen den I Juni Wflll r en ras lan r Oslersund. .\len der bles-
()lle Johnny medsm .\'ya .\lusikal|-ska Resa). l-losrmodell N43 mle den sisla. .\lan behos er bara namna namn sadana som
Den 2 l -ariga Radio- och Grammofonsangerskan .\laJ l.md- .Åke (Xlmark, ss ensk maslare och relmrdhallare i hojd. Nisse
slrom. L'n|sersalar1is|en Tore Srnd. Ssenges fomamsla lenor- ()lander. svensk maslare och rekordhallare pà 3.000 m hinder.
samfomsl Olle Hennkwm. klarinlisl från Sune \\'aIdimIr\ l.ars Theodor och manga. manga flera. som sr mie nu fa plats
orkester. Olle .lohnns s Radio och Grammofon'l-lnsemble. \'o- au r_.gn;, upp
kalrsl: .\la_\ l.ind_s

Slromsundz Slromsborg mand 6 sep! kl. ll. I S e.m.

I_;_

æ 
I967 eller I968 ars .llulnullnpp r .ßlmmsuml

l~'r.r. Lars l'iklumln: .Viur Su-anl. Kjell Plurrlirrgrr. Lars
Tlmnlur Jnn.s,sm| url: l:'r:L Hrllslrrmr

ldrotßflirerllnglïllxanlyelunshn
ldmllsforeningen i Täsan är endast nâgra månader gammal.

Bm “nn ”mmm” hmcmf Under aren N28- N38. fanns en forening. men den har legal
' ' " " nere sen dess. berauar .\'J. .\'rlsson. l-liuills har forcningen

agnal sig år folboll - med nnga framgång - eftersom man lïirlo--“Ifll ÜIWIIÜN nu samrliga marcher i forholl och r allman idrou.
l-id. bammorskan froken .\laria Brosrrom från Rings auner har (),,,,à¿c| fm den ny, ¿¿m||\|,|;,N-n gm, ,,,g.~,p|c ac >;J_ sme.
1" W" 75 ål' Bilmmill- son och dareffer upplam marken ull foremngen.sw- I-lkonomm har man solsl ordna genom fesler och genom en
.\'ils .-\rsid Sandberg. Draganas. och froken .\lana Viola Back- n_s b_s ggd dansbana. Franrlidsplanema ar all man skall kunna
srrom. Vigseln fomruades pa lonlagen r Slroms prasigard as fa sa manga medlemmar. au man kan lrana forhollslagel or-
Isommmrsler Gunnar Salls in. denllig|.

-ll'



Nyhlldad förenlngl Hlllsnnd
Ar I9-l2 bildade man idrottslöreningen i Hillsand där Sixten

Bäckström ar ordlörande. .\lan har endast ett lt)-tal medlem-

mar. .\len da inkallelsema tar slut och folket v :inder ater hop-
pas man få med llera. Hittills har man tranat allmän idrott pa en

liten plätt. som fungerar som idrottsplats. Pa vintern tränas

skidttl' tlüll milf! hoppas så smålllflgom komma ltltsl l pflslisltlf-
na. Det stora problemet ar dock att kunna fa en ordentlig
ltlfllllsplls.

”Garnntnl” förenlngl Ulrlksfors blotnstrtir.
Idrottslöreningen i L'lriksfors ar ganska gammal och startade

lör 25 ar sedan. Till en början arbetade den synnerligen bra.

för att efter ett lll-tal ar slockna av. .\len sedan 3 år tillbaka har

den sa smått börjat röra pa sig igen. säger Bengt Andersson.

l)et ar främst skididrotten föreningen tagit sig an. men det

utövas aven allman idrott. av ensom fotboll och orientering.

Bess-ärligt är det med fotboll. eftersom man saknar ändamåls-

enlig plan. .\lan tränar pa någon ang och då formen är nagot

sa när. händer det att den hoprafsade elvan kan gå segrande

ur striden. Skididrotten utovas pa det allra livligaste. Ärligt
återkommande tas lingar talar lör detta med ökat antal deltaga-

re. Någon svårighet med lokal för möten har man inte. Det

stora och ry mliga Folkets Hus som finns här star ständigt till
lörfogande lör platsens föreningar. Några större stjärnor från

l.'lriksfors har man inte fatt fram. men medelgoda löpare kan

det bli. Ekonomin hindrar dessutom fran att löreningen skulle

kunna sàinda sina pojkar till större tavlingar.

SeoutkårenlAlanBet
Tv å scoutkarer. en flick - och en pojkscoutkàr har under som-

maren bildats i Alanaset. l söndags efter högmässans slut

agde den högtidliga upptagntngen av dessa scouter jamte
ledare rum. Scoutema lagade in t den av forsamlingsbor fyllda
kyrkan varefter tva scouter från Ströms pojk- och flickscout-
kar bum in de bada fanoma. Sedan fröken Ebba Lundström.
karledare från Ström. hållit tal till de unga och komminister

Gunnar Sällvin. karchef i Ström. lyckönskat församlingen till
dessa bada .scoutkarer agde upptagning av 8 flickor och 9

pojkar till ll-klass scouter rum. l)e olika ledarna installerades

till sina ämheten. Fru Gunvor Löfvenberg utnämndes till kårle-

dare och fröken Alice Strömgren till underledare. .samt herr
Vilhelm Sundberg till karehefoch herr Hjalmar Wahlström till
a\d.chef lör Alanäsets scoutkâr. Ttll sist gavs lösen och så

sjongs scoutsangen.
I folkskolan underhöllo scoutema med sang och fröken

Betty Nilsdotter. vice kàrledare t Ström. taste nagra dikter. Pa

kvällen hade de pigga scouterna anordnat ett talrikt besökt

lägerbàl. !.

Hjulmurll irhlslmm ut 'lt unten Srnt - l )Iu_{

ltallenkapltulerar
Kun|g\'llttorl-Irnarttielabrlllteru.

Till elev i Restaurantskolans serveringskurs under lasaret

l9-tf!-t-l har antagits bl.a. I-ilsa Sjölund. L'ln'ksfors.

60år
fyller pa onsdag fotografen fru lngeborg .\larta Jonsson f.

Not'dl'0l's. Strömsund.

50 år fyller pâ måndag fru Serafta Lipkin. Strömsund. Fru l.ip-
kin. som ar lödd i Frostviken. kom till Strömsund N28. Hon har

haft många bade kommunala och andra uppdrag. bland annat

kan nämnas ledamotskap i kyrko- och kommunalfullmäkttge.
Hon är med i kooperation Kvinnogillet. Husmoderslörening-

en och styrelseledamot i Ströms Arbetarkommun. Hon ar av en

föreståndare lör skolbamsbespisningen i Strömsund.

Biografen. Strömsund
Måndagen den IJ sept kl ll. I S e.m.

Premiär a den stora ungdomsrevyrt
l.yckolandet

Regi: Lasse Krants Kapellmästare. Wille Wallin
Gålstspel av Thor .\lodén

Höstens stora press och publiksucce.
Biljetter i förköp i Hoofs pappershandel.

Stubbryirüig l9-t.'4-m- |3
Ca 50 man sökes lör brytning av tjärstubbar under sept. och

Gill.

Hänvändelse till skogs. P. Forsen. Tel 7 l.iIlvikentGul1bhögenl
Kramfors Aktiebolag.

Vlgrle
Lars Gunnar Nilsen. Strömsund. och affärshitr. .\larta ()ttilia
Rcijlo.

Lun Holmberg nu-tlfm

vw-
Snickaren Lars Vilhelm Holmberg. Strömsund. och sen itrisen

Anna Gunborg Svedberg. Strömsund. innehavare av l.illa
Kondiloriel.

Fabriksarhetaren Gustav Fredrik Daniel Andersson. lflnksfors
och fröken Stina Gulli Persson. Bredgard
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96-årig ltärngubbe l9-l3-09- lb Ftldelrethpr l943-09-23
fyller den lt) dzs Mikael Andersson. Äspnäs. 70 år fyller lördagen den 25 dzs kopparslagarmästaren Rein-
Mikael Annersa. som han kallas. är född i Alasattnet men kom hold Fridell. Strömsund. Jubilaren såg dagens ljus i Bana
i unga ar till Äspnas. där han köpte sig en gård. och gifte sig socken i Södermanland och kom i lära l890 hos en kopparsla-
med en flicka se id namn Märit. som nu är fyllda 8-l ar. gare i Eskilstuna. där han fick sin mä.star\'ärdighet. innan han

IS99 kom upptill Strömsund och började hos Bandelins kop-
50 år N43-09-17 patstsge. vatten mfetse tm at-meg too-t om setts» em- i
fyller på lördagen hem.älg. J. Palm. Strand. Jubilaren. som är egen "_-¿i_ Mggm |=ñd¿|| va, "mg “ch bita* |W,|\-gfgggm.
RW i Slmßd- IW mås hå* lwmmml "sh WN vvvdms- ingen t stmmstma af mo. vitt stam om den dagliga gaming-

en har kopparslagare Fridell nedlagt ett synnerligen intresse-
65 Û' rat arbete inom godtemplarrörelsen.
fyller på tisdagen hankdtr. Olof Olofsson. Strömsund.
Jubilaren är född i Tullingsas. Han har haft manga kommunala
“mums under ämm 70Ûl' |9fß-Û)-24

fyller på måndag lantbrukaren Sven Olof Ersson. Bonltset.

stmmtanmguomgmr Slr
Ströms nära nog 75-åriga sockenstuga strax nerom kyrkan i f)'||“ På fl'°d38 ff" 3008"-l 5fl|W>°"- 579485711-3"bl|f'" Ü
Strömsund maste nu flyttas. Dels star den pa den nya kommu- RW Û SUÜN-
nisterprästgåndens tomt. .som till våren skall planeras. dels lig-
ger byggnaden mitt i vâlgen lör den gata. som skall dragas- JNÜÜÜIÜIÛP |943'Ü9“37
fram längs järnsögen. En högtidlig begravningsakt förröttades på söndagen i Ströms
Ky-:manet rm ttamw tansttjutit fraga» nu tmmmmtruttmmt- torka då Kssfvilliss Erik BMW: vis*-s till M si-st» \'iI=m-
rige. som i sin tur utsett en kommitte för att klara saken. Ordf. 040 h|°1*|°f~*mYC|Wd° *NM NY* in i lyfhß av .sex as- hans
i Ströms hembygdsförening rektor A. Mattesson anser att sock- 'WS-*ffl*'i||i81 “WWW Ü" |°"°"l° *W Nm GUSW3 -*°"8"Wßß'h-
enstugan bör räddas undan förgängelsen och frågar nu :'°Var- K)1'|°|\'C| Û- |-Öfvlmllfl Rlffälmdc .l°fÜ|ï*|i08°" 095 hö"
för inte göra en ungdomsgard as- den'."' Hembygdsförening- Sml- Ö"'*N9|Öl"W" ÛÛÛ" Ndlßdf 9" klwl* från ÖSW'
cnhm-c,m||mi¿ in|c|¿|||1g-|¿|;gamc¿c|¿5,p(,nih|a gg-ß,f|y||. sunds luftbevakningsområde. kapten Matsson en från

Sist lade sergeant Skogsman en krans från 9-izde lhs-. komp.
med tack och en sista hälsning till den bortgångne.

vtgng to-ts-09-22
Lägenhetsålgare Anders Taqvist. Strömsund och fröken swing ||.myg|-|g|5|-ggn
5=W l'ïfís'““"- Rslßjïl- Bfliß- Vitlssl llski FNN* hade i lördags sitt första höstmöte. Vid sammanträdet utdela-

ksfk sfßdasfß den W d=- av t>=N«>f T- Åström- des ett par maswtm- titt gutasmeasmastare sigma samling
och bagarmästare Viktor Lundqvist. Strömsund

I-'räekstöld av fklult l Strömsund l943-09-29
En mycket fräck stöld förövades natten till lördagen ien fiske-
bod ca en och en halv kilometer från Strömsund mot Ulriks-
fors.
Tjuven hade brutit sönder låset till en skebod och tillskansat
sig 25 nät. men i övrigt lämnat allt annat orört. När tjus-en
skulle bege sig därifrån. tycktes han haft mycket bråttom. ef-
tersom han tappat ett nät. ett S0-tal meter från boden.

I-'örbvade
Kun Karlström

Ingegerd Andersson
Strömsund

Erik'l'hulin
Ingeborg Johansson

Tullingsäs
Pâ grund av ägarens sjukdom överlåtes ett bra i

HWNSCÜ Olle Olsson
Ss-ar till LT: s red. Strömsund f.s-.h. 558034 gu-Ömqt-gg;

Strömsund Ramsele

.-lmlrrs Táqvisr

-l-l



-|ÜlMb)'lÜU\9tmgtl0tt\llt0la Soekenstugan l Strötnsuntl blir penslonärshern '.'

Nßfiadß På ffvdsw vfkfvir-ißsf ml bla- följande slsf Manga penslnnam lv-angav r.n. lselnln nnndlgl nngn ns-nn na
ißßl åßlwfwlv grund nl- den nngn nllgnngen på lsndadef. nu tnnnnnnnl-

EN Eflk-WW °Ch C150! Öfifh- Slföm Wlll 0"* Jöl- nämnden har framlagts ett förslag om att kommunen skulle
Åiß- låta uppföra ett hem för pensionärer i Stromsund.

Kommunalnämnden har emellertid vid sitt senaste samman-
SIIÜIII lßyfltßllföåfilt-år 1943-|0-05 trade föreslagit. att den gamla sockenstugan skall byggas om
N40 På Söndag åßmölß i y lmlißlßfßåfflßß i Slöm- till pertsionärshem med 6 enrumslligenheter.
ßlld- TI" Slyfl-*C Nlåßß Etik |'|0|m-0lf- Etik BBCKWÜN lit' \'- Sockenstugan måste ju senast till varen v ara horta fran sin
ordf..Gunnar Sällvin. 2:e v. ordf.. Anders Ronne. sekr.. Daniel nns-nr-ande plats på komministergàrdens tomt.
Nordfors. v. sekr.. Lars Wassdahl. kassör. Anders Tåqvist.
bibliotekarie. Revisorer: Olof Palmkv-ist och Olof l-loof.

Byombud: lens Alvebo. Alavattnet. Lars Jönsson. Löv-
berga. Jonas Terthammar. Stamsele och Zakris Göransson. Öhn.
Kåren räknar f.n. 35 medlemmar.

Brödema beslöt att under hösten göra en gemensam på-

llälsning å församlingens ålderdomshem samt söka anordna
koralaftnari kyrkan.

Åke Espnnrlt
vann längd- och höjdhopp i friidrottsmatehen mellan Falu

och Gävle läroverk i lördags med resultaten 640 cm och l65
crn.

Ballsnyaskjtibn

_;_1*-,.g,f;_f*¿,,;*;¿-,_¿,-;-,;_==~ <1- ß°--'W BW

Ströms ltarnmttn
suñms yrkßkobr |g43_|g_a, sänker skatten från ll ttll I I kr.
ha 5 daaama aßam sin æaoaöaaha fö, ubalsanl |942_|3_ Kommunstyrelsen hari ston sett godkant deolika styrelser-
skdamaa anaaa a,baLaa,,_ M denna amaa, an amam im|u.¿,._ nas och nämndernas förslag med endast smärre andrlngar.
nu aka." under ån' utgjorde '01 F0lk$k0lCSl)'l'0|SCll lllltk hlål. )'|'ktIl |'Iå_3Ü.(Ill. kl' ll" t)l'l'tl'I)'gg-

skobmas nam, "dm" uaaada. f,amha||a,._ a" aaa|a|_ nad eller emnyhyggnad av småskola l Strömsund. detta
aiaaaa av am." ar aamaakaiaasaan and med [anka pa aa rika förslag av-styrktes' av kommunalnämnden medmotivering att
arba|s¿¿|"~a||aa sam aan raaaaaa höakonjaklafaa a,bjaa“_ skolhus finns att tillgå l Bredgårds Egnahem. vilken skola f.n.

sltnlnrnn fylls tydligen en v-efldlgl benet-_ Än sa lange ar 'W *MM "U =““'W"'"8-
yrkesutbildningen huvudsakligen begränsad till lärlingskur-
ser. men vi hoppas att så småningom kunna bygga på med
fullständiga yrkesgnlpper. Då fordras emellertid i iörsta hand
llllnaellllgn den andnlndlsenlign lntnlef. l=.n. af utbildningen STRÜWUND ..

ns-ringd nu nn»-lsdnslla lntnlef snnl nyresrnn sann nu nare _" 8'1"*l“ °^RN^FF^_REN5 "PP"“'='!'*'° '“'“““°' °“°'=**'
game av Samma kommam aa. sammabkolaa och aa. \.a\.|a|.a_ lnnellggande lager av följande varor att tillhandahållas: .\la-

rinnan Karin Nilsson. Ströms kommun har ställt sig synnerli- "ki"'_h“"d"'Ü_°k"i"3“5“"\°' i 3'"° fu' hfmun' R"33“""'“3“"'°
gen rafslaende den v-al»-alu; ull ynresdlnlldnlngen den nesln- “*"="8-*'“'="'*- *'°PP8="!- "'°“'_"'f'- '='='*'*'_'- Päfl' “°" “'*'
aa, ansa'-ar wa Wajcada, aa. omkmmaaama Rx §k°|oma_ garner. Virk-och brodersllke. Stlckor och vlrknålar. Kapok.

medan en tredjedel ernalles l slndenldrng. N=""'*'W- "”“'“"* '"W~"-
Affären stängd fr.o.m. den l5 ds tbortrestl t.o.m. den l dec.

tals
Kßmllmrtrtnilrt I'N-H00? olnn-nen Hennlnjdsnlnlfen
Ca 25 "Mil dvklis kßwvsdshvssff -söks-s R* vnssßr 3 lnnen. Renee-un snnm - Tel snnnndnd los.
månaders kastvedshuggning.

Skogvaktare M. Ekblad. Alanäs.
tel. 7 Alanäs efter kl 5 em.

Goda fusterhern 1943- lo-ou
önskas till bam. vilka utackonleras genom Stroms Barnav ards-

nämnd.
””"""""'" sm ull let. 26.1. slnrnnnnd. Ffdten ßjnfn.

Höglund & Cu
Bilrrparurioner

TfI_ 3/9 Stöd Iïnlandslrjälpen
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Gammal arbelsmelod lill hl.-dels lörall ldllnl lsillen |-ägg
l manga hushall har man f.n. ss an all få ls allmedelsranso-
nema all racka. \ llkel gor l\ allen ull ell konlplicelal problem.

Fort ansandes asklul ull ls all. Del sar en bllllg och bra
ls allmelod som skonade kladema men gjorde dem anda blan-
dande \ lla. Trols all denna l\ allmelod ar mera arbelskras an-

de an de sall sarpa lnan ll allal under senare ar. ha sl nu all
anledning all la den ull heders igen. Vid lvall med aska gor
man pa foljande sall: Till 50 Iller s allen belaknas 2 hinkar loln-
knng 8 kg »aska as b|orksed. Den slklade askan lagges l en
slor lal ls gpase. soln kn) les sal ull. .-\skpasen lagges i pann-
mursgrslan och vallnel halles pa. Pälsen bor ligga l del kalla
s allnel nagra limmar innan den kokas en limme. l.ulen skum-
mas och far sedan slå och sjunka. Den klara lulen lappas for-
sikugl as. och bollensalsen aslagsnas. For all as gora om lu-
len ar lagom slark. doppar man ell finger i den och smakar
forsikugl. Den skall kannas en aning skarp på lungan. Ar den
for skarp. spades den med sallen ull lagom slyrka.

Denna lul kan ans andas lill bykning al s illsall saml asien

ull gnuggnlng as bade s il och kulorl l\ all. da man bor lillsalla
lllel grand lsâl eller ls allpuls-er.

.-\lIa hushåll som ha nagon mojligbel all samla bjorkseds-
aska fran koksspisen. oppna spisar. s armeledningspannor hora
gora della. Da klarar man lsallen lrols lsallmedelsransone-
ringen.

3%-

Twllll-rslur ml .\'Inuu.l lllllmlul
77/1 mlmrr i_k'ellLm|ns Krislmu ()In[_s.mn. Jlulsgllnl.

Rorarb. .\'lls Yllhelmsson och ankefru lšllsabel Sundberg. f.
Nasslrom. bada Slrolnsund. \ lgdes pa sondagen l Slroms ky r-
koherdepmslgard as ky rkoherde Gunnar l,of\~enmark.

Sovjetunionen på olfenslv

-lb

en son

Ingrid och .\l;'lns 7.-lknsson

f. llolln
Slromsund den 6 okl ll)-l3

I~'r.r. Iihlm Larsson. Ing-ml Ilolm I/ulnssom nu-ll den

I|\jfiPllllr' lunrn luml Prlll' nl'/l Iilru Hnlm

Polisen l Slrülluzllnd gör kap
Polisen log haromdagen hand om lsenne losdm are. nar de
som basl hollo pa all laska sig med en blandning as rodspnl
och safl på ell pm al penslonal och hade hunnll bll ordenlllgl
paslmkna. De ngo folja med ull landsliskalskonlorel. dar man
ss nade de båda gynnarna narmare l sommama. Den ene sar

en for slold m. ln. eflerlysl losdns are från Goleborg och san-

des nu under bes akning ner lill hemsladen. Den andre kom
undan med en munllig sarnlng saml slamning for fylleri och

redenalurering as spril.
I-In annan f.d. pollskund hemmahorande i .\lunkflohogen.

hamnade också i polisens klor for ell par dagar sedan. l-lan

hade slulil en jaklhund i Slromsund oeh resl sin sag med den.

Någon secka senare log han hell frackl med sig hunden ud
besok l Slromsund. men hade då oluren all mola hundagaren.
som lal polisen la hand om bade hunden och den flngerade
hundâigaren nere vid slalionen. gusl som de skulle resa sin \ ag

lgen.

nga. um-lo-:o
Paslorsadjunklen li. Six ensson. Slromsund och froken I-ll a

Sunds all. Långsele. \ igdes l sondags l Långsele k_\ rka as brud-
gummens broder komnunlsler Snerlsson. S\ am lk.

I-'ödelwlhpr
50 ar fyller l morgon bagaren Olof Andersson. Homsberg.
Jubllaren. som ar fodd i Slromsund. har bland annal arbelal l

slll srke l Han snas.



\1ø|, I-"ödde

inniiinits-im. oii«.- imssnn. czmisgnni nt-ii initen G.-nia sinnn- Vår dttttet $«t|~ti=

stedt. Garde sigdes pa lordagen i Stroiiis kyrkoherdeprast- Wifi' “t-'ll ÛW K=I"|““"
gård a\ kyrkoherde Gunnar l.of\ enniark. ÜÜÜ Û|“f“““

Stamåsen den I-l oktober IQ-U

Naima och ()lof Eriksson. Tullingsas. sigdes den 2 oktober m I' ßrhæ

'°"3' K*"“'“"°° G““““' '^“°“"'“'* “"“"'“*'° “”“°'"' Rise-ae eieuinstn mn-ning. i.nisjniÃ.-rg. iinf rain sinisniann- nn-si

4390 kr for elektnfiering as Risede hy inom Stroms socken.

I-'olkhllclnlngsltursen l Alanis lt)-l3- lti- Ill
borjade på sondagen. Sedan kantor Lindberg halsat de nan a-

rande xalkomna och fru .\largit l.indberg foiednigit " Hem-
bygdens sång " a\ Kerstin Hed. holl rektor Carl Ringmar.
Birka. två utomordentligt intressanta lïirelasningar om indu-

stnalism och liberalism samt om arbetarrörelse och socialisni.
Trots det miserahla yadret hade forelasningslokalen fyllts a\
intresserade åhörare fran socknens olika delar.

Blrlta folkhögskola
l forsta àrskursen har bl.a. antagits Siv Alsebo. .-\la\ aitnet.
och i andni àrskursen bl.a. Anna Skold. Staiiisele.

Yhh
Lantbriikaren Gotfrid Jonsson. Ysskaftkälen och sjukvarilshi-
tràidet Signe Kristina Ohlander. Bredgàrds Egnahem. Strom-
sund. vigdes på lördagen pà Fralsningsarmens lokal. Templet.
as briidens konl'irmationslâirare kyrkoherde Gunnar l.of\ en-

mark.

Beitttmtlttinr
l Stroms kyrka jordfastes pa sondagen hushallerskan froken
.-\nna I-Iulalia Striimstedt. Strömsund. Ofl'iciant s ar kyrkoher-
de Gunnar l.ofs~enmark.

Bnulptirct .\'ui'nut och Olof I-.'ri'knoii

l(y'rltoltorLtier'tlStrütliatntloehf\lariiti IQ-l3-lt)-l.'l
Gaddede kyrkokör gästade pà söndagen Strömsund och gas

Tt~Ile°ti'el=n I Våitdnlett en tyfiintnns.~n i ty-rinin. tan inint :iiimrsunni innie ininnnn
på måditllfll llfäïltk tf" |*“"i\lt' 'W-'||1t0 ett tlftßkltil ffåll sig och denna fick uppleva en musikstund as mindre vanligt
Strömsund och en ksinna från l,i'$s~berga. .\'ar droskbilen på slag. Knappast hari Strömsund tidigare framlïwts så krävande
landsssägen i Vagdalen befann sig omkring ltitl meter bakom ky-rkomusik som den Gaddedekomn nu med nnndn; fin-sim-i,.

fni E signalerade den. men antagligen uppfattades inte signa- ning as- sångare från Strömsund och Vilhelmina bjöd de narsn.
len. Bilen signalerade ånyo ett tiotal meter bakom fni E.. som rande pa. Jag nämner sådana stycken som Busiehudes" l.n.
tid tillfället ledde ~ttt eskel itä ~äi=ett~ ttttsttt ~td=t- Hett ~k>'tt- s-en in1'sine.e-iini man " nt-ii " .yingnirn-ni nninin inen" snnn
dade genast över pa snštnsira sidan. Bilen Rirsokie då kom ms-ids psalm 37 av Roman Söderholm. Dessa kyrkokaniaier

ttlti till ttttßtet med ttdtlid ett dett ~lit=tde ned i diket dett med mf tm. siniinn nt-ii nfgni ringn under itnnini Hninisefgs ini-
kofangarens yttersta det siiiiie till fru l-L. sa att tion i fallet fick ning en fmmsmndç cnm Mija cgg nt-cr nu g,¿ng_ As-en L-ap,-|.

tf" 'flm l l“l\'"tk'l- lastyckena fingo ett alltigenom gott utlïirande. t.e\. Das-ids
Den skadade. som bles ratt omiocknad. foi-des genast till 'Nim 150 ngn |_ vwns. " En g;nn|n;,| ningcnicn "

ett ttäthelttieett ieåfd -teh lttkttte tt|"ttt|l=tde~- Aininnnns nn-t ininininies ns in-ftniienie Gunnar inis fn-
mark. som särskilt tackade dirigenten. kantor Åke Hamberg.
s-ilkens entusiasm siimulerat sångare och musikanter till den-

Åfbf 9550-* na sàngarseger. Alanàis lïirsamlingsbor fingo också uppleta
l'ng fni onskar plats. dar ett bam kan fa medfolia. Van vid den fornamliga korens framträdande då en likartad konsen

hushallsarhete samt mjölkning. gavs i .-klanäs kyrka i samband med att den omandrade orgel-
Suir till "25 ar". Stnimsund. laktaren áterinyigdes.
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B¿ø..“||||p|. Oälßl ldtlšltbllfßdt
stram. gmuapeii jafaraaet pa taauagm tmaumioagaa-a Pin fiißnillnisvfff *im mf H IW* I->i*=~K~v-Wi: “vb Unaf-
iotian ttriaiaa tmna. fran Natt im. simmama. t<,-fx-»tio får W" kr-mer hur Unt~1=~t===I~ vid Pf«'~~h>f-'w~ H-“R i Strum-
de Gunnar l.iif\~enmark liimittade jordfastningen. sund. I-in i kiosken anställd llicka har dett is erkant tillgreppet.

Bitradet hade dels lamnat ut cigaretter utan kuponger och

utan att tïira nods ändiga anteckningar hâirin-er och dels bju-
I-'üfimglg dit sina beundrare av det cigarettlager. som funnits i kiosken.

Gustaf Lists ander I-in del asp dem. som begärt ansiànd med att Iamna sina tobaks-
,\m|;| |_ind¿m-n kuponger. ha sedan sjals mant os erlamnat dessa. under det att

Olin den llioktoher IQ-83 manga uraktlàtit detta. De forsnillade pengama uppger sig
flickan ha använt till dans och andra nöjen.

Ströms hetttbygdsfórenittg
har haft årsmöte. Till styrelse lör N43 - 45 valdes kyrkoherde
Gamia: |.ar\-enmaru. hanurottiroitirwm. maa: Alma stat- Wiuh IW- I I -0!
tesson. lárarinnan Betty Nilsdotter. kopman l.'no .\làrten. frö- Küllmil BW? $il|Ü*lfW“ “Uh flükf “ill Bli" WWIUN *WW

ut-ri Rebecka stram. wmiiiga fran sin-imtanu. rm man Hat. mm ii=«l~=~ Pâ löfdsf i Stf<>m~ kyrka- Till mn-=m== M “vn-
men. lllriksfors. nämndeman .\latts Jönsson. Taxan. lantbr. 0'-'|“0h0\ -\Üß|\“mm=l"\=l|'\*|fÖ"l- ilåßadf h"UÜP=W| 5 kïf'
Per L' Holm. imcgaru ot-ii lamm. Jam Persam. Rita-tat. Re- Mm- där k>*fk«>b=°f=k Gvßßf l-öfvvßmfk ifilldv \riz=-'Iß-
mom mf ar um kantor ut-'f. Nafurofs at-ii uttwn.-ai ot.-ar F-fw ~*iz=-'I=RIfß ~i-“M fw Slim Kömff " T" man mm ~'=rfs°

(gu-|,,m_ gm-gmcumi Som kyrkomarskalkar fungerade hrr W. Fridlund och S. .Nio-

digh. Brudparet upps-aktades as- brudnabb och två par tärnor
och marskalkar. .\ledan kantor .\'ordfors spelade Södermans

Pam. rñnsnüm udunamtd 'mm w_U_ m_26 "Brollopet pa l.'ll':'Lsa " tågade btttdlïiljet ut ur kyrkan. I Turist.
Pitt: of . .

Att odla upp Norrlands smáhruk. torp och smáhemnian med ::'2t:|fc::l:?'ng gm" därpå hmdcm mmmmr “Mag mr
traktorer är ingen utopi anser agronom Olof F.riksson i Tulling- B

sas. Med sin tekniska formel 0 F. T - Odling efter tid- har han

utarbetat en plan. som han tror skall befria smàbrukaren från
det löràldrade system. som nu tillämpas. I-in tan traktorforare
odlar upp ett hektar jord pa ungefär fy-ni dar. i stallet for att
smábmkarett skulle halla pà i t\á år med att bryta jord med
ltandkraft. Nu kan han omedelbart satta igång med nysàdd.
och han behöver inte sjâils slita ut sig om ks allama.

Smabrukaren sjâili har inte rad att kopa traktor. men enligt
OET - systemet bildar man en organisation. där llem smáhru-
kare slå sig samman i ett traktorlag.

l.unInul.sIurr .Vu/-Brut och ßurjr Sumlitrnm
Oluf Erik! .mn Bnulnnhlr iir hnulgtunutrlrs hrnrulnllrr Hilrlur Smulslrnm

[rain (itttltlrtlr.
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Dryga ut En son

|""""*"":"""'°" '""'W" tngetmg mn Harry Mitrmm
°°°P' r. |-rwf

Tag nu t agg ærwr ram mjöl:
r'/.ar memjøtwrr sar havregryn Ö“°'“'"'L° BB°°"2"' 'W

Lät smeten svälla mycket väl. Grädda som vanligt.
- nren se till att Ni får Kom Ü" tidernas

"°* 54" 'W'4'="4° irtstrvitm. Mirirarupctrspasf
Nil.s$0l'l & Wukdühl upp li" gammamam

- ottsdagdennov. kl. 8-l2.

Strll|n|burg.trrhgkl.9e.m. Ensmoxmc

ALICE 'Mss lörkrigskvalite. storlek 46. använd endast några gånger.
. _ . säljes förmånligt.

'“°° “" ”'“' '“""'°" sv-mitt ”smoking smunsumloch janpianisten
Charles Norman

Biljetter i förköp hos Strömsborg fr.o.m. söndag Ve
Arb. Arvid Erland Skön och fröken Karin Ingrid Johansson.
Stamsele vigdes på lördagen i Ströms kyrka av kornminister

I~IovalagarkuraenIAlarla I943-I l-02 G,mm,.s¿||“-“_
På rekvisition av Gubbhögens SLU- avdelning har hushåll-

!""8***"«*'==P°' "'°'"=' '\°“'=8°'=“'*°' ' °“ *'°“ “W by" shogun. Erik Adolf Adolfsson. kissen; och from Mana
r Alanäs. Kursema ha bl.a. omfattat undervisning i hovvärd Ksm Nm,Wm_ _s¿¿m_ Su.5m,_un¿_ v,¿,,|,, ägde mm pà
och ornsmidning av hästskor samt även gett undervisning i sönügcn i Swms kyrka och muaks av komminism Cum

HÖWÜÜ mf k°|"““"'- nar Sällvin. Tärna var fröken Anna-Lisa Adolfsson.

vw üsmac md suñms Luna, i “sun "uchdc ,,_ om-_ Inom Ströms kommun har man samlat rn l5.975 kg _potatrs till
signe Tuvetuu bra svgtmre kassan» Astrid Gunne mf rm- ::Ig°'::*';°':°sf:¿°k'2r"°I:'“¿';:ï:'s'“nÉ:C°"'“'ß"“'“8 'W *“'
nes oegennyttiga arbete. Till koklortorna Ingeborg Olsson. '
Karin Wallin och Anna Mårtensson. vilka tjänstgjort genom-
snittligt I4 timmardagligen hade vederbörande militärlörband M-Ü
övw-ln! blßmmf med Ißçk för vwffnds Ifbs- vid rmmmrutrmaruges rrmra mr pil.-

Tm °"df- "N95 °“M"'3' SW" T""°|'"d 'ma 5"" KW' nerade badhusanlllggningar inom kommunen och till tand-
ning. SOIll Ivytlll från Octt. Övriga i styrelsen blev Mina “fd Ü bam und" |¿ Ü an_,,|0g§ Lun kn

M*="ß°- '-°f4f- ^'W'-US' Bim- SW- SW °'°fß°- varm rasrsutraes uraebiming av 12 rr mf den twgcfrags
hßöf- Sw Bsfssßdslrl- Astrid Göhls- Ißssbrs Olßw °°h uommum. uuebirengf.-0 av kyrkliga ammar hur mo. wr-
Sm"Gmmgwm- R°'“°""- 'VW KÜ"'°"°°h ^"'"' B'"'h°|'“ för sammanlagda utdehiteringen lör nästa är blir I 3:30 kr.
Av arsberlnelsen framgår att l8 arbetsaftnar anordnars av
kåren. Arbetet med strumpstoppning för militärer har varit
omfattande. l2 lottor ha deltagit i sjukvardskurs. Lottor från 2 nån ngelae för tluvskytte
Ströms och I-Iavsnlls lottakårer ha genomgitt utbildnings- Vid hösttinget inom I-Iammerdals tingslag dömdesen man från
kurs i Östersund och kokvagnskurs i Ann. Täsjö till 2 män fängelse för tjuvskytte. Han hade i trakten av

Margareta Persson har utsetts till idrottslottainspektris i I-larrsjön i AIanä.s tjuvskjutit en älg.
Jämtlands län. Utöver längelsestraffet älades han att ersätta värdet av älgen

Pi Svenska Flaggans Dag anordnade lottoma kyrkkaffe i med 346 kronor och dessutom utge 300 kronor till Kramfors
prästgärdsparken och har anordnat allonunderhällning ge- AB såsom skadestånd.
mensamt med Tennisklubben.

Penningbidrag har skänkts till bl.a. hjllpkommitten för Frn- Men (irrrrkytre
lands invllider. till Kuttgafottden. till Lotlomas fadderbarn i 'n Erik i Skoja var pd ringer. för an han hade Ijur-.skjutit en
Finland och till fältjulklappar. älg. Han blev dömd till böter. Dåjrågade 'n Erik domaren:

Tullingsk Lotragrupp har regelbundet haft arbetsallon varje - Går e bm au slälrra får snilr böirun ."

vecka. då bl.a. lrardning och spinning av ull förekommit. l0 - Ja. det möterju inga hinder:
snödrllkter ha sytts för hemvärnets räkning. - Ja. je meineinlås .rlälcta al aIgen....

-I9



Strömshorg - Strömsund l-ïirlmadr
ltfrdag Kl. lill). l.0ftl;tg Kl 3.30 .lnns l);1\|1.l J11|t\\nn

Sundag ltl (1 neh *I (iunmr lš11utw111

Sum fallen från \L)ama ll;1ll\1l.en
med .\'1l~ l'npp;- och ll1Id1ng (lax le

Tudag kl 8. umdag kl x T_\slu1rna förluster l kriget på ett år 4 rnlll. man.
Den tyska armén är ej vad den varit. Stalinlin 1uau~ \ ag

efter S1llanpaa~ m1na11

l-'11r\pel l'l\en~ ~1~ta fard
Tlll Salu

Dö¿H.|| \'acl.r.1 ~ltå11egn~ar

Konlnnsten ud _-'\nghr§gger1et~ nederlag 1 S|rn111~und. Karl 4"" U' lf" “Fk
Gunnar \\'1ll1el111w1n. a\ led 1 11n~dag~ 1 en ålder a\ 25 år. \\Û Phfhll I'-"k““"
»um tnquknal under 1u1|1tartJan~|gunng a\ led under tr.1n~purt Tcl» 5"'“'"“"“d '83
ull Stueklml111 dar han ~l.uIle undergå hlamnperatmn. Den
bortgångne \ar en dukug och ~Lnt~a111 man neh deltng med
1ntre\\e både wm 1dmtt~n1an och g) n1na~t l-lan ~11r1e~ nar- 5|l'_Üfl\Sb0|'ll-|0|'*f|lll U 00'-U 20
mast ;1\ mndet' 11t:lt \) \Lun_ \'.-\R.f\T(ï.-\.\'(l l Sl.\' Rl{\'Y ll)-Ü

“\'.-\R.-\T(i.-\.\'(i .\'Ylll-Tl-lR"
1 2 akter neh 35 tahlåer

a\ S1 en Paddoek och .\'1|~ Peme
Btljelterå 2 SU. 3 251vch-l:-

linrkup Str111u~.ht1rg

I-ln 90-åring
.-\11LeI“ru I-luuna .\'_\ man. .\'a~\1lte11. Str11111. í_\ ller nu på fredag *ll
ar Juh1lar1:n.w111arf11dd1l.n\1~a1l*111land.ll)tlade \1d 28

ålder |1ll S\enge. Hun gnfte -ng med 1n~pel.t11ren for Strnnu
Tra\ aru .-\B. .\'1l~ .\')n1an.111:l1 llyttade t1ll S1 amngen.

Fr.1-_ (i1u|nur"KurL " ll'|ll|rlm11m1 m^I1.Imm1 llllumlrr

I-lspttlß sluttelllrenlng N13- I I -115

hade 1 ~nndag~ anurdnat l"alt~LJutn1ng. Resultat lmgre l.la~~:

I _ Harald l.ar\u1n 23 tr
2. link .\l1kaelw1n 22 tr
3. link Penmn Il tr
-I. Pelle Perwm Il tr
5. Knut .\lndin ltltr

Lågre klaw
I. link \\'iltander W tr
2. Sik Perwm I7 tr

3. Pelle Wikander l5 tr
-t. Olle l-L-tpx all IS tr

En unglflst
på I ' 1 år. íuIl~t11r och l.r.1ft1g.~al1e~

.-\.\\'_ \\'lll'lClm\\t1l'l
.-\|ghalIen. Stmnuund

Skolorna 111-13- I I-111»

\'1d l~lel~1ngegården~ |anll1u~håIl~\k11la 1 Jan sn har ull ele\
antag1t~ (Zum ur Thnmlund. l'lr1L~fur~ I-.num1.\ umm

S0



Pâ Sv aningens Herrgård. dar l-liiiiiia N_v iiian under namiare 30 Årets li'niert'ek ont famn ai- sprilmiksbmk
år lïirde spiran. visade lion sig stadse som en husmor av gam- En Liiml ulpimlvr il/run Bm-4-ni

la stammen. Det nymanska henimet v ar pa sin tid en kar v istel- mr ulliir irrjmt i mkuvrni.
seort liir manga pa grund av sin hemtrevnad och storartade Hun en Iinlxum ing
gäslfriltel. men storm och dog.

lv hum umlrrlrukl früm' /ul vi-irrri.

Förlovade
Henry Skjàiveland

l-ldith Björk
Stavanger Vagdalen

l st gingskimlnpsv-an-
iinskas köpa

S'lRÖ.\lSUNDS BlLCEN'|'R.-\l.
Höglund & Co. Tel. 26-l.

Ilfffíll I 8-\'l|Il|I|\'l'II
' " ' Birger Allberg

Sv eat Jonsson
Bfmiß smvmvvma iiaiiv-im
I söndags jordfastes f. lantbrukaren Per Karlsson. Yågdalen. i

gm kapellet och akten fomiitades av komminister l-'olke lüig-
C uaeae "“'""“'""“' '“ ' F. ivvggnauvvnieuaren Per Kafivsrvn. Gamle. har av-iiuii. Han

v ar lïidd lll76 och sörjes narmast av maka och bam.

"*""' '“"~“ "'“ suitmsst.u-evvieirviqr isursi i-ir»
Byn Sv ansele i Strom har under l1er.i natter haft besok av en .mk M qmdagcn Nam' mmc i Esmåh on"-' Swmc Swnv
fisktiuv. Trots den lasta domen till iiiatboden har tjuven lyek- “rn från Smmd hö" en immßam am-ömndc “m jmdhmks

ah k"m.ma m cr “cm kg '-M' Tack \ an: M mk” “M “Panda ekonomiska föreningsrllrelse. varefter man författade prisut-
iiuv en ull en liolada. under vars golv han krupit. .\lan trodde Mining i kök“.ä_w,¿|¿ng“¿Mingen
ull en borjan att det v ar en rav som v ar den sky ldige. Dom om Rcwhm:
allas forvaning. då det efter lang och talmodig vantan. dok '_ ¿nm_Bmm ßpwu
upp inte en rav utan en gnivling. ett djur som inte varit synligt 1 Yngve Bmurk
i tnikten forut. B” Sjön"

Inga líspmark
Ben Sjölin

IJ'.ÖZ*

Sl.L'~av1lelrilrigenlSlt'örn 194.1-I I-l I

hade i lördags mote i Ohn. l-'ru Julia Hansson hälsade v älkom- lli.-gi-|v1ilng
nien och liollett anforande om Gusiaf ll .-\doIf. Darefter forrai- I Siroms kyrka jordfasies i söndags f. lantbnikaren Anders
tades prisutdelning i koksvavtodling. Resultat: Petter Eriksson. l.ovberga. Begravningen fornittades av kyr-
Grupp l : koherde G. Lofvenmark.

I. .\larta Hemmingsson
1 Bengt Jonsson

Ragnhild i.imiis-rg Stfötmbßfit
|1i|m;,|-|1.,|m,m Fredag kl 8. lordag kl 8.30. söndag kl boch 9

Anna-Lisa Rosenberg nkllläfl 'S115
(1 FJ-gg ()|w,,, med Sigurd Wallén. Irina Christensson. Georg Rydeberg.

Gm", 3; Trivsamt svenskt lustspel

I. Gunvor Sv ansironi
2. Sigrid K. Rosenberg Krlstrbtlenlälrlltltstllld
3. Olle Hemmingsson Såsom lämpliga företag att utlïlra vid en eventuell arbetslos-
l-Ifter prisutdelningen bjud hetrskapet Julia och Arne Hans- lietskris efter kriget har Stromsunds munieipalsamhälle fore-

son på kaffe. slagit upptagande av .\lyrgatan från Risselàsv-agen till Ram
l-Ifter en paketauktion. vars behållning gar till sjomannen selevàlgen med vatten- och avloppsledning i samband med

utanfor "spam:n". tackade ordf. Svante Svensson. Strand. fni igenfyllning av gammalt krondike lïlr en beraknad kostnad av
Julia Hansson for allt hon g_|ort for avdelningen. 25.000 kr. samt gatuanläggning Strömsvägen. Parkgatan
Aftonen slots med "l)u gamla. du fna". Ramselevagen. med vatten och av-lopp lör l7.0tl0 kr.

I-^.¿-IN
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Begravnlttgnr Hyllrtlnpr
I lfridvbergv kapell. I-lill-tand, jordfavles på vondagen 88-ange Froken Krivtina Ollander. Stromvund. blev pa vin 7ll-arvdag

fodoriidvlagaren ()lof Slromberg och dennev mag lantbr. .\'il~ livligt h) llad med ett vlort antal telegram. preventer och bloin-

Blom. från I-lillvand. l'nder tonema av en ~orgmar\ch. mtr.

vpelad av froken .\lâtrta Jonvvon. buro- de blomvlervmvckade
kivtorna in i kapellet. l-logliden inleddev med en vang av Fridv-

bergvkoren. Pavtorvadiunkt Sigfrid Fahlén forrattade jordfavt- “mk
'""3°"' Rune Stronivtedt

.\lar1a .lohanvvon
Stromvund l.ov berga

Lysning
Åke Andervvon

Ebba Salomonvvon
Östersund Stromvund

I7-årlngbortalrötmtinll ll)-13-ll-23
Natten mot tisdagen forxvann l7 ange .-\lf .\latle\~on fran vitt
hem i Stromsund. Trots efterforskningar har man annu pa tiv-

dagveftermtddagen icke fatt nagon klarhet om van han tagit

vagen Landvfivkalen har anordnat vkallgáng i trakten kring
Stmmvund med allt tillgangligl manvkap

Den fömunne suörttstiridvvngllngeri
vom forwv ann från vitt hem natten mot tivdagen och i gar efter-
vpanadev av en vtvrka på lllll man aterkom i gar kv all med

taget från Ovtervund. dit han for med morgontaget vamma

dag.

liirlsftl
I-'ru Gertrud .\lickeIvvon. Gubbhogen. avled på tivdagen i en

ålder av 87 ar. Närmast vorjande ar make och bam.

Ströms rnuslltsâllskap flek lyckad start
I-'or all vlâirka muviklivet i Stromsund har bildatv Stromv mu-

vikvallvkap bestående av medlemmar i muvikctrkeln och

kyrkokoren.Den 2-I nov fick vallvkapel for inta gangen fram-

[)ürHgl| trada offenlligt med en konvert i kv rkan. Sankilt gladjande \ ar

Polivman ('..-\. .lonvvon avled på onvdagvmorgonen i vill 77:e att konvenen hade uppmarksammatv av en va lalrik publik.

lev nadvar. I-lan var fodd i Ovtenund och tjanvtgjorde dar vom Ordf. och dirigenten C laev Hallen halvade valkommen och ul-

polivman till ar l895. da han emigrerade till .-\menka. Efter alla talade forhoppningen. all alla muvikutov are och goda rov-

ar vande han åter till Sverige och kom da vom polivuppvv- ter vkulle voka kontakt med muviksallvkapet. van arbete ar

ningvman till Stromvund. uppdelat pa tva vektioner. en orke~ter\ekt|on och en kor dito.

År l92l oppnade han egen praktik inom det juridivka fac- Ktmwpnßgmmwl in|t.'ddc\ Ifvtd Pelewln-Bergeß "Pil fjal-

ket. Som ombud blev han mycket anlitad och betrodd. let i vol". utlïtrt av den l2 man vtarka orkevtem. l-'ruama Signe

Alltvedan han kom till Stromvund har han aldrig forvummat Tu\ eland och Stina Körner lato hora vina v alklingande roster

att narvara vid rattegángama. antingen som aborare eller vom i tva volmtvcken och i en melodim duett. .\luvikkon~ulent

handhav are av olika mal. Den avlidne vorjev narmavt av maka Folke l.ar\~on tnedv erkade med v iolinvolo till orgel. och ko-

och bam. ren. under ledning av kantor Daniel Nordforv vjong tre bog-

vtamda vångverk. Som avvlutning pa det femton nummer vtar-

ka programmet utforde orkester och kor med herr Ragnar .-\gel-

\'|ng¿ berg vom volivt (iriegv vtatliga "l.andk;enning".
|_¿,Jman|m , \,-¿N,,m(,"|¿md, ,.cgcm,_.m,_.\ mv_.n.mgcm,,,. B,,,_ Delta Strontv mu-ik~àill\kap\ forvta framträdande blev nara

je r¿k¿¿,h| “ch fmkcn lhgmaf 5umk.||_ _gm,m\un¿_ “g¿c\ på nog en succé for sang- och muvikalvkama. och det ar att onv-

lordagen t Stromv kyrka av kyrkoherde Gunnar l.ofv enmark. hi' “5"“k“P'~°' “ch d°“ °"°"¥l“k° |°'-lim' f“"**'" ff-""Så"¥ '
Bmdcn har sm-,m, k).,k¿,, |.,,¿,,\c“k,,,m,_ L-“mn-,, kykan N_ arbetet. l'nder konverten upptog» kollekt. vom inbragte nagot

raderade bmdgutnmenv regententvkamrater. '“W lm k'“"“'-

Friilxlßrrgt kuprll "hilrrt Iruntrn Lnmnm lill ung"
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rm- si han Effgåfcr
all slrömspojkert Åke Esprnark. Falu låimverk. kommer på fem- . _ .

ie pins a ams aaiaaaiaviau 1 iojanopp med sina ms och pa LN' ““" "“"“°, "°'”'“"'““
-_ - _ lcld \\cslillsyatteilangdhoppmedttl. Slmmwnd den 6 det N43

I-'llrlelszdapr Srrürnsundsbor!
60 ar fyller pa måndag l-lans Göransson. l-lenningskälen. Glöm inte l.U('lA-festen på Frälsningsarmén

på måndag kl ll em. Brud med 25 tämor.

Vi rekommendera vara moderna slalombyxor i god dia- 9' Ü |
gonal till det billigatmïiümxir 40:- Finnes i blatt Å Pcßwn Och St Skamkc

suv-tnoimsmagavinei smsmsunu 0UE_\;'ß'f'_f:;'NGAR

|)|g|,f¿|| i Rymans aflïlrsfastighet fr.o.m.

I en ålder av 7l ar avled den 25 nov. A.P. Andersson. Flon. RW- dc" l l '-“-'"- '“Nl- Ü" ""l°*'-
smsmvana. Han asfjv “arma av mm. Övv wfiv das H 13-2'

Olof Karlsson. Klövsand. avled den 25 nov. bl ar gammal. Tlll sinlslare
Han sörjs närmast av bam. i Strömsund har från l jan lörordnats Jonas Svensson.

Lantbr. Jöns. E. Persson. Strand. har avlidit 6-I ar gammal. Sudan”-nu
mm' “md al' 'mh “ch bam' har avlagts av Anne-.Vlarie Hallberg. Strömsund vid Öster-

sunds h.a. laroverk. Den muntliga provningen har agt rum i
Hawrlntlvdelig I943-l l-30 |:;,|m,_
hade i lördags fest i missionshuset i Hav-snits.\'arvid förekom
sang. musik och upplâisning. Efter kafferast hölls auktion pa
stnrmpor. vantar och dukar samt en mängd gas-opaket.Tack SWÜUIS R5Ül|*°"-°'l“'-S
mm den god, |;¿5p|u,|cn |,|c\- dc. C" \-a,_-gm mm,_ beslöt vid sitt sammanträde i gar att anslå 7l-l kr till anordnan-

de av vatten och avlopp i fyra lantbrukarhem i Tullingsas.
Öjam. Kärrnäset och Storöbodama.

Slrilrr|sSI.U-ßrenlng ll)-l3-l2-OI
har anordnat ett möte i Tullingsas. varvid köksv-üsttas~lingens |.~()|u_0y;_\D|.;
bästa odlare i Tullingsas erhöllo priser. güg 11,,,m,,,n

Prislista: I. Bellgl Jönsson 95 poäng 2. Lellnarl Nilsson 92 A,||-id ,\m|c|-ewn
poäng. 3. Gunvor Nilsson 82 poäng. -l. Lennart Fransson lll gm-gmwnd den | | da- |943
poäng. Efter prisutdelningen visades film. varefter de talrika

áhönfma hjödm på en “umh mande “ch “m\'äx|_amk under' Vid brhm- av nurr och gröwr bakverk.
hållning. Mötet avslutades med Du gamla du fna "md Ed" mrdmmmdr H."

W Lumlqi-i.rIs Bageri
fgufemm. Strrïmsund Telefon I53

pa Norgehjillpens postgiro 77-l
blir Jl.'LGLÄD.ll-I lör ett norskt bam.

KlldlrnnrnllnglStrllrna|nd l9-l3- I 2-03
Insamling av klädespersdlar för att i någon man tâleka de mest
skriande behoven hos fattiga norrlandsbarn och flyktingar
pàgari Strömsund. där Kvinnornas Beredskapskommitte tagit
initiativet.

Aktuella saker för insamlingen aro alla sorter av oanvänd-
bara kläder. sasom tygstycken. lump. gamla lthaltar. stärk-
kragar. ja t.o.m. gardiner tas tacksamt emot.

.lordfistnlng
lordfastningen av skolflickan Anna .\larta Sjöberg. Bredgard
blev en gripande sorgehogtid. Grav-kapellet var öv-erfullt av
anhöriga och skolkamrater till den bongangna. Komminister
Sålllvin lïlrrättade jordf:Lstningen.och en bamkör sjöng.Vid fa-
miljegrav en talade flickans lärare. Anders Rome. .-lnm--Murie Hallberg m-Ir Karin llikrlrüni

53



3"-q;,m,m¿| jag,-im Ssnttlttgen får had- och tsilttsttip
Aven Stromsund julskvltade på sond;|¿;en_ De -.|mmeum_|eg;, Den lilla li) n Sv aningen vid Ströms Yattudal kommer nu tar att

g.,pm;mn,;n img- gm., |;,mn;,| nàgm mm .hmm fw au gm-_, la sin egen hadstuga genotn den tntttattv snka had- och tv att-

stna v al upplysta sk) ltfönster sa lockande som tnojltgt. I den *WIN f*'“'"'“l1*°"“ f“N“'l!-
milda smterisatten var det et.-usa ett myntet es tott ute een -\~~~kwß f ==" Hm' Hd SH-t=tz=v~1-in vvvtf» C" h==s|lw~

\e;.||m1;,|em,-||-.,p.,|cne $|.,,g;,|;, egg u| mm en ,-img e|.,N;,¿e. kombinerat tned en tvattstuga. Kostnadsherakntngen har natt

gata under ett par timmars tid. l-'ramftir kyrkan prunkade satn- “\ I-'f l" ÜÜÜ kf““l'- "W" "l"'" f“l'°"'"t1°" Ä" "W" WW' P5' il"
hallets vackert eklarerade julgran. vilken tradtttonsenltgt 4'-'l hl" l\'|)*"'F' h'"'lš1"°-då "W" hi" ““|'"1'"* WU* Wllllllill'
egangh av ¿¿,;,,,n,_-m ()_ (';,,-|w,n_ pande hand t vad det galler virket ull hv gget. .\lan har dess-

Nu ;'||¿~|\|å|' bam ;||| \ç \~;|d \k)'||M')nd;|gcn\ cm-3 |-cklmu [Uf UIUIII fflll illßlšlg ffflll Ullkšl “Uh \ ldšlft' håll' hlllíl ltïkllšll
med ag. een hur den ss-speglas t den sa smalt redan patwle. tm emae-tar ii 10 kr nvf andel-
dc Ju|h;m¿,;|n_ l badhuset skall nian inreda hastu och dusch saint en sar-

.-\nnars man nog i Ström i full fart med att tjäna in sina skild av delning for karhad. Skolharnen skall gratis lit anv anda

julpengar. som till stor del komma frán skogsarhetet i denna hadhuset. medan hv horna i ov ngt komtna att erlagga en lamp-

del av Jämtland. Det är väl i knappaste laget med snötillgâng- lig hadav gilt.
en lïir timmerdrivama men del gar likv al hm att ta sig fram över
de frusna mvrarna och det är huvudsaken. Sifmqyom

Åßßß ~=it=t-'f 'mn vä ~K“z=~m=m==håll H" man kw" isåßs t.~.'v°tc::s't.\'<°rst>.-\.s'.tst nt .is t~t.-su:-;s'
sa sent i ar. men i gengäld har man prima väder och ire. så det 1_m_|;,g L] 930 _\|us|t_; \\'()\'[-§R$_
går latt att arbeta och la fram stock och ved. Först nar skogs-
tetvet kommer item tstifdet verklig- ren pa juternirema. ts- ute i t-ttitit-:t.s1-nstafvtt
skogen kan man inte lïirslosa pengarna. 65 ar fyller den l9:ds l.d. hokhandelshttradet Avel Jonsson.

"Bok-Jonsson Strömsund.

Vanna SKINNHANDSK.-\R
ar en nyttig julklapp

SA!\'DSTRO.\lS. Strtimsund. Tel. l I I

Düal
l-'. källarmåistaren Sven Gottfrid Söderqvist. Strömsund har av -

lidit i en ålder av 75

l-landlanden och lanthr. Anders Ohlsson. Öhn. Strömsund har
avlidit i en ålder av ho âr.

Strömsundsbor
De utestängdas begaran villlares - Lueialest nr 2 hálles
på Frälsningsarmén torsdag kl ll e.m.

Inträde 35 ore.

Luehflrtlirlet lt)-13-l2-IS
Ströms kyrkliga arhetskrets hade på måndagen anordnat sin
traditionella julmässa och lucialest i l.uth. missionshuset t

Strömsund. Arrangörerna kunde redan på l.m. glädja sig åt en

livlig puhlikanslutning och smàbarnsklàidema. lïirkladena och
de manga handarhetena samt julsakerna. som förfzirdigats av

kretsens flitiga damer. fingo en strvkande átgáng.
Vid lueiafesten på e.m. var lokalen överfull. och underhåll-

ningen var god och trevlig. Huvudnumret pá programmet var ß"¿'°'""“""
föredrag av hiskopinnan fru Anna Bohlin i l-lämösand. vilken '_-kun*
talade över ämnet " Kvinnogärning i hem och lïirsamling RUN l¿ng\m,m

Lucia lramtrâidde med tärnor i en tahlà kallad " S:ta Lucias Åma “auwm
krona elever från 6:e klass framirde ett tomtespel. lröken Smumund \-ühclmim
Sylvia Andersson läste ett par dikter och Ströms mustksall- i
skap spelade ett par orkesterstveken. och till sist visades en _.\mi,,.,m _\|;m“.,,,
kortlilm " Sommarens Jämtland 1'_\ R, |¿,-,|,W,n

Taxan l.it

l "" """"'"" st L- t stan »l Ströms grav-kapell jondistes på söndagen lanthr. Goran Ols- ~ ' ^'° ' °"“' "
son. Fiskarnåiset. Öjaren. ”cd” 'Ü |)“'_'_'°|“"“

Strotnsund l-agelherget

S-l



Slrilrmllnd får ny nöjeslolull och hllverlalad N43- I 2- I 7 I-'örsamllllølllem l Strömsund
Noje\lokalen Slrom~horg har lldlgare am anl hlolokalen ~om \'l má~le ha nàgonslans all halla uflra lnolen och samman-

komhlnallon a\ hlograf och no;e~lokal. men genom den nu komsler och ge wckenhoma lak o\ er hm udel. \ager k) rko-
gjorlda llllhl ggnaden ar hlograllokalen l ~lll ng reno\ erade ~klck herde Gunnar l.of\ ennlark om ky rkofu|lmakllge~ he~lul all
hell for ~lg. .\lan har lnrell en \lome \er\ enng~- och dan~lokal bygga ell for\anlllng~henl.
a\ modernl ~nlll kallad Bla Hallen l llllh§ ggnaden dar f .o. pre- Slrom ar faklokl den enda ~ocknen l hela Jamlland. \om lnle
mlaren hllr della \ecko~lul. Sonllllarlld har man mojllghel all har en \ocken\luga eller darmed jamforhar lnrallnlng all la

ordna ~er\ ering pa ~ollerra\~er Lokalen komlner all for\e~ emol ulckenhoma. narde kolnnla fralllllll ky rkan for all della-

med en modern \ enlllallonulnordnlng och darmed har Slrom» ga l en ky rkohoglld. hrollop och hegr.l\ nlngar. framhåller kyr-
und fall en salhallen dan~- och ~er\ering~lokal. dar Slrom- koherden xldare.
~und~ \alkande Bio-.\'l\~e ~\ arar for ordnlngen.

Tllhkollel l hll\erk~lad~hr:ln\chen ar I-'lmla li. Hoglund & $TR()_\|$ß()|((;$ ]L'|_PR()(3R,-\_\|

Co. ~om lnrell en slonr \erk~lad l garden nllllemol ~nla~kolan _.\ml;m¿;,g Jul k|_ ll och ll \\1|-_'_\1-jzßl _01)

\ ld Ram~ele\ agen. \'erk~laden ~) ~~eI-aller alla man l.n. I den Tmlj,-,l;,¿¿|u| g|_ ll _ |;;,m|¿||;=,|,,n _

r; mllga \erk~laden kan man la ln lrc hu\~ar ~anllldlgl. och del

ar f.o. den for\la hll\erk~lad l Slrom~und ~om kunnal la en Tim; L|_ ll Riddaffalkcn från
hu\~ under lak. ()n\dag kl. 8 .\lalla

- Barnforhluden -
I-'ödelstdngnr
filar fy ller den 2Ud:~ helongarh. Jon~ \'. Swdherg. Nav lken. .\'_\;"lr\aflon kl. 8 Pr.Nen ~om ~log

Slroln\und. S. ar fodd l Bonawl och larde redan ~olll ung ~ln .\')~år\dagen kl 6 och ll Knockoul
fader\ yrke l legelhrukel \ ld Bona\el. dar han ~lannade l 26 ar. Sondag klo och 9 - Bamllllíllen -
Sedan konl S. ull .\'a~\ lken l Slrom~und .dar han horlade egen

rorel~e. Jubilaren ar en man med praklokl handlag och manga Tßdag kl. 8 S'l'()R.\ll-'.-\(il.-\R
h_\ ggnader har re~l\ under han~ Iednlng. Trellondagsaflon kl. ll med Jame\ Cagne)

Trellondagen kl. la och 9 - Bamforhluden -
Täun ln.o.

l Julhr¿ld~kan -- nog Ta\andro~kan |_.ÖRu“:_\m_.
Tel. Tlnan 6 lom .\ll\\0n (hmm H¿m““n

.-\ll;l-Üfltlä ()|llf\snl'l
|:u||m§|¿u8¿ i snön Slrolllxuml

Bland arendellslan kan nolera~ all fulllllakllge glngo med pa -'\""*'"d*'F 1"'
all leckna forl-all borgen for IFK Slromwnd for en ~kuldfor-
hlndel\e pa f.n 700 kronor. Nar darpil idroll~.l"oneningen\ an- _

hallan om ell amlag pa lllll kr lill hy ggande a\ \kldhacke kom u*nho“" harmbtßnuwn för lmndonm
fore och forenlngen \amlidlgl anholl om ell S-ang! lan pà

2500 kr \ l~ade del og. all man kommll fram llll dagenc clora

problem. lífler en ll\ Ilg dehall glck fragan om anslagels he\ ll-
jande llll mlenng. \ar\ ld U a\ ledannolema ro~lade for an-

\lagel och lll mol. medan 2 a\ ~lodo. Saken sig ul all \ar.l
raddad for amlagel. men da kom lnol-l;"lndar\idan pà all del
~kulle \ ara kwallflcerad majonlel och danlll fallades enda-»l 'z
ro~l. \ llkel \ ar nog for all ~ljalpa allllhop. Sanllliga la-ro~lan-
de re~er\ erade og mol forslagel

I den n_\a kommunalnamnden lngàr:Han\ li. Jon~~on. Karl
()lo\\ sum. Slrlllmund. orllf.. (iunhlld ('a.rl\\ol'|. .\'âl\\ lken. link
l-lm. .-\nder\\on. l~lennlng~kalen. Per .\l. Jonwln. Tulling\a~.
Elias V. Johanwon. Grel~gard. \ .ordf ._ .\lallla~ Jonoon. Tax-
an. .\lárlen l.lndherg. ()hn och .-\nna l.e\ander. loncgard.

50 år
f) ller l morgon en lllngenlor Hugo Tranglu» l~lamo\and. .lu-

hllaren ar hordlg från Slrom~und

-*Fil 5.lÜk5kö“'|'§k°f N43-l2'2| Smellllr I.l-. I~.'rlr. .\IuurlI: och Ileler Trllllgllll. Slllumlrl-_
I S“"d“ 3"* U 'N "“ 'FÜ<'* P5' |““|¿'l1°'" 35 "Ü SU"d“ ¿'"“ Enlnlu lglfl mn/ línrl. alllrill Trungull. .\Illr1ul_;-l}'lnll'll
l:=~=-fw vIv\-I11Iß='f-de ~luk~l~«~wf~M>f- -1=1hI=md -\I=~f> Olwm- u//fl. nur 1'm,l_l-ll... mm.. lllnuff nu mm., .ln u//fl.
Slromxund. .flelllml och Hugo Trluleun.

SS



I-Itt r.-tnndnmlgl vidaskott 50 år
En baninnan i ljlriksfors. Charles Hagström. blev pa julda- fyller pa nyårsafton lantbrukaren och llottningslïirrnannen Erik
gen vadaskjutcn i huvudet under det han gästade en banar- Gustaf Eriksson. Sv-aningen.

betarfamilj i Lövberga. .lust som man satte sig till middagsbor-
det träffades Hagström i bakhuvudet av en mauserkula och 50 år
sjüllk lllpl stulen. Lttlltlsflslullttrl l Slrömutlltl llllkillläklttx Oüll fylleri morgon [fu Annie Helena Sundell, Bredgård, Ströms-
i hans hil fordes Hagström till sjukstugan i Strömsund varifrån and
han transporterades till lasarettet i Östersund. Där underkas-
taaes mn “pt-erison ot-tr någon allvarligare rm nu nam. riv rötttnvant-:
anses icke föreligga. Erik Eriksson

Polisutredningen har gett vid handen att en banarbetare i Agnes Berglund
Lovberga under juldagen lïirdrivit tiden med att träna prick- Sjulsasen Havsnâts
skytte och hade därvid av-tossat arta skott i riktning mot sam- i
hället. dit avståndet cza l 700 meter. Ett av skotten hade gàtt
mot det hus dar Hagström befann sig. Kulan hade trängt ge- Bßil Sllllöf
nom väggen och träffat Hagström i nackdelen av huvudet Wi\>i=ttt Zëwkñwtn
samt stannat i halsens mjukdelar. B0||l\-*'l\ Slfümwü

()m kulan gatt l mm längre in skulle den ha uäffat en myck- N)'åNlf|“
et viktig nerv och sannolikt medfört döden. Den som lossade i
skottet kommer att stallas till ansvar för ouppsatligt vållande
till skador genom v ardsloshet. Helge Lundin

Ruth .\lansson
Föühd-nr Strömsund 'ulafton
ro af rs-ner t morgon r. tamtsf. startas stattsmn. svpsäs. ' J

Strömsund S
Alanis Bertil Berglund
Vid årets sista ordinarie kommunalfullmäktigesammantràlde fick Allhild Skoogh

kommunalnämnden lïlljande sammansättning : Torslftärden Gubbhögen
Ingemar Persson. J.V. Johansson och Arvid Eriksson. Havs- ......i

nas. .-\rnoId Nyman. Ludvig Lindberg och Uno Mickelsson. A S _à

czutststogen. s.v. .s'assotsm. Atrmas-.-t .ett c.o. .sasstnm ning- 'gun 'gå 8
\'{I“l1C|. -. -

S I Mä." V ll'I}f\'
nu omr. omvataes tngemaf Persson ot-tt tatt v-mir. med "°"”" ” "" “"”°'

lililisstln.
'_-m¿!¿.pr Åke Åkerström

. . . . . Carin Hanssonsålnïfyllerrdag ksrkogardsarb Jacob tlsson Ntiset Ström Björbo Smsmwnd

Pelle Svensson
lris Karlsson

Vågdalen Vestvattnet

LYSNING
Runo Åberg
Iris Jonsson

Strömsund Östersund

Vlllí
Redaktör Lennart Schöqvist. Lidköping och fröken Harriet
Funseth. Strömsund. Vigseln Rirrättades i Ströms kyrka av

adjunkt Fahlén. Strömsund.

VIII
Åke Andersson

F.l'Il'l;t Salomtmsson
Strömsund den .ll/t2 I9-lå

DÖIKFALI.
Anders Backlund. Havsnâts. avled den 29 dee. Den bortgång-

Rurh .llrimsorr och Helge Lundin ne. som var lïidd lllbll. sörjes närmast av maka och bam.
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Folkmängd vid I9-IJ års början: I897 personer. därav IO42 m.

och 855 kv.

Födda: 45. därav 28 m. och I7 kv.

Döda: 28. därav l5 m. och l3 kv.

lnflyttadez 65. därav 25 m. och -t0 kv.

Ulflyttade: II6. där'av -ll m. och 75 kv.

lngångna äktenskap: IS. Upplösta d:o I I. därav genom döden

I I _ Folkmängd vid årets slut: I863 personer. därav l039 m. och

82-I kv. Minskning 3-I personer.

Församlingens äldsta invånare: Änkan Lucia Mikaelsson. f.

Jönsson. född den 26 mars l85-I.

STRÖM
Folkmängd vid I9-IJ års början: 6766 personer. därav 3575 m.

och 3 I9l kv.

Födda: I-l0. därav -I I m. och 69 kv.

Döda: 74. därav -ll m. och 33 kv.

Inflytlade: 263. därav 55 m. och I68 kv.

Utfly1tade: 35-I. därav I50 m. och 2-lt) kv.

lngångna äktenskap: 65. Upplösta dzo 37. därav genom döden

33.och genom skiljebrev -I. Folkmängd vid årevs slut: 676l per-

l9-I-I-OI-(M

Ryanantaharredanöterskrldltdengamlapolskagrirtsen

Ettqnprñrntdeliutrlrßdlbulrlt
Kajhdurlthutlördlrñnslttltetnodtsunrehmrtenmördad

tyuortutmttetsputentsrenygntuennmaefttntgsf
lå

Dans I Utrlltsfors
FOLKETS HUS

tretttondagsaíton kl. 9- I. trettondagen kl. 8- I 2

t gammaldans kl. 6-8 t. Musik: FRITZES 6-manna dans-

orkester från Kramfors- Servering

Kyrkorådetlstrllm
Vid sammanträde med kyrkorådet i Ström har till kassalörvalta-

re utsetts .sy-ssloman Eric Bäckström. Strömsund
Till kyrkoråd omvaldes skräddarmästare I-l.E. Jonsson.

Strömsund.

Sllår

Strömsunds municipalsamhälle: Folkmängd vid årets slut I l20 \fc Ha"bug_

personer.
Församlingens äldsta invånare: Ankan Kerstin Rosenberg.

Öhn. f. Ersdotter. född den 27 juni Itt-I7.

Kerstin Rosenberg

VIGDE I9t-t-OI
Rolf Carlsson

Margit Cehlinder
I Ströms kyrka

Strömsund. nyårsdagen

Vintern kam med nyåret till Ström
I Strömsund lirade man det nya årets ankomst både med hög-

tidligare sammankomster och i glada lag. I kyrkan och manga

av de frikyrkliga lokalerna hade man ordnat nyärsvaka och de

som föredrogo att ta emot det nya året pa restaurang fingo sig

en extra liten påminnelse om det nya årets skattekrav _ åt-

minstone då det gäller att roa sig. På nyärsdagen hade man i

Strömsund anordnat ett trevligt slädparti. Det var mest yngre

som deltogo. men det blev en livad slädlärd med facklor. glögg.

kaffedrickning och framför allt en trevlig samvaro i all enkel-

het. Det glada humöret svarade ungdomama för själva. Men

det hade väl inte varit ur vägen om även några mera stadgade

också givit sig med på färden. Även de skulle säkert haft en

trevlig stund tillsammans med ungdomama.

Flttßdlrvllllllihllltd. l9-l-l-()l-07

S J
Distrikschefen i -lze distriktet har t.o.m den I jan I9-I-I dels

konstituerar och lörordnat till ordinarie stationskarlar P.M.G.

Sunesson och S.H.B. Banhelsson i Strömsund samt N.F. Berg-

gren i Ulrik.sfors.

Ettolycltltlbud
lllltllffade i går Cm. på Strömsunds slalioft. då man var syssel-

satt med plogning och isskrapning.
En ltävann av jäm till plogvagnens isskrapa stog plötsligt

upp och träffade därvid stationskarlen S.l-I. Barthelsson i hu-

vudet. varvid denne fick tre tänder utslagna och läppen sön-

dertrasad. Han fördes till sjukstugan lör tillsyn.

57



Ahßvllarpåfnlttltdvirden Köldengerbålaroehflrjensemester lll-l-S-OI-l3
Vartannat burn är i behov av landvàrd konstaterat' provinsial- Fárjtraftken i Strömsund pågår ännu. men svängrummet för
läkare John Belander i sin àrsberüttelse över skolhàllsovàrden lrjan har krympt ihop och består nu av blott en smal ränna
i Alanäs kommun. Årsberättelsen omfattar var - och höstter- motsvarande farjans bredd. Det âiremellenid endast den tyng-
minen l9-83 och l0'l gossar och lika många flickor har under- re trafiken Färjan nu uppehåller. eftersom hästskjutsar och lät-
sökts och för samtliga har hälsovårdsregister upprättats. tare hilar börjat kom pa isen,

Detta visar att I3 gossar och 25 flickor hade klent hull med-
an dåligt landheslånd förelåg hos 32 gossar och 27 ickof.
tandvård överhuvudtaget var önskvärt lör Sl gossar och 52 ßlllnkrldoruüng till Hlllgnd
ivkr- F. namndemannen Johannes Nilsson. Norra Åkarp. som avled

Företagen tubcrkulosprövning visade att l00 av l03 gns- i hostas har testamenterat hl.a. till Fndsltergs hamhem och
sar och 87 av 95 flickor reagerade negativt d.v.s de vom ej ålderdomshem. I-lillsand. Stil) kr
smittade av tuberkulos.

Skolbarnsundersökningarna ha visat. att talen lör hållnings-
fel tskelertlörändringar l äm rätt höga och detta tvder pa att _

vassa hristsjultuomur noreru.samu|i|ut»eroeuuepauentauga. 5"*'?'"""F""*"' _

sulrattiga arstiuert. l ae nestu sttulor ha lvatsußreurag hallits. 'W “*' ¿"?“““'* P* T“"”“'“'°"°'_' S'“"'““"" "" *'>"“'~*° “"'=Mmmm ha dock ej mm Äà “Idh mwlmhuk och dan-“_ Mårten Lindberg. Öhn. ordf.. Nils Svensson. Strand. v. ordf..
mm har den viktiga kontakten med Mmmm ämm ej uwn¿'ß_ Jzlvl. Jonsson. Öhn sekr.. Per U. Holm. Jonsgård. v. sekr. och

Som sammanfattning mä framhållas att hamen löretetr en god ^"d°';“ R"”°"b°'3_' S'"s""'""d' '“*“öf'
lialsustunuuru ue-li att tee-ven nu sjuklighet eller utv-eevlings. _R°“*“"" "°"'““2 W'“°““““- 5'“*"“""“ “°" N"~“' 5"*
ntbbning med anledning av krislörhållandena ej kunnat pnvi- R“'""d' Gmßgd' kl N SI 'I

älàwfmd 5:3” -“_ gm Nm M n c cr mm ett intressant och givande föredrag om jordbrukets pmhlemi
1" viltet heronles juruhrultserganastiuner uelt tlenu arbete oeh

betydelsc.Talaren gav jordbrukama en eloge för deras insat-
W Û' ser i folklörsörjningens tjänst.
fyllerden I I ds änkefru Karin Degerman. Strömsund. maka till
framlidne ångbatsbelälhavaren .l.M. Degemtan.

I-'abrlk för genpsved I Äspnls nedbrunnen.
7” Û' '°*"°"' ' t-ul vulusarn stund ouelarle pu rreuagsartunen Golv-a-verttern
fyller på torsdag hokhållare Axel Barthelsson. Strömsund. |-“mk ¿ Äspnh Byggnmkma Mdbmmm li" :mmm mh

samtliga inventarier Försäkringar på 20 000 kr tor-
|)0|3|-'A1_|_ de knappast täcka värdet av det hmnna.
smuuarrna-.rare Jonas Jonasson. Egnatrern. stromsunu. av-_

t=aruu»m själva Ivfkhtß nvdhwnw även lßsvfbrssn-
kd 5 lönjagg nam 7041; g,,m|m|_ Den ag-|i¿m_ gm, gaf RW 5 den. där 'moä 800 hl gengasved förvarades leveransklar i

Lursjo. torn till stronu-.urtu i unga ar. dar han gifte sig ut-li kar- Dnftvlnlmn lön* E*-Pnwlß vw:-rf all branden* ßflnw
uppfostrade en stur varna-.luu~u. nan var en tors,-nt uett stilla var vlnvinnvßl °=h På Msn minuter W MI» Mlässnins-
män.-|ig|u,_ en övertänd. Den sannolika orsaken för brandens uppkomst

torde vara . att något fel uppstått på något värmeelement.
|'f|llIl||V|l|llll|5ll'ÜlIl$!|i0||Ilfll Fabriken. som varit i drift i tre år. äges av direktör Knut
Det tycks vara prima liv bland skolbarnen i Ström att döma av |_;,u,-ggm_ Ög|¿-mjmj
de iakttagelser. som resp. överlärare och rektor i folkskolan
och samrealskolan gjort vid vårterminens början i dagama.

.Iullovet har givetvis varit till stor välsignelse lör barnen i
fysiskt avseende. säger överlärare Tuveland. och när vi i lör-
dags började läsningen med en hel skoldag på en gång. var
det inte fler bam än normalt. som var frånvarande. De senaste
dagamas kyla har inte heller utlöst någon lörkylningsepidemi.
Men såväl vi lärare som skolbamen komma under den första
veckan av vårterminen att få vara med om en frivillig vaccina-
tion mot difteri. Fönltom folkskolans läsning har också fon-
sättningssknlans arbete börjat. Det är bl.a. den andra årskur-
sen. d.v.s. skolkökskursen för flickoma. och nere i Vågdalen
ha vi också fortsättningsskolekursema i gång

VARGSKINNSPÃLS 111.1. SALU
av prima kvalitet. med grått helyllefoder. samt en prima VAD- lirrgrkinnsprvddr Oscar Carlrron.
MALSROCK: svar till " Akta vadmal ÖP:s red. Strömsund. ledare vid DM på skidor i Strömsund.
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Ströntsundspelen 60 år

i-tan nseiisn siens-sit een aseit i snonisnnasspeien. Meeisn 'Y"°'* '“°'8°" ""'b'- W* S'°"“°'* Ö'“'- 5"°"““"“
\~årljummasindarsseptefi'amfränvlI.sterutkärnpadetriotiSten- - *

s-eit.Bset eenotssisaneiefssonioennevtigs snoinsnnaster- 6"'
rängen en sekundstrid. som inte stod fjolårsduellen niellan ml" På '°"d'3 fm Am" Mm' s"'5'“b°'3° Öl"°"- slföms'

Håsjö och Brännström efter i spänning. Samtliga äro tung- 'md-

föresåkare och alla ue hade vallat tried samma slags klister.

Stenvall som själv erkänrier att han befinner sig i charmant
form Va, den ml. “gm wm_ men du vu. han 2 sekund" Vid övningar handgranatkastning vid ett förband inom Bod-

som sku* mena” väqubumingcn och mk |'_d_ skidskw CIIS glmlsll I gå! Skltlltlltâ ell VIITIPIIKIIQ IÖIIS Bell BIOIII-

Ierektom Lasse Back. som i sin tur var 2l sekunder före vasa- 5"? M" GÜfd'f5'*b3'"- SW" *°°k*“ "" “ds-
|°w,mam¿mm Göm Andcmom Tre värnpliktiga stodo i en grop och kastade handgranater

Du var im: man nu *I made |“Mbmcb :mm “gu nu mot ett mål på IS meters avstånd. På ett håll av 8 m. fanns ett

-ii- ange Lars 'nieeoof iensson i ensnnn nisjestat sistseiei W- B'°"!l'°'8-S°"'“"W° *IM-"*'T_=4°W!°"' '“'““8
väg i snawm som fam mmmh med_påföl_|d att haridgranaten studsade tillbaka i gropen.

Banläggarna hade haft ett väldigt schå att i sista stund läg- V" "ds'"$"md P5 24-5 så' b'5"“"d' M" '°Wd° Ü mun" '
ga om banan p.g.a. den knappa snötillgången. Distansen vari ll" “ “PP 3"'“'°“ °°h “W hm d°“- "'°'_' ÜÉW'

ar ss-itonsei iiii zo inn. mot 24 i net een issue msn tm sinen SW* ' “*"°' I' “S PPP “'_8f°P°"- =°'“ V” W °°" '="'>'*'8-

med rätt klister gick det att få upp en rätt aktningsvärd speed B'°'"b°'3 hm" Üdnß "W "uu"ÜÜÜ" Ha" “ck
trots de många plusgrader-tia, svåra skador på ena låret och skärvor trängde in i buken. var-

Tys-an net men string se s-nu en oei gieie me. Aeseietnnenn- W' IW' “W °"°f f""“*°"“'°“ “ll 8="'!*°Mfl“'°'}“°'-
de inguneisben i<.G. Nasinno inne iiiesens Gnnnee wiinieti. 0"' °'!*°'““° WP' 5'8'""'“' “ll &I°“'°J'_'°' 5"' '°'“Y_"

ösx nen sutsntsnnetssijantsn tonen Jonsson vsiist ben sig '1*!'=l8°f"'8- |""'_ *"4"“ §°_'“ °" "'Y°*°' MI!! “lf "'="'8
och “.in8a¿c$ smhingom "Yu pojke var en inuesserad idrottsman med skidåkning som

Jöns Jönsson' Gubbhöscm som hans' vu med under ßßu SPOCIIIIICI. S001 IIIIIIIBSI Söljllldß SIÅ fÖl'äldl1ll' 0Cll §y$k0ll.

varvetvarendastlmineflerledareneflerdenförstamilenoch '

därined bästa jämte. Han förmådde också hålla ställningarna Ny ldrottalllreiiql llavails
under det andra varvet och slutade 4:a i mål. En ny idrottslörening har i dagarna bildats i Havsnäs. be-

En alldeles utmärkt insats gjorde också gamle I.ars11ieodor nämnd Havsnäs IF. Föreningen fick vid starten 8 niedlemmar

som blev 8:e man. och den skall utöva följande idrotter: cykel. fotboll. friidrott.

I juniorklassen hade ÖSK:s Olle Jönsson ingen konkurrens orientering. simning och skidlöpning.

och vann som han ville före Strömsunds lovande Ivan An- Föreningens ordf. är Lennart Nyberg och sekr. Birger Käll-

dersson. berg.

S00 personer tittade på den välarrangerande tävlingen.
Resultat: (;|||,|,.|

203m- Sßßißfï å Ulriksfors Folkets Hus

I )Se|m Stenvall. Sorsele IF l.23.05 töfmgm .gu 22 jmw-5 |;|_ 9.|
2 ll-Iß BIK- Hudiksvall* IF |-23- I4- Modem dans den 22 januari kl. 8- I 2 med dansiavlan.

3 )Gösta Andersson. IFK Umeå l.23.35 Två pris utdelas.

-I ) Jöns Jönsson. Gubbliögens IF t.26.35 Musik; Ages Kemer;

8 )I.arsTheodorJonsson. IFK Strömsund I.33.50 ..

vanirANcö|usMo'rAvroumtNci=:N

iioiieiunssnn.ösi< 43.35 ^ "G '
2 I Ivan Andersson. IFK Strörnsurid 45.45

3 iii o .G t>tsnogensii= 46.05 ^'l*"°'l"I"'
) 08" "ammo" u Till föreståndare förarbetslörmedlingskontoret i Suömsund

har förordnats hr Jolin Nygren. Strömsund.

Nå
50 il' |944~0| - 13 I en ålder av 27 år har Per Ingemund Bäckström. Strömsund.

I 50 åringamas led inträder den 2l ds fabrikör Hugo Hedman. avlidit. nännast sörjd av föräldrar. fästmö och syskon.

Suömsund. Jubilaren är löddi Vilhelmina och kom till Ström-

suridsuartefterl930.Hanköptedåtörsinahopsparadeniedel 353-
ffåß Iäwtidcß wm slkws en chrlßteafllfi Suñmwnd °==h ryiies pa iiseing i. sitogsinspeinoeen mines Nordin. öiin.
genom sin kunnighet. sin okuvliga energi och blick för köpen- Summum,
skap. arbetade han upp affären till den största i sin branch i
samband med den slakterirörelse han också bedrev. 60 år

För ett par år sedan sålde han rörelsen till Jämtlands slakte- fyller på tisdag lägenhetsägaren Anders Söderlund. Öhn.

riförening och drog sig tillbaka till privatlivet. Strömsund.
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I-tv 65 Ûl'
Vad gjorde Suümsund i "mins -_» Söndagens bandymmch fyllt! på måndag lllspeliltll' Jöns Svtllssufl. LÖ\'bCl'gil.

mellan Hotings ll-' och IFK Strömsund slutade med seger För 50 M,

"“““F'“°*""3~ t-tt -ttttttt r t ttt M s- ' sttt
Matchen var avsedd som propaganda lör den nya sporten. ) cr på M S N "ge Kg www' mmngcn' I m'

men det hlev nagot helt annat. Det var med andra ord rena sad
råkurret och hottngspojkarrta en minut efteråt.Åatt Gud 22 “_ kunnig i hu\M"\gÖmmà|_
bevare oss för Strömsund. Hottngsyttern-Gustas kerlund NM” mmm PMS ¿ hmm' Tackwm mr war Ü"
hade på måndagen ena armen och en fot t paket. och av de _. hmm Jämualu .. Ö_P¿§ min S"üm_ wmt
andra spelarna hade dessa fullt upp med att plastra om sina
hlessyrer .Strömsundshorna slogo av l7 kluhhor under mal- Nngggg-m
ehen. vilket torde vara svenskt rekord. Att orda utförligare om |<_ nu hm- g,,,||;¿jm ,|äg|mmm| Nam, fö; |-|i||c\-5 Mafgmta
det MI» llf lliltllsl- otsstttt. tsttttt ottt-att otsstttt ttt-tt otttt- oskar otsstttt t sttattt.

vare nog sagt. att Hoting. som trots allt vann med -t-3. abso-
lut vägrar att resa upptill Strömsund lör ett returrnöte. ISO 50år
personer tittade pà och hade mligt värre. En del bad t.o.m. att fylleri morgon fru Kristina Espvall. Äspnäs. Ströms socken.
få betala inträdesavgift efter matchen. vilket torde vara gan-
ska tttttttt. 75 “_

fyller t dag f. skogsarh. Sven Hansson. Nyvtk. Risselås.

55 Ü' 65 år
fyller l mttfsw fw MM Slfllm KM- Ulfll=-l<=l-~- ryttet t titt; ttttttttt. Mit-ttaet .\ttttt. sttattt otttt. sttttttt.

50 år
fGf::g:::ä::ff:°pß¿mgcn mmm “"“::;'['¿"r°a:"§|7_ ryttt-t t att; rttt Betty- Ntttstttt. vt-ttjt-att. sttttttt

jefest. till vilken järnvägsmännens fruar och en del andra da-
mer t Utttttsrttts tttttjtttttts. ot-et tttttttttttttttet atate ttett ett sttttt Gamla stmtmltlttsllmf llllvo
tttttttt ttttttt tttttte tttttsttttttttttt tttttjttatttt. kytttttttettte Gttttttttt utr- - Nya s'hl=s='-llwf säljes
venmark hälsade välkommen varefter medlemmar ur Ströms HOOFS MUSIK- & PAPPERSHANDEI.
musiksällskap spelade ett par musikstycken. fru Stina Körner
sjöng tvenne sånger och kyrkoherde l.öfvenmark höll före- Aflierud lnndsrigning på Italiens fasrland.
drag över ämnet " Hemmet. ungdomar och nöjeslivet. "

Efter ytterligare musik och sång höll kyrkoherde Sigfrid Faltl- su i
_ _ _ r

än en km hmuclw 'lb Mm" mvh kanmmmus' fvller den -lze ds målamtllstaren Ansgar Olsson. Strömsund.
Den ekonomiska behållningen av festen kommer att använ- ' . _ _ _

tttts tttt tttttttp ttt- tttttttttttm titt t.-ptttettttsjttttstttgtttt tt.-tt stttttttt» dc'°":'n'z'|"_;_\"\'f-få
"°' ' s““'“' Éttttg ttttt otsstttt ttttrt ett stt-tt ttttte-.se rtst etettttttttttt ttt-tt t»t.tt.

har han varit biografmaskinist sedan ett 30-tal är tillbaka i Ström-
En sttnds Bio.
ägde på ttsdagen rum i gamisonens gravkapell i Boden i sam-
band med att stoftet efter den genom olyckshändelse omkom-
ne vårnpliktige Bertil Blomberg från Gärdnåsbyn. skulle föras
till hemorten. Fllltpastor Ragnar Fahlman höll en kort betrak-
telse med utgångspunkt fran ett ord av kung David "Det är
icke mer än ett steg mellan döden och mig. "

Chefen lör Norrbottens regemente överste N. Björk. uttala-
de regementets och fosterlandets taek till den avlidne. lör det
största offer en människa kan ge. nämligen sitt liv-. Norrbot-
tens regementes musikkår ntedverkade med musik. Utanför
kapellet bildade en hederspluton url l9 häck. Efter minnes-
stunden fördes kistan med den avlidnes stoft till Bodens järn-
vägsstation lör transport till hemorten. där jordtstning på
söndag äger rum i Gärdnäs kapell.

Soehlrlemoknternn
Svaninge SDUK har haft årsmöte. Till styrelse lör l9-l-l valdes
Valter Ulriksson. ordf.. Aina Olofsson. sekr. Ally Ulriksson. i

kassör. och till revisorer Martin Nilsson och Valdemar Rung- “

dahl. Mötet beslöt att anordna brevafton och att ordna med
den saken valdes Kaisa Eriksson och Nils Rungdahl.

t-lnsgur ()l.v.wn
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'lär
Gumm Måncnwm l gär f. lantbr. Manln .lohan Berglln. Jonsgard. Strtim

Signe Hansson

Strömsund
50 år

lsrtu-latlllmllm“""""*"""' 's"'“"'“"""""' Anglialslerallmv-am» o.l<. Fahlén. slrlsmsaml. rv-llmle-noll..
Ströms Valludal fortfar att bereda vagdislriktel en massa be- sn Ü juhilmn wm är Rud ibvcrmnnib km” du Suömwnd

'“¥'“'““' L “"°' *_ “°'““'” “'*'*“.'"“' '“" “"'°““'”.""°' ."“"“' mf ett Ls-tal ar sedan som lille-lrsuarl pa angram-gel varg...
stlga ganska avsevan med påföljd att bryggorna vid länestäl- '

Sedan fick han anställning som àngbalsbel'zllhavare på Ång-
let kommit under vatten. Man har haft ett styvt arbete med att “vom nwningswningg Dragan

fä upp dem genom isen. vilket vant svan nog. då bryggorna . . . _ _

voro hart nedfrusna i höstisen. och det gick inte heller med Egïåsåhlzzllsilfihmmwnds lm amhuhg
mindre än att delvis bryta sönder dem. S

i g'

Denna ovanliga och starka vattugang så här ars har ocksa

gjort isen opálitlig pa sina ställen. och vägmästare J. Svenson '

meddelar. att man icke kan länka på att släppa fram lastbilstra-

flken över isen i vinter. utan mäste anlita färjan.

lslörhällandena pä Vattudalen ha i är varit ovanligt besvär-

liga och det har vid mätningar visat sig. att isen knappast pa

något ställe blivit mera än nio tum tjock.

Sjultsköterskonta IN-l-02-08

vid sjuksköterskeinvigning i Gävle märktes bland de nyinvig-
da sköterskorna bl.a. fröken Ingrid Nilsen. Strömsund.

ot,-t-lalimtelse t su-amma -'*°"""""'"

Femlonärige Nils A. Slrömqvisl i Strömsund rakade pä sönda-

gen under skidäkning i närheten av Strömsund. närmare he- 5WWmÜ '94-"03-(3

sulml l Rlsselltslm-ltmslaaaa l en sv-ang och som :ala in l ell höll P0 måM=s-l=\'II° Iillmmw- ml Swßßl lövmm-

ms av llassjcl-lm. l>~.ll-s-lll slog han sig sa v-alasaml au han Rlfhllml sn hvmskßftßß N Slßmhfs- som W full-

lllcv- liggande samlas. ull. han blev- amllasamgen och ln- w- I vmsmmm ißsivk bla- ww-swh mllsßißsßdsm-

5,,-gjmj |¿|| gmsms .,ju|;,|uga_ pä, g,,n§|;,|,_-m¿c, du nu yng. .strationer av konsulten frk. Maria I-lasselgren. Stockholm.

lingen stukat ena axeln samt erhållit en del obetydliga skador Ofdf- Ü 5"ÜW*U"*1* kÖPm““““*°“i"8- KÜPNW" WW* Am'

iryggen. Han torde kunna fa lämna sjukstugan när som helst °°"' hä|~""'-R' \'älkontlnen. och ombudsman G. Söderström.

Rs, nu 5 gwjj pá,-da, 5 jwmmcp Östersund. talade över ämnet " Husmödrarna och affärsmän-
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nen i kristiden. " Dessutom visades köptnannafïirbundets film
" Till din tjänst."

BllJ'|!AFII(I-N l9-l-l-02-09

_ Följande personer hava anhållit om tillstànd att bedriva be-

ställningstraflk. nämligen : Elof Sjöberg i Öjarn. Strömsund.

/' för person - och godsbefordran med en kombinerad person-

och lastaulomobil. avsedd för befordran av högst 8 passage-

rare jämte 3.2l0 kg. gods. med slalionsort i Öjaren. Ströms

socken.

fylleri morgon fru Albertina Elofsson. Löv-ön. Strömsund.

50 år l9-l-l-02- I I

fyller den l2 ds lantbr. och byggmästaren Axel Andersson i

Nils Strömqvist =' *' ° ~- 1~;mm_ 5msmqmd_
\

När
Nils A. Slrömql-ist i mnåml. som Yngve (iamlin såg honom fyller pä tisdag fru Britta Tallqvist. Strand. Strömsund.
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Mdrldlanlarmlstrdm stngnedpnareniaratrerrai-aarydannden
Vdd rrdrmßr rdr Srfdrrßrmd rlrrs rm vrrklissrr din arr man En rnnnevaitningspnsi i Aranda bien- pa sdndagaiii-arten mise-
sdrt in R* du :dn lirrwßkämrninss rd sfïskrir rdm mdilisr- nandiad aa- en ra-.itiirsenanmsn Posten nade sin priin ritnaiigi
I dïrvrrw hlr man i rrdr dßlrdrkrrirrs drrldsr lidsdrßsdr- rtrdiranai mf enanmsnen an nan inte nere parkera ninedernan

I ds fdll- ddrdsw irs mir fdIIs°d= från bdriw-irßrsrddsr rnainmf rnnnevatningsaiannnen inen enanminen svarade med
Ü Ü" Üldllhßl ell" PÛPÜWIÜC- UM" 555" "\Ü|'U588i8$' att sla till posten som for huvudstupa i diket och vaktpostens
lrvillsrr rrvrrrrbdßds ris rmsllsrrid fm -ryrrddrs Sdm rdsir lm gear; stangde enanrraien at andra sidan ai- vagen. Pnrisen i
“lÖfl<|Ü88l“8$P°PP°Nl ßfüflißl ml' ßfßlml Ü 5501 5051145' Ström har fått hand om utredningen och har nu chauffören i
rum- Nlrds Sd sldmdr hålla ddrrdrrrd Srdrrsd till irillissßnds nrfniif. Denne nekarenierrenid nu sin iimag. Den riiniiia gina-
rum. silade ljuset givetvis ut. och det blev också omgående d, uuningm Visa dock gu nu nn-gg; mhraa en 5 hiten
drrrrrrrldrßirrs- inedniriande aniaatnidennanig. i-inet irnagananandepefsnn

Urs vi Inrrdßbysdr hur man drlßd vd bd-su mdiliz rd" neteaa un en usfjan ginfde. men ene: en nande radion linan
Sök' ÜÜÜ' mf°$|"'m"ld- Ü W- N58' NPP°'- -S001 'W ulf' sanningen fram. Det blir givetvis tingssak av historien.
jar inttnnania rnin tnytnnnnrtanief. nu aina ratt vaniendei snar- _.
te anmärkningar. men felaktigheterna ha efter päpekanden eli- Qgr
mtnlß. Mätt måste dlllt' säga. all allmänheten Sköt! sig fynaidas fm Anm E|.ik_“°n_'|~änn
mycket bra under den övning. som nu är till ända. slutar luft-
skyddschefen i Strömsund. WII'_ . fyller på söndag speditör l.ars Wassdahl. Strömsund.

Förlovadeknew W lrllvberrptltrrtagbottdanpälturttett.
cum ' J 'Mum Lantbr. Anders Eriksson skulle häromdagen ta ut en tjur. Tju-

Sun om Stockholm ren som inte precis hör till de hyggligaste tog helt enkelt sin
husbonde pi hornen och trots att tjuren fördes med nosring
förmådde inte Eriksson klara tjuren. då han gick till attack.

' Underden vilda krigsdansen med tjuren kom Eriksson om-
soonnaaa barn uu öster-sund denna veetia kan i sndn nen dei i-ai nana niddning. ty dangennni xnni tju-

ren inte åt att stänga honom så våldsamt. Folk i garden och
nägra i närheten förlagda militärer uppmärksammade händel-

Ü gr sen och skyndade till Erikssons hjälp och med förenade kraf-
fyna. i ag P" su.öm_ Suñmsund_ Itt' l0g Illlll llllld Om ljtlltll. El'lk$S0l'| ÛCK Cllltlltld ll igtll Sig

i sängen dagen efter matchen med tjuren men någon allvarli-
' gare tiiessyr nade nan inte efnanii.

IIQIVIÜIQI' I944-02-0)
l Ströms kyrka jordfllstes på söndagen 73-årige förre skogs-
ann. sven sveneann. ßfedgand. suanisnnd BANDY

Strömsund- I-loting

rsudnis v ir ' rastes söndagen ragenneug. ent vd Fdrissdßdsr i Strömsund
ornrotaiïr på Sddcsrr den 20l=I- I3-00

”Strllmltarlett” l Strörtastrndlteruppväcltes
Su-ttrraçlaugtndga-alliraring |944.02.|7 Säng och musikliver i Strömsund har under en ganska läng
hade i måndags årsmöte i Strörnsund. Mötet inleddes med att tidsperiod - en tio är eller däromkring - legat ganska ordent-
ordf. fru Anna Levander. gjorde en kort sammanfattning av ligt nere. Nu harmanernellertid börjat piggna till pä frontema.
föreningens verksamhet de rio sist förflutna yen, Musiklivet fick ju sig en puff framåt genom Musikcirkelns till-
Förutom en livlig kursverksamhet stod hemsysterverksam- komst och nu är det sängarnas tur att slå ett slag för sin sak.

heten många år pä föreningens program. En tvartsrugeföf. Det var I92-lsorn folkskollärare Pelle Johansson i Strömsund
ening harbildats för uppförande aven andelstvättstuga. Dess- jllmld Digfi llldl illßserlde Sllmdlß mnslsößtl " Slröm-
utorn har en systuga upprättats. Ett 20-tal stipendier för se- llflt- ” Éllllßißml VII' lllill- N00 D08 ldddlt Och Sållsdf-
mestervila ha urdelats till husmödrar och dessutom stipendier M- 0ClI löfl ROM ßll VIII Iliv fflm lill Omkring |932 då 600
till kursen; lnndsmöten och lmgmodgfsdngnr-_ Föreningen hnr tl|)pl'lÖl'de lll verka. DC glmll medlcmlltllttl hade Clllelltflitl
artnr under nen pengar nu rieridvande i de nnnrista iandenia mins- sladd hdslrdrrwsr från Sånsdrrdsr Iwd drh riks mm
samt haft fadderbarn. och de skulle nog så gärna ha velat börja med sin sang igen
till sryferae valdes; Anna Levander. nidr.. Jenny Rnnne. men tyvärr viwdr dsr sis att rllrßr få Sdnsrs stod arr vw

v.ordf.. Tyra Bredegärd. Tora Holm. Stina Körner och Anna bfilißl- UNG' ÅMIS |0PP MI' måßl ötlßlll Ill 400 Sllllllß ålßr-
Olowsson. Marta Olsson. kassör. och Signe Lundström. sekr. tlwßlå Och ml är man i lllrd med att starta sängarbetet igen.

lngen kan förstås vara gladare än den gamle körledaren och
initiativtagaren. som ännu en gäng fär höja taktpinnen för sin

60 åt' kör. än just Pelle Johansson. Det suömsundska musiklivet är
fyller den 20 ds stenhuggare .löns Jönsson. Strömsund. att gratulera.
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rónwvws Vtgde
l-|'§'E|! l-lN~° Tum .lonsson

Mfsil Tfwsitß Gatan ototsson
Bslsiö Strömsund stttsntsttntt oon zorottntttn 1944

Strllttnltomumöppttarbaßrl.
Ströms konsum har i dagarna startat egen bagerinörelse i 505,-

SUÜNSWW °Cll ÖPP'W l"°'“ 50" “ÜWWWC ÜÜÜ' Ü “WWW fyller pa fredagen malarmästare Paulus Mattias Olsson.
ttannotttttoootttitton attt. t>ottttr.tt. ttontottgonotstoutot vid s,,m,,,,,¿_
Besvärsgatan. som övertagits. och lokalerna ha genomgått sou,
'°““"°“" °°" '“°'*°'É"~“°"“8- "Y“'“°"°“"'“”'*'"°'“'°**'*° tyttoti ntotgon rnt tattsottot1ottott«oon.ntnttotttt rottottotutntto
senaste nesserna ha installerats. Som verkmästane lör bage- P" _|°ha|m°n_ su,Öm,_und_

net har antagits hr. F. Martengárd. lörut anställd t Konsutns
hageri i Örebro. 75 st

SICIXEIUGGAIIE
sökas. I-länvändelse till Arbetslörrnedlingen

°""ll“"""' sttontsttnu.Tot.a-t
- Här slår nu Per Olsson och säger att han är glad när
:ända 'n knntnter: men lilcafullt serjag honom aldrig i k_vrlran nkgofu. |1'|||||||øg |9;.|,.02.2.|

- Nä- "lf" Sf lläfißf RÖ' di' hade i lördags kväll anordnat en pigg skottänslest för Ströms
SLU-avdelning. Det varett verkligt gediget program sorn bjöds

e s t spe sac t -fotot. ït°"$%*å{;.."ït°ï;'å.ï.';*";“"C“.“.jf¿;Z.';°'I.§.“3{;ï“
SNI) Wallin jämte roade man sig med allsäng. Så bjöds det pä en skojlrisk

Klfill H04-lföm och uppskattad skottårssketclt. där som sig bör llickoma vom
Älmllllll Slrölmtlßtl de dominerande. Sedan matt anerkat mötesprogmmmets punk-

ter fortsatte skottarsdansen till in på smätimmama hos lantbr.

|-'.@g¶5|-ggn.-1. |944.03._')2 Per Eriksson i Tullingsäs.

Strömsundsavdelningen av Svenska Telegraf - och telefon-
maltlttllfbtllldtl höll i söndags åßmöle. Till .slyftlst vltilcst En wuæ. | Ströms kyrk-
Wlæmlf \VlkSll'Üll'l. (Ill-l... Ålåß Bïklltllld: SCKI.. F0lkC Hål- blev på söndagen anofdnad en" högm1“°gud_“jänS|cn_ då

sllöm: kassör. Gustaf Wtksllllm. Tnfslcll Enksso Oth Gtlslal lm den gamk kyrkvärdcn o|0|- Pa|mq\.i_q vinæn nyjigen a\._

T°l°“""'- gått frän sitt kyrkvärdsämbete överlämnades en minnesgåva
från lörsamlingens präster och kamrateri kyrkoradet. Kyrko-

|n|5F^u~ herde Gunnar Lölvenmark talade om en kyrkovärds ämbete
F. lanlbr. .lötts Mickelssott. Gtthbhögett. avled den I9 d:s 87 år och dinnermh* han m-g¿¿n¿¿ |¿y,|¿\-Ü-da, R* ungen WIN
8fm'I|- i kyrkorädet och som kyrkvärd. l 20 är har Palmqvist tillhört

kyrkorådet och i l3 år har han varit kyrkovärd. Minnesgävan

nuJun”Mupæi mvmk som kyrkoherden överlätnnade. bestod av en vacker bibel.

vto oon ot- t-tot-sn» t.t=. onotuntoo sttitttat-tingen i santtttgs 5"““"'8' WW' '*Y'*°"°“'°" 4"' '!Y° !=Y"“'*“*°"- ~*'*'“'
vann tons tons-ton. ottoontsgt-n. 24 ttnt ntoo titton |.z1.42. “mm "'-E-1°'“~*°"- '*"*°'“'“°" “" 'l*'""°“-
Banan var svår men deltagarna var nöjda. Omkring 2(X) perso ~ -

nor tittotto pa.

Resultat:
Seniorer 24 km:

l).löns Jönsson. Gubbltögens l.F. l.27.-l2

2) Viktor Dahlqvist. dzo I .3 I _25

3) Nils Strömgren. Alanäs I.F. I ._'l5.3l

Äldre juniorer l2 km:
I ) Holger Gustavsson. Gubbhögen 44.09 Å

2) Olle Söderlund. Has-snäs 45.07

3) Ivan Andersson. Strömsund 47.28

Yngre juniorer? km: “

I ) Pelle Söderlund. l~las-snäs 23.55

2) Knut Edman dzo 24.58

3) K.G. Runsten. Ultiksfors 25.40 0/,,fp,,/,,,q,-,-,,_ 5,,¿;,,,_,,,,,,1
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Nllllßlilßllfllslllål IQH-02-3 s.o'.ku.f““n|Su.üns|"ü
Natten till fredagen ägde inbrott rtim i köpman Uno Mårtens I Strömsund höns i Sömags en kom-:mm mr phnamg M.
aflllr i Strömsund. där tjuvarna tillägnat sig ett större lager av cakñgsüdem uh¿ßmar|ma¿_ Ddmgama mm |mmmum|_

k"P°f"3“' Vä'“f““““" en" mm' *" Väfdc har '-|'“"""' dam' politiker .samt representanter för arbetsgivare. facklöreningar
'“°' "“° “'>'“ “S _“'“- och nina imsm,-miigimf.

Upptäckten av inbrottet gtordes i morse av en tandtekniker |n¿mü\u8m I-är maa ml. kommumuhumäkügcs om-_ Nm
som arbetar i kliniken på andra våningen i samma hus. Hon Gtmhmdi Vndalæ och kommwwmnæm ua Kadohw
Såg 8!! Cl! Kll)'lllä\'§Sl0 lll ÜOINIS ÖÖIIBII lllllll Pllßflllåfißl son i suömsuml Grönmnd eñnnuk i si" hä|§nin8Sanmm“dc

“ch "|“"“°"'d° kÖP_'““" Müfaf' P°"*°" k°"5"'°“d“' "" mf' om att Ström efter förra krigets .slut fick göra många bittra
vama borrat fem mindre hål intill patentlåset och sedan slagit erfarenheter av "bm|ö§hacn_ hc" cute" arm, nu man d¿
UI Cll §|)'CkC II\' ÖÖITÜII. [RKS §|0|'l XIII (JC kllllllll lfäd lll Cfl icke inse" nódvändighcn av nu i ud för ”inta ena
hand och öppna låset. |-”dem

På kontoret hade de lagt beslag på affärens hela innehav av 'mm suöm nu* bcwñsmmimn ena mm Mza ända

'“'P°"¥°'- *°"' '“'““ "”“'“"- “°'* “"*"““'“'° P* '“'"°' °°" upp titt ooo. nu v-sin fattigt-am net vara matas. mn net.
dels i särskilda kartongerpå skilda ställen i rummet.Bl.a. lör- “kd med nm nu gina “hemma “went där man mb

svan" S'“""da k"p°"3°' mf dryg' 1000 kg' wckef' stått att i tid planera arbeten under det att vad man hoppats få
Polisen utreder inbrottet och önskar få reda på om någon . . _

mistat eller sålt en borr med ungefär 35 mmzs radie. ty det ären :lång ' denna hmmnda pmkmk' laga stannade på ”wc
sun' wm amänß vid mbmlm' Konferensen åsyftade att föra samman arbetsgivare och ar-

betstagare till en givande samhällspolitik. så att det nordliga
Födeheår Jämtland inte ännu en gång skulle behöva bli det Ingenmans-
Kassörskan vid Per Holms elverk i Strömsund. fröken Astrid land som det blev förra gången. Arbetsobjekt finns det syn-
Göhle. fyllerden 28 d:s S0år. nerligen gott om och det är inte några konstruerade sådana

utan arbeten som faktiskt ropa på att bli utförda med det sna-
50 år fyller den 28 d:s fni Lydia Maria Johansson. Ulriksfors. raste.

Efter debatt kring föreslagna arbetsobjekt beslöt mötet till-
sätta en kommitté med uppgift dels att sammanfatta och vida-
re bereda de frågor. som lör dagen framkommit.Till kommitté

|.Ü|1u)v^|].; valdes hrrO. Carlsson. C-A. Tlior. Erik Persson. Perlakobson
gig.-N-¿ 5j¿q,|0m och Karl Olovsson. samrnankallade. Till kommittens sekr. ut-
Maj 5j¿;|,|0m sågs hr. C.T. Elardt.

'WN 5"°"““"" nönst-'At.i. im-i-ua-29
WWW -6 f°"- '°'“ i=. imii. cart sigma Niimi. ruiiingsts. im av-isaii mi tider

av 66 år.

' I. Ulriksfors S.K. hade på söndagen anordnat skidtävlingar med
stan och mål vid Folkets hus. Banan gick i lätt kuperad terräng
och fick gott betyg. Ströntsundskamratemas Jonas Ollander
bärgade segern före gamle Lars Th. Jonsson. som gjorde en
förhållandevis glänsande prestation och bl.a. slog Nisse Ol-
lander tried dryga minuten. Tävlingen hade rönt ett synnerli-
gen livligt intresse från ortsbefolkningens sida och trots den
IS-gradiga kylan var det många åskådare. Föreningen kunde
vidare glädja sig åt en vacker prissamling. som skänkts av
platsborna och andra skidintresserade.
Resultat:

Maj och Sigvard Sjöblom vid Skolvägen under något ai- Klass A. seniorer 20 km:
krigsdren I939-I945 l)Jona.s Ollander. IFK. Strömsund. l.l2.$-I

2) Lars Th. Jonsson d:o l.l3_l0
3) Nils Ollarider. d:o l.l-8.58

Klass B. oldboys l0 km:
I I Sigfrid Larsson. IFK. Strömsund 39. l 2

Klass C. juniorer äldre:
l i Rainer Åsbrandt Tullingsås IF. 36. l5

I-'rlmtlr 2i Kari Forsberg. |Fi< Suontsuiid. 37.01
NN, Amcmm 3i Sven Hansson. Ulriksfors SK. 37.36
gojm 5¿|u,,¿ Ungdomsklass 5 km:

Kristinehamn l-lavsnäs I i Maurits Ramen. Ulriksfors SK. 25.47
|(|-gsümgmmn den 34 feb,-_ |94_; 2) Stig Ove Olsson. Ulriksfors SK. 26.50
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lflldehulapr
80511' fy ller i dag f.arb. Olof Olsson. Bredkalen. Slmmeund.

75 år fyller pa lorxdag ankefru Kann .\lan~-am. Bredkalen.
Slromwnd.

60 år
fyller den 8 dzs lanlbr. och akaren S\ en .\l. Perwm. l Slam\ele.

90 år
fyller den ll) d:~ lanlbr. link Ss en~.\on l Taxan. S. har lesl ell
~lra\ saml ln. fylll al arbele och for\akel\e. Han har manga
munnen från nodaren under lßbll-lalel och kan beralla om bark-
brod och myckel som ell falllgl hem flck pro\ a pa.

Vlllllnlll/Illlrl f Ûjlll M år Iu.Luß."3
' fyller pa li\dag ~knlddarma~lare K .\lagnu\ .\'a\~lrom. .-\la-

nål .

lllsguluflsmm l«u.l.u.w2 “
I ();aren~ by l Slrom \ ar pa ~ondagen en .\'orgefe~l anordnad.
.\ll~~lon~hu\el. dar fe~len holl~. \ar fullpackal. och den eko- Hmnßsx*
m»m.~l;. le-mllnlngm. mm mn llllraller .\'.»fg..~~ llullnuf mm. '“'*'° ' “"“*'*'P“ f“"?*1“""“P ' "'"“*"“'~ R“_f'_"“'~
ble\ -ynnerligen god. c:a 270 kr. .-\flonen~ program upplog ""3": u““°"ï '"'fl“" S'°"“"'""' ' ) "'
bla. lal al predlkanl .-\lbln Sx en~\on. upplasnlng. ~ang. flol- 2 ' '\'°-ke Bl"'"h"¥' 33 "'
nnmk m_m_ 3 I Tohllrll ßlllmhvfg. 2-I lr.

. Lagre klawen: I l Snlen Blomberg. 29lr.ennlngskälem ~ .S römI" bf i ' ”l Waller \lagnu\~on Wlr.\ ar en fe~l anordnad lord. den I9 febr. ull forman for Slrolm _; “mm áhmhcr :'_¿

for\amling\hem\fond. Dar lalade hr l-'nk Emanuel .-\nder\\on. ' ' 5 " '

~kolbarnen ~jong \angcr och framforde en dlalog. Dewulom
forekom aukllon pa skankla laror. kaffe\er\ enng m.m. .\l_\ ck- |-j||,m|1|,|-351 |l;.|_l.|ß.ll|
el folk hade lnfunml -lg och behallmngen uppglck lill lnle |-3, enmhmgd eg; gud mm n¿;g.,n u|f,m|,- , fr,-4%-e 7;-l.¿,n¿¿,~

mlndre an 200 kr. .-\nder\ .-\nder\~on l Sx anlngen. ~om ~kldor llllr§ ggalade
LTPROP en xagslracka 32 km pa f_\ ra lllnmar.

l-in l oul»l-lmg.-»_ .-lm... lm." rmumall unucßale. plalua-

ga.~nJ“aïu;\:_:wd\' har mf M; “niin gången på en ud m [cm lnkallelxeorder. Fadern l)cklc all \onen borde fa ordcm for-
Illllflšl Cl' fil 'l\ ;l\ Cll \\;1|'ll \l.' ;|. . . . _. _ - , . . , .- , . . _ || _

I mlllen a\ wplember manad ~l~lforlldel ar rakade han ud 'TI m“Jhl':\°3 h°'“S.'¿3' Nhw' :k|'d“m°' mtïlàktš mr :ïhs
_ . . p :llwn I \ ogltn. _ all an lal 'ng en un l \ og\ ojan

\_'_mdc\°"h"° \k'""" “Il cm "I" Q “ 'm J" dc' m'Nc 'nu anlradde han alerfarden och alen ande \ ld god \ lgor ull hem-

*fm , mel fyra llmmar efler del han ~larlal.
.\allen mol den _ man nedbrann llll grunden den byggnad. l

\ llken Smed~ ar boende och har un \erk~lad. Dan id förlorade
han alll \ ad han agde as klader. lmore och arbeln el-kl) g.

Pa gnmd a\ all Smed~ lnle ar ~\en~k undenale. kan han ej
erhalla nagol blsland a\ del alllnanna. l-'or all l nagon man

~oka blalpa honom l bam ~.\ ara belagenhel. har denna ln~am-
llng igang\all~. och \ ad1a~ \ annl ull allmanhelem offen ll;a.
Poslglronumrel ar lbbl-lll

Gubbhogen den 3 man W-14

.\l. Guslafwm Blrger .-\hlq\ nl
Bullkfore~landare Fo|k~kollar.ll'e

DÖllšI-'Al.l.
.-\nder\ .-\lnk Forsberg. Slronuund. ax led pa londagen. l)en
borlgangne. ~om \ar född llwl. ~or;e~ narma\l as- maka och

mm- .luluml hm .-lmlrn och .-lnnu-Iam .flmlrrnun. Sl-unul_errl.

lx)|XS'|".-\|.|. I buk Qnuulrn fm: Illlllu. ßurjr. Tvrll. Julmn. Ilulllu. Karl.
Fru Karm Perwln. (iarde. Slromsund. har a\ lldll l en alder a\ lumlllgu nml rflrnmmm-I .-lmlrrwm.
bilar lliklor .-lmlrrx um bakom Lmm-rum
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.\'\-mllillg. Knnln/rlgun'Prr Slriim mi-il /milen "lila-ii " in-Ii kiilnrulor

Ny-odling med rimldii 1114-141.nu lm-lmkoid ai- “ Dlmaii ”l viillhergel. 38.5 meler.
l,an1ma\lare Olle linkwin | Tullingçis har under de ~ena~le ldrollcforeningen Kamralerna 1 Slromyund kunde gladja \1g al
aren sludenil ~1nâhruk~-och kronolorpan erk~amhelen 1noi11 all ha en pnma puhlikdag. nar foreningen pá \ondagen im ig-
meller\la .\'orrland. Som \lud1eol'1jekl har han hafl 000 krono. de \1n nya hopphaeke 1 Vallhergel. hah annan kilomeler ulan-
anendalorer och áukilliga ~mahrukare. och ~y flel har 1 ani all for ~a11ihalle1. Arrangorema hade all anledning all y ara helal-
gora arhelar\máhn1ken mera ekonomokl harknifllga genom na. ly del~ hade del hliy il hm med ~no 1 hacken. mm for nagra
ell mlionelll ulnyllgande ay arheukrafl och maskiner. dar sedan ~lod alldeles har - och så ~lapp man ynoyra.

.\len all r.1l1onal1\er.1 arhelel y id de una Jordhruken genom Sedan fon allare Eugen (iranherg forklaral backen lm igd
infomnde as ma~k1ndrifl. ar inle nagon alldele~ ny lanke. Den blâ~le~ en fanfar från hackem ~lup och ~à borjade hoppning-
horjade realiseras redan for 20 ar \edan 1 ~a1nhand med egna- en med lre im 1gn1ng~ak.

hem~hy ggarnay odlingyprohlem. framhåller \ andnng~rallare Seniorema inledde hopplaxhngen l)e fingo ~1arla från mel-
G. .\lolander 1 S1rom~und. .-\l1 man ~edanin1e kunde fullfol;a ler~1a ax ~a1~en. da man inle lille u1~a11a hoppama for nagni
~ina inlenlioiier med ma~k1ndrif1 i clorre -kala herodde hell mker 1 den hyiga ~1d\1nden.
enkell på all an~lagen fran horjan ioro alldeles for mia. Hopplangdema hlem forxlas lidande harpa och nagra 40

Redan N23 erholl Fiislerlanduliflelsen ell lan på os er 7ll00 meler nadde man mle. men " l)11nan~" 38.5 och 38 meler ~ka1n~

kr. ur .\'orrIand\ka nyodling~Iä1nefonden for nyeodling och lack- Ju inle for \ig och ylilen \ ar dewulom saker.

dikning ax den ~.k. Kaflon. e_| làngl från Slrolnsund. .\'yodl1ng l'ngdon1~k|a~~en ~lulI1gen hley en \eger for Hammerdal ge-

n1ed maskin ar alllsà ingen ny lanke. ulan aran haray lillkom- nom lille fri~ku\en Harry Danielwin. De lre slromsundspoy-
mer agronom Slenherg på ~lalen~for\ok\gárd1Gi\~elâ\. mm kama ßurholm. Cehlinder och Tuyeland \1~ade sig ha forul-
pánal lïlrdelama med maskinodling. sallningar. ax en om de mle lyckades hell denna gang.

l-'or all hely-~a vilken upp-ka111iing maakinem arhele ronie. Rewllal
\ill jag cilera en arhelare. vilken hela »ill ln ey-“lal med od- Seniorer:

l1ng\arhelel inom kommunen. l il-':1k" l)1man"l.1nd~lrom. I-'mka Viljor lll.275 p.

l-lan y-llrade: " Je lyck je ha vore bra. men nog ya 'n dann Juniorer;
mznkin year. " I il.ar\ Sundqy i~l. ÖSK. l3.*)5 p

, 21S\en Sund lri n1.d: _ l3.575
'“Ü°“^“u"“”“' .I 1= waiiiiiš si - “ na. 1.=.s~~'-P
l morgon fyller Kri~lina Olwin. Egnahem. Slromwnd. 75 l.'n:hm\ua“r}' mmm " P

mi' llllarry l)anieI~~on. Hammerdal. l.\.55 p
fyller den I6 d:~ fru Slina Danielwin. Gàlrde. Slromsund.
80 år

B "ef dc" M di” I' 'annu mm "\"drè°' Öjmn' Slmmwnd' Kom och ~e l°l.RlKSF()RS .-\malor1'e\y
70 Ûf ~iin1ge~ ii l.'Ink~for\ Folkeh l~lu~ lordagen den lll man
f)i"°f 40" |5 Üï* -'““*“ -\|='8""“ 5"'Öm|U"d- -\ä'~\'lk°“- Sllm' kl. X e.111. och på uindagen den l91nar\ kl. 7 e.1n.

M4- 1-:fier m y ii aaii~i1111a. 1 mp. 1:
50 5,. .\li1-ik: Åke~ Su ingky arlell

f_\ller 1 mflwn fm .\lal1lda Jonwon. Taxan. maka lill lanlhr. Ülll ~0m1:a1n1n1alh1ar1l1g1 yalkoininen ' Seryenng

Oluf .|l'1l'1\\0l'l. "\rm"g“rcm¿'
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Förlovade
.\'ils-Erik \\'estin
Gunnel l-lspmark

Ostersund Striimsund

Flideherhruir IQ4-I-tß-20
Kopman Hans Mårten. Stromsund. f) ller pa onsdag 75 Ju-
bilaren ar fodd i Strom pa fademegarden .\'aset. som sedan

l-100-talet tillhort slakten och fortfarande ar i dess ago. och i

sin slakt ar han âlderman som den siste av nio ss skon.

Ham .lltirrën

Hans Mårten horjade sin kopmannahana i Östersund. dar han
I 885 genomgick en handelsskola. Sá reste han hem till Simni-
sund igen och arhetade en tid som handelshitràide i Taflins
filial.

l89-I overtog han så ftlialen och drev den till l'-735. da han
os erlat den till sonen lfno Mårten. Jubilaren har under tidiga-
re år heklatis med ett flertal kommunala uppdrag.

Han har också arhetai inom Tempelriddarorden och Odd
Fellovv-_ men det allra mesta av sin arbetsdag har han ägnat sin
affarsrürelse.

Ham .lláminv ilivrru-Iuuulrl i .S'in'umuml

I-'mrebyem IF l9-t-t-03-2l
hade iïirra söndagen anordnat skidtavling i Taxantemtngen.
Tavlingen gvnnades av ett strålande vader. l-Itt hundratal per-
soner heság tas lingen. vilken var irstklassigt ordnad med
hogtalaranlaggning.
-lo lopare voro anmalda varav -83 kommo till stan. Stan och mal
vom forlagda till Texhammars gård dar av en prisutdelning for-
rattades. Tack vare den goda vaderleken kunde pnsutdelning-
en ske under har himmel.
De basta resultaten hlevo:
Seniorer I5 km.

I I Knut Runsten. Mardsjons IF l.l2.-I7.
21 l.ars Larsson. Sollefteå l.l-l.55.
3! Olov Olaisen. l-'axehvgdens IF l.l5.tLl

Oldhovs 7.5 km.
I »Olle Nilsson. Faxeh) gdens IF -l3.lI)
Il Ollo Jonsson. .\låt'tJsjt'ms ll: 43.55

3» Edvard Wiksirom. Favehvgdens ll-' 47.30
Juniorer 7.5 km.

l lS\'r:ll Hílnsstm. l..'ll'lksftIt'\ SK 57.53
IIG. Runsten. din .'ll'l.ll|
3! lv ar Gård. l°'axehvgdens IF 39.10

Damer 5 km.
I I Ragna .\'ilsson. l-'avehvgdens ll-' 28.39
2! .\largit Olovsson Nordsio 30. l 3

3» Elna Axelsson Faxehvgdens IF 30.32

fngdomsklarss 5 km.
I i .\'ils .\laisson. Faxeh) gdens IF 25.05
2! Birger \\'iksin'sm. dzo 25.45
Bl .\laurit/ Ramen. Ulriksfors SK 27. I 3

i=i.,v1xsóit,v.s1>i: io .lies v':«;i.is<:
Stor och kraftig. onsk. arbete som hjalplastare pa hal

eller dar _vrke kan paràiknas.
Sv.t. " línergt " OP. red.. Stromsund.

nönçsnvu.
På tisdagen avled snickaren Olov .\làrtensson. Siromsund . i

en ålder av 67 ar.

Rlrlmtde
.-\lnk Knutsson

Gunhorg Wikstroiii
l-las snas Oviken

Jarv sand den 25 mars l9-H

I-lenihp1:rlsaonll.'lr'llLsfor~s
l-lemhvgdsafton var pa sondagen anordnad i l'lr'iksfors skola.
Därvid hölls hemhygdsforedrag om Sirom av rektor .-\Ifred
.\lattesson. past.adj. Sigfrid Fahlén holl ett par korta anforan-
den. kantor och fni Lindal underholl med sang och musik.
ljushilder visades och t ovngt lïirekom allsång och servera-
des kaffe. Den trevliga festen hade samlat mycket folk och den
ekonomiska hehallningen. som uppgick till l50 kr. kommer att
iillfalla Rädda Barnen samt sondagssko-och seouiverksam-
heten i l,'lriksl'ors.
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50-års juhllerande IQ-I-t-0.'4-27 Syster' I-'rlda avgår IQ-Lt-0.ut2
Stroms skyttegille l_\'ckades på ett beromligt satt genomfora Syster Fnda. husmor på Stroms sjukstuga. avgick i går med
lordagens mammuttavling med lángtoser nttttdeltagare. pension. Syster linda kan se tillbaka pa en lang arbetsdag

Jamtlands skyttefobunds representant sparade inte heller inom sjukvården. Hon hararbetat i l'S.-\ i tre ar. men det gamla
på herommet. nar han vid prisutdelningen tackade stromsbor- landet kallade och hon borjade i Stromsund N26. Landstinget
na for den valorganiserade iavlingen. Den enda ledsamma uppvaktade med en iesagn och en orreforsvas.
faktorn var vädret. Lördagsmorgonen lovade skapligt skjut-
vader. Mulet visserligen men hyggligt ljust anda att skiuta i.
men Ju mer det led fram på dagen. iu mer tjocknade dei och vid _.\|;n1eii-iumfei-ndqisirümqqgfgrien
l-tiden borjade snön dala. irst lite latt och sedan allt talare Korporations- och b_vas|;|f,-||,;n_ _: \ 7 km. som gick i son.1;|gs_
under dagen. Nar det var som varst. var det t.o.m. svan att se blev en lyckad dag for Alanas, som lade beslag de tre foi-su
markenngen på skjutstationema och undra pâ att det s ar ss art |i|;ii-.ei-n;i,
att få in traffar på skuggbilderna ute pà en myroppning. l i Lills ikens byalag tHolger Gustas sson. Viktor Dahlqvist.

Efter tavlingen irrättades prisutdelning pa Strtimsborg med Jons .lonssoni I _.t5_ | _\_

sli\P. Û- Ûflwtß WN Pfi\lll¿s'|=IN- Ii Havsnas bsalag IP. Söderlund. T. Soderlund. O. Soder-
Resultatr lundi t.52.37.
Masiarklassen Antal tratï 3 i ,.\|;m,--ie byalag i 5.i_ 3 |_

I l T. .-\flt.lCt'\snn. .-\4 27 Kttfplltoncr
-ti Harald Larsson. Espnas 25 I iStronis .lamhandel I .S-l.-t3

2 t Fagertlals rormokare 2.03.3l
Hogre klassen 3» Konsum. Stronisund 2.(t7. l0
l i Hugo .\lartensson. Strom 27 -ti Per Johansson. Tullingsas 208.08

l.agre klassen
l i Sven l)anielsson. Stamsele. Tasan 2-t “_\.“n¿np|,

3' ^"d'"“ 0*k“"““"- S"'“"' 34 Fni Margareta ()|ofsson. Jonsgard. Stromsund. blev pa sin
-hon* 0'“f““"- $"“'" 23 75-arsdag i fredags uppvaktad av hamen med en penning-

summa samt av ianner och bekanta med blommor och tele-
gram.

.\'orra Jämtland skall el-kraft från långsele IQ-t-t-03-30
l-lit omfattande elektrifieringsprnieki soiii beror bla. nomi Jami-
land haller f.n. pa att irverkligas. Gniningeverkens .-\-B står
bakom foretaget. och redan ull hosten vantas man vara klar
med uppgiften.

Den lilla kraftstationen Los-on halvannan mil fnln Strom-
sund har vissa tider och sarskilt under den morka delen av året
blivit overbelastad. .\'u kommer man att samordna Los ons kraft-
verk med kmfisiationen Osterforse s id .-'kngermanalven inte
långt från Långsele. Osterforse star i sin tur i forhindelse med
rikselnatet. s arfor Les. stromsboma. ifall l.ov on krånglar. kan
få sin el-kraft fran Österforse. Krångede eller annan stone kraft-
station.

Man av ser nu att dra en kraftledning fran Österforse efter
Faxälven upp mot Fl_vn. dar man planerat ett kraftstationsbvg-
ge. vidare upp till Los on. Darifran gar man vidare efter jamva-
gen till Hoting. dar den 40 000 s oltsledningen det har ar fraga
om slutar. Upp till Dorotea gar man sedan med en mindre led-
ning. som troligtvis blir på l0000 volt. Langre norrut an Doro-
tea har man f.n. inte planerat att ga. da Vilhelmina har egen
kraftslalion.

Alanlshorttaliamlmtßmlltllllältaren
Alanas socken far fi-.o.m. den I april egen distriktsskoterska. .lluri-uri-ni ltlojiion. Jiiii_i_i-iinl
Som socknen ligger ganska långt fran lakare och siukhus kan
man forsta den gladie alanasborna kanna infor handelsen. Fran
socknens mittpunkt ar det drygt fem iiiil till lakaren i Strom- Död.-ifall
sund. och raknar man fran de langsi bon helagna bvama blir Sara .-\malia l-Lnksson. fodd Hoglund. l.os berga avled pa son-
avståndet 7 a 8 mil. dagen. 68 ar gammal
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F-=tIl°d°ßlUIrIl==f°ß uniieitotur i<m.i.ou2
Vid L*lfili-f°ß wllfßbli ilfäffdf vä löfdsw ß swvli* visning ns- riinien "Lnnuei uniinf" en s-an-ningsnpneii iiii infi-
-si i im hßliållarc- varvid Wim" Johan Laßwß -lw<l=Ik-- nes-niiningsijansigiinng ncii neeeasionsniiseie ininn jnniiini-
Larsson var sysselsatt med att kontrollera den s.k. beskick- im i,-de ¿g|,|,-c ,,|c\-cm, 5 5"-¿;mcum|_

ningen i en behållare. då innehållet helt plötsligt kastades ut

till löljd av en explosion i behållaren och fick ansiktet V
igenmurat av massan. och av de håtddelar som denna innehöll
iiiirngncies nan en aei niess,-iei. Han ninies iiii osieisnnus 5"* G“"““' W'“°““““ “°" 53"” V- "'“"““"- “W M”
lasarett. Bmdgàrd'

Bageriarbetaren Manfred Ronnestig. Strömsund och Anna Vik-
Konrmauon lsuñms Kyrk. lund. lottsgârd. Strömsund.

Den forsta kullen av årets làsbarn konfirmerades i söndags i
sin-inisnna. Det s-ne 21 niciinc snni gingn min iiii nniisnnien '“'='"*1°N""*4°' Em' 5"8*'“*'“ “f ^"'=' °““**“'ß W“'~*'
Omkumn en" högmåßsan Mm. Dådc ffåll Slfölllsulld.

stig Osten Tininnissnn. Uinicsfnfs ocn Asn-ici signa Knsiinn
|kh,|'||-,|,p|V¿.,,|-F|,.,_.hn Andersson. Grelsgård. Strömsund.

IFK Strömsund hade i söndags klubbmästerskap i backe i Vall-
berget mn šludoll' 2/(illiström och Svea Ingeborg Pers-

iuniniei-. iitsnii onni mm mm» M- - Ifömw -

2» sien uirvlriägiinet i3.om:
Ungdomsklass: I I Per Burholm I6.-883 ptKM| lllh

Zl Sllïll Tuwllld H-950? Skogsarbetanen Erik Gunnar Westling. Garde. Strömsund. har
3! HM» Vlklßd |4-7 l 7 P avlidit. 36 år gammal. W. som var hemma på tjanstledighet från

41800111 Cßlißdcr I4-I00v miiiiiinjansi. ns-ica iiasiigi nannsangen i sin nein.
ongens iiingsin nnpp ginnies ns- iznic onniisefg nieei -io.s ni

vilket är nytt backrekord.

Knnsums dlstrllitsmüten
På onsdag.skvällen hölls möte på Strömsborg med byarna Jons-

Nllliltllfllllllillhïl gård. Gnelsgåtd. Bredgånl och Egna hem. Det leddes av 1.!-1.

En Clslßåtlils \0m Ulbföl vid 5-liüv i öüßlü Wlll- 0011 Andersson. Ulriksfors. Vid mötet förekom musik och dessut-
ladugårdsbyggnaden hos hemmansägaren Nils Blomberg. om sång as den nyligen reorganiserade manskoren "Ström-
Gårdnlisbyn. Ströms socken. Elden fick ett snabbt förlopp och liarlen". som nu för irsta gången lät sina stammor Ijue|;i_ Tilt
alla djur kunde ej räddas. utan en ko innebrändes. Dessutom medlemsråd valdes Johan Karlsson. Johan Melander. Hilding
sick fikf wh en del mh-kan till will- Anaeissnn. oiisin Tnniin. .sicnincs Fnnseiii ncn o. anciien-

gård. Kärrnàtset.

lllth
Montör Axel Hamren. Has-snäs. har avlidit. 48 år gammal.

I-'lltlelseïr IQ-t-t-ut-17

75 år fyller på torsdag byggnadssnickaren Per Persson.

de. Strömsund.

60 år fyller på torsdag arbetaren Nicolaus Gustavsson. Vedje-
on. Strömsund.

.Iordsmlng
l Ströms kyrka jordfastes i söndags stoftet efter fru Sari Eriks-

NU! Ûllbffk-'ß KÖP!! 5 Üílllliß son. Lös-berga. Jordfzlslningen föträltades av pastor S. Fahl-
en.

50 Ål' IQ!-l-(N-(Il
fylleri morgon fm Anna Eriksson. Öhn. Strömsund. Nys.s inkulludr 473 Sw-n.uon .viner pd Im-Lun och syr jinl rn

knapp i un|]omt.srm'krn. Pliilsligl slirkrr hun sig /ul simi-
Sll år len. så uu elr: horje: hlöilu i rungei: oi-Ii Si-e-ns sou iuhnsrer:
fylleri morgon skogsarbetaren Jonas Vestman. l-lavsnas. Dj-ei Hille-r.'

69



Tul I Slrülnsiund Vårleeken I Slrülnsund
I-lnligl annons i dagens lidning oppnas droskslalion i Slrom- I-'arielrafiken over Slromssundel kommer all upplas inom de
surld. Delarsalnlliga droskbllsagan: inom salnhallel. soln ge- namlasle dagama. Rannan for farian har uppsagals. och så
mensaml gall in for della arrangemang. l)angenom lv lles ell I'or1 br) ggoma slallls i ordning boriar farjan sina lurer mellan
lange kanl behov kan man goll saga. Som forhàllandemalidi- Slromsund och Nasviken. I-'arjan har i vinler varil infrusen
gare v anl har del ofla vanl s_v nnerligen besv arligl all anskaffa endasl lv inanader.v ilkel ar ov anligl korl ud.
bil. (ienom den nu beslulade samordningen behov er allman-
helen endasl begara "Taxi 330 "och passning ar ordnad dy g- 50 år
nel runl. Droskslalionen forlagges vid I-Lsso bensinslallon och lv ller pa lordag hemmansagaren Jacob Peller Yikslrom. .-\la-
ar salunda sv nnerligen cenlrall belagen. v allnel. Slroms socken.

/ -2

- '.- _ _

-.czåß ' I 1 ' ' ff "_.- '1-
Dmvk vlullmrrll I Slmmvuml

Baronen :nal krlslallv-user I Strömsund ll)-l-l-04-20 Romulus hngerl I Slrürmunll utvidgas
lin slold med poanger agde rum i gar pa (Brand I-lolell i Pa lorsdagskv allen holls dislriklsmole med konsum for hvar-
Slromsundlín firma. som höll pa med uppackning. blev av na .\':isv~iken. Sjovik. Slrand mm. Till molel. som hölls på
med fem krislallvaser och holellel dessulom ined en. Slolden Slromsborg. hade cirka 250 personer infunnil sig. Forhand-
blev elnellerlid hasligl uppklarad l del en resande. som lingarna leddes av .LI-1. Andersson. lf lrikslors. l-\lTarvchelTor-
nallen boll pa bolellel. blev anhållen i Hollng och underkas- slen Carlsson lalade om lllll- arsiubileel och om van lands
lad lorhor. varvid han erkande. l)en anhallne slapples eller lorsorinlngslage. .\lanskoren "Slromkaen" bidrog aven nu
forhorel. Han uppger sig vara baron och l.n. anslalld som lill all hoja slamningen med en hel rad av varsanger. Vidare
resande for en Slockholms-mia. Vardel av de slulna v asema lorekom musik och kafleserv ering.
ror sig om ISO kronor. Dislriklel som v id alels slul hade 239 medlemmar hade upp-

nallen omsallnlng av 465.0-I7 kronor.
Till medlemsrád l dislriklel I valdes Karl Olowsson. Nils

Slnd. l.ina l.und. Karin Forsberg och lll-1. Jonsson och lill
sköna scmnkår uyåjuukmr fllllmlllvllglt lkssullim Nils \\'illlC|m\snn. |'l.E. llillssull Ußågs

Slroms scoulkar har v id del har lagel v anl i v erksamhel i 20 âr "" im °"'°""3“k""'"'""'“' H' C*"l““" hmnadc älc" C" W'
och kommer med anledning harav all hoglidllghalla vill Juha- d"3““°'“° f"' dc" "5 “'""“d"' h*'g°"\°'k“""h°'°“' "ml
hum på mrdag “ch “-,“¿ag_ '_-,N|¿ghck,ma Mr]-3 på |m¿ag~_ delade. all omsallmngen i bagerlel argmer an duhhell sa slor

kvallen med en kamrallesl for nuvarande och aldre scou|c,_ som heraknals. varfor nya maskiner masle anskaflas och loka-

Sondagens hogmassa i kyrkan lar formen av en scoulguds- km” "“"J3“” 'md dc' “""r°“'°
ijansl med predikan av snflsadjunkl Sven Vikslmm. varpa seou- Dödsfall
lemas dislriklscbel. komminisler I-lallencreul/. formllar mv lg- Tasans aldsle mnev anarc. *Kl-ange I-Ink Sv ensson har av lidil.
ning av nya scouler. pojkar från avdelningen i L'lriksfors. .\'amiasl soriande aro bam. bambam och bambamsbam.
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Hästen bröt nacken av sig lföllßßlllf
Nm- en karm-| gt igmmmgigmp Qin; |<¶|,.s°p_ 5|,m¿spn_ 50ar fyller pa onsdagen handlaren E.A. Strtimgren i Hillsand.

Stamsele. häromdagen skulle .sela en häst ute pd gården blev Slftltllstltttl-
hästen skrämd och satte av i sken. Hästen sprang rakt mot ..._
stallporten och såg inte att dörren var stängd. När han i sista

ögonblicket skulle vika av. törnade han med våldsam krafl mot ~'

dörrposten och knäckte därvid halsen. Veterinär S. Mårtens-
son. Strömsund. som tillkallades maste låta nödslakta djuret.
Ägaren gör en kännbar förlust. då hästen. en unghäst pä fyra
är. var försäkrad för endast 600 kronor.

Häst oelt slide genom hen
men drogs upp. Allvarligt olyekstillbud pä morgonen i Ströms-
und. En hästskjuts var i dag på förmiddagen pä väg över isen
vid Färjesundet i Strömsund. då isen brast och häst och släde

kom i vattnet. Efter en stunds arbete fick man emellertid upp

hästen. som av allt att döma inte tar någon skada av det kalla
bukt Tidiga" pà morgonen hade C" 'ms hdd" fmkmb Ma Till htigrr lzrtk .Slrtirngrrn med .s_t-slersmttrnttt .-ltlnlf

isen utan att någonting inträffade. lsama börja tydligen nu bli "M (""'""'l 'S"'"'"""
opalitliga.

Dlldsfal
Hilb Maria Funsetb. Egna Hem. Strömsund har as lidit ten àlder av

En dotter 77 ål”-

Uméa fbs siglnïnußwn Måtten Svensson. Lövberga avled på lördagen 69 år gammal

Strömsund den 24 april l9-l-l

nuvum Byggnatlonerlström

Ftirste .tassistenten t<. witsiund i strnntsund tnarttes tstand 5" P°“*'°"**“'*°'“ '“"'"““ ““ “l"P““'** '""'~'“'"'“*'° “““'
pomäsmnjänàlcn i (thc_ MN. (Kb (kl ål' gamla hilühßllälugälll. S001 -ktlmlllßlï till l1\ als ikh

sedan uppföras pa den inköpta tomten vid Amaliagatan. l-ol-
kets Hus byggnadsförening i Tullingsas bade begart ett an-

Dlrtrllttrtttlltsl Ulrlltrftrß sing pa 2.500 itrnnur titt uppnirande av satniingsinitai dar. t
På lördagskvällen hölls distriktsmöte i Ulriksfors med Ströms |_¿M,c,-ga im cn hd gård inwptg mp nu ,,m|,)-ggn, |i|| 53-84,-_

l°ll$llll'l°lllßl'°lllll8- Föflllllldllllßllfll '©4493 öl' hf 3-5- ^"' gård. Byggnaden kommer att inrymma samlingslokal med en

Ü°l'$§°'l- °°|l ömlßfllff T- Cllflölll lölödc °lll k°°P°l'Ü“l golv-yta 8 ggr l0 meter jämte seen samt två mindre klubbnim
sttörstttål ttslt öm lörsörittitts-slöizst ittst titt- Otrtsättttittsstt lör den ituntnteri ratdigt sttiett att ttasta eirtsa ttimti itrnnnt.
butiken i Ulriksfors hade under året uppgått till l90.065 kr. Till
medlemsràd valdes Sven Åkerlund. Erik Nik. Eriksson. Artur
Mattsson. Karl Aug. Nilsson och fru Svea Vallin. Vid mötet
förekom solosäng av l I-åriga Siv Åshrandt. Tullingsås samt

Den ganska rikliga nederbörden i går morse. som i sin tur pà-

.skyndade snösmältningen. ställde på efterrniddagen i gär till
llllrrlttltslstrttt I99-l4-04-27 tnedatsttiitig stsadegtireise i striintsund. Tratiisantenia utettet
Ströttß sösltstts srlsättsll sittltlsttsstt ltöll i sörttlts-s sitt årsmöts stnrgatan tinpn vid is-tiden pa etienniddagen ptiitstigt se vatt-

Pl Stttttrsslsltölttrt i Strötttstttttl- Mstl ttttlstlttitts tt' att lmsstttt net spruta ratt upp ut den asiaitnetagda gatan strat nedannit

flfllld Sill ll°Ül8l ll"Wlf° Öäfflällllllltlc \'tll<llllil*llll'° Û-W- Lundkvists bageri. Genast trodde man. att det var vattenled-

MÜNNS F°“*°L'> l Bim* Wülödfklbb ll" .lllbl|1l|'°ll- DC ningen. som sprungit lack. men så var ej fallet. utan vattnet

$l)'l'9|5°|°dl"lÜ|9l'- 50"' V0” l "lf ll" “SÅ °"l\'llld°-* “ll öllf' kom från en trumma i avloppsledningen. Strax därefter upp-

rslsstt ös-står ttllt-så st' Gttstttf Slsösttttttt ttslt ^ls°t Ellsssött- tiieittes att nastan atia ttattare i närliggande fastigheter nia.
Strömsttttd- Nils Srsttssött- Strand- Oscar Uddlt- Ulrilsslor-s Lundits-ists. Hedmans. Niistunds. Pedersens snannt ratten-
°=h Ernst lvhttsstm- Strötttsttttd- Res-isorema Is-ar Kömerwh rytides. otsaiten titt ns-ersv-antningen tat att avinppstedning-
NW' B"Ül°|*"°ll °ll“'°ld°§ Well- ^|8°l Elllml- -*Om “lill en var för liten så att den ej kunde skaffa undan vattenmassor-

Ströms slttltltsssss törs-ståtttlttrs allt ssdtttt stnrtstt- lttmtwls na tiitriieisiigt .snatstit utan dessa trangde i statiet in i ttaitarna
'll fylllß lll$l°l'lll- Dl' 3- Bfulllld' fmmßf* mölll-* Otfll Pll' och upp genom avloppstrumman. varvid en ganska strid bäck
tienternas tack till sjukkassan och dess styrelse. och kommu- isiidmjce och fn,-“dc mm, gatan
nalfullmäktiges ordförande br Nils Grönlund framförde kom-
munens tack.
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Som en l.ur|o~|le| kan onnul.|~ .nl de n.nnnd.| |a~n¿:helern.| lfiidg-lsg-dagar
hggauden ho¿_-~r hel.n_:n;| delen ;|\ »nnhullel lšrzmdkarennll- !s'l|.|r|_\||erp.|on\,l.|g Iroken \'.||horg J.|eoh~do|m_ |(¿|m1¿N-|_
k;|llade~ och ne |no|or~pru|or lich en up! urhele. och nun Slroum ~ocLc-n

herul.nar.;n|c|rl.;| ennnljon lner \;|l|enpump;|de~ur ;|\|opp\- 75 .lr |_\||çr p.| ||c.|_,g,_.,, _,;h._-gm-|| J.||1¿m .-\do|| .f\nder\\on_
ledmngen under ;|llonen~ lopp l'|nL\|or\

N;-||n;ng¿f |q¿_;.| “_23 len. Slronn socken

'l'el.n|\l.a hrlrudel På ;|l*'wM.'
' S"“IINIIld lroken _\I|;|\\';|llm 5U.|r l_\ ller pa l|~d.|gen k;|Iemneh;|\;|r|nn.|n .-\nn.| Kajsa .\l¿|r-

h|e\ pin nn 50-i|r\d;|g p;ion~d;|¿.'en uppurklnd ;|\ ~_\ ~kon med '<'"“""- l'*|\|'~"'- 5"""“U"*|
en ;|r|nh;|nd\ur. ;|\ on chel med en \.|cl.en ~|n_\el.e och ;o
\;|nner och lekanln med en penn|ng~u|n|nn och en |e\l.nl U-'dllïll Phu-'f
;|dre\~ l'nder da1:en.anl;mde en nl) ckenhel lelelßram och hlom- l\\ '""|'!1-' m "'¿~'\| )|'--\
nu- ull ekononn- ~1nl.\¿|rd\;mle||nngen ;|n|;|_|:.|\ \ nl

S|ro|n~ 'l'uherkulo\~;uk~lu¿:.|

M stalkmsnnistarelälrömsund
l)l\lnk\cheIen 1 -lze d|\|r|l.|el har Ir o m. den l nun l'or)ll;n \'I|h°fl5f|\5i\V'ÜfÜ0Ö'-'Ü-5'||'öN|0Ü |'u4'"5'"3
~l;|||on~||m~l;|rv:J.R RnnnrnnnnS|ron1~n;|~hrnk||llSlron1~nnd li" lêllfll- |"|Ä\\4If4I \4IIH|4I1|f-°~ Hd lorgel | S|ron1\und pa \al-

h«|r¿:~|n.|wval|onen Ior .nl h;|l~a xaren "() hur lunlngl |na|\ol
ler" klmgnde ut o\ er en p;|l~- och ul~lerl.l;|dd. hnllrzmde pu-
hhk in mellan 500.1 lill! rerwner K\ rkokoren under ledmm:._ .. P I - -|-°R()L()K ;|\ knnlor I) l'r .\'ordlor~1n|edde prognnnrnel med níngru

._,“HW v__ha|“m_"|“k “mn ~¿|nger. \.|rp;b p;|~|or Snglnd l*;|hlen. Slronound. holl en anlo-

'|1z.-\|x;.-\R|>sr-man-1:nu om “'"*'°
_S-","m\““¿_ m"m__u_,mn¿c| l);|rp.| nu del |n.m~koren 5|roml..ulen~ lur .nl |on~.n|.| pro-

S~""m\u"d [cl |-lmankn "Ng I gnnmnel med en .ndelnnng ~.'mger Som .|\ \luln|n¿_° ~,|o|1¿_°~

"Du g;nnl.| . l)n Inn." un|~on| Senare pá: .nllonen l1;nmn;|de
ma1hru~or||;| lne \ ;|r\l;|n~ och ~prnl.nmle I_\ r\ erkerner och d.|-

_
/_

nande ~.'|luler o\ en) gnde oln. ull \ irren komrnn ull \ .nu ne|der

tunn sh |I'|'I| .\Ir||IIIÅrIr/rll

5U.n I) ller p.| u~d.n_een mnahmkuren ()lol J.|coh~~on. liredka-



iüflfüllll' 50 år
llßårlyller den II magankefnl Bnla Knsllna Edlund. lan ber- |)||,_-f fr,-¿;,¿¿.;n p.,\||,,,..,|.,,-W,-n _.\_|-'_ |_m,|,_-_ 5"-.,“Nm,|_

IN- “Ma '~°"'~°f f¿'"Ji|I3¿"'°°“ "W" |¿*"““d- -'\|“"¿'“- HW' n)"¿'Ü° .lubllaren ar fndd I Jnmlllen. Han bnrjade Iur ell ljugulal ar

5" W-ï""" I-^“h'-'fill \edan Lura puslen lnellan (iaddede nell Slrnmsund. nell ar

ÜÜÜ' fl "ff dc" I | "NJ 5) I1¥""d“"'Ü~*'“'" XII* wi"'°|'““""- \àlede~ en a\ dem mm \ anl l pn~len~ l ;an~l den lang~la llden

Bffdtlflfd- mm ehauffur pà denna ~lrael.a.

S0 år fy Iler den I I ma; íru .-\gne~ Slrum-ledl anka eller pml-
furare Oluí I-lr\~un-Slmlnsledl. Hun ar Iudd I .-\Iana~..

.Månadens Oslo-Iu'slnr|'a
Lnmmrr från en nlrlmml lrrl xml/. :lur Inlurml /IlufrrulJ r rn luLl\l\~rLu. I'§fI:'r ml;-ru llugur fmum lmrrmmulrn. ull Il I-

lSlmln\ gun kapell ;urd|'a\|e\|\nndag~ quílelefler fru _\I;m;| Åurml pà llrn em: ur u-rlmulrm Il-ll Iuulrllrr u/I/null rll
I-'un~elh. lignahem. I-ln slor manlld fursamllllmhor hade mun umlux'-' ".\°urfilr llu- ll:-um-/lr lll-Ilnnurlll lhmlml /nr I\ \-

upp mr all hedra den a\ lldna. Pauur Slglnd Fahlén l"un~.l|lade Ku lflwrlllllvflf
]urd|'a\ln|ngen_ Det Lmn llll umnlrllrurl upp ell umlug pd llurrrn ull llm

umlm Imllrllrn: "(irnlIr:m'n mllv " ll'.:ulu\I_Inr emlll-ulum

(iä|t||iiib)mSl)l'lš
har reknn-lrueral~. .\Inlel hade annrdnale a\ krel-.~l)rel~en FöÜ'l*Ü'lPf W'“'"5“*
“_-h mm.“,.,~_,¿,, N ,,m.,,_ |¿|u|-,|-,m fu-L |q mc¿|c,,,,m, gc,,¿N_ SU ar I) ller den I0 maj mur-aren Per ()I\~un. .\'a~\ lllen Ilan ar

ueh llll sl) relse \alde~ Samuel Sandberg. ordf.. (inle Juham- C" '“)~'k=°| LW' }"5ß'“"W" “Uh 4"' “\ “N Sf-'""*"' “Uh *'fh°'“'
um \CKl'. Ücuq: ()|\\ull. Kzhsul' ulllll líflk fíksuln. ludll ()|\- k¿"“r°""°f m) Che' “m|)Ük|-
mn. Slgne Sandberg och Tage Sandberg.

Reuwrer hlem Zebulnn ()r~nwm och Tage Sandberg.

Pmgrammel upplag neL~a ~ang a\ .'\nna ()lul~~un och Iíl~a $|fö|||q||g|qgff§||gg||
linkwvn. .-\~pna~. saml Slgne Sandberg. (3ardna~. Temmglupmngen I Slrnmwnd gg nnadee ;|\ \ al,-Lerl \ adel- nell

relalnl lalla banur. a\ en om del \ ar mn L\ ar l1acI.u~, Slraek-

suöms komummmi nu har ut 'wo 'I man an \ ar Illll meler. ueh ~amma bana luple- as alla lre kla\~erna.

Åmmwmnmgcn uppgår H" "mkrmg “á m||Jmm hmm, vid Slnden l ~emnrl.la\~en ~lod mellan .\ll\ Ullander. Slrumwnd.

del har lagel har n en ar\um~allnlng pa nara 2 nuljuner l \ ara "ch "'01 l'md\lmm' ( :NM Ouamkt mmmk dc" Wnm km"-
Ill hunter. \ llkel ar en ax \e\ard ~L||Inad mm flmla aren mn.

mn nu “M1 ll" h°"'"'*'|°"h"k°"“ hm' '.'“h “5 "h*'"' F'""'1"°

\allnm$ mm \lannadc' Pil hl.\¥~anuna lrelu~en Ilrunur .\'ar Scgrmn ilununkßwn' lwángc Ram? "NT°mlh' Tuumgv
Slmmä M,n\u“n_n"~“Nn|ng hüdad W I 3 ar dc' knapp' mn a~ hade endasl 5 ~ekunder_-alnre lld an .\|~~e Ollander. \ llkel

llllgangama. del egna m~al~LapllaIel ulgynrde Ib-I krunur ueh "“ f" 8"" fllf ~=I~nn1:en _! r re~uIlalI|~la_n_:

när en "äga \m__uc\ Ngum W' 3 med fußhg mn mm” Senlurer -llllll m. .\lI~ Ollander. ll-I\ lmm~und 7 ill, -I

mlaslampel. ~â mà~le den hnrdlagga~ emedan medel ~akna- (";'m '\"'d":r_ï::I"I1i;':_; |:':'_'::;'¿ M NNC"'::"'
de~ all inknpa -llampeln Lnnlanl. I-'ur\l lapnl |9I-I anxàg ~lg |\_:T':zr'\' "__K°S_;;'“:;und'::'“' “""“" \ 'uu " ' ' '

mrcmngcm “D “N ha md J" 'mmm en qdun' JL'ngdunl~:la;~ Zlllll m. I. Vallerillander IFK Slrunuund
8.27. 2. Per(iunner\ all. IFK Slmnuund 8.-Ib 3. Tage .\Ianwm.

5.S' I k E I r bmw l'Irik-Jun SK 9.0

en ulhusbud hus ky rkmrarden Olm .lonwvn l Slrumsund.

Kmluum funlu hulll hlmllsgruhhur lmlumlr /ur Tlll/lIl_euh IF
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Åmnlltenied Strönissniñbrttltare "Ü'Ü'Ü'|W'
sironis iokaisv-delning sv- smamkamnimunaei iiaii i stsiiaags Wi' f>'"°f4"' '4 'Ni “W fbkfhßl GINH* Kflmt-
zirsmasic i sinimsunu. nan-ia iiesiaiis au tan» niriiuimis imii- U'fi**f°f~- "M ät RW i Sußtlmll-
mr under vån" cum. mßommamn mr au med denna mmm 70 Ål' fyller den IIÄ fm limma Karolina Ftmelll. Väslefltä-
stuhhrytning och odling. Driftskostnaden lör denna traktor '°"- H°"ä" RW ' B“d“m-
jämte bemanning skulle komma att kosta lt) kr. pr timme. Ett
anslag på 400 kronor. lör varje smàhruk kan erhållas av Hus- judgtrilripf
hallningssällskapet i odlingshidrag. l Ströms gi-av-kapell jordfästes på söndagen stoften efter två

Till styrelse utsågs Abraham Ljungberg. Bredgard. ordf. 1~;jmn.|snf med ennnm nnmn, nämligen 90 -ange iorpnmn Erik
Nikolaus Rosth. Bt'edgål'd. sekt. John Svensson. Bfedgåfü. Svensson. Fa|'jesundel. Täxan. och 67-årige förre arbetaren
kassör..Revisorer hlevolohan Berg. Vàgdalen och Hilding Tex- Erik Svensson. Tasan. Pastor Sigfrid Fahlén fönättade jord-
m-Tctullt fastningarna. En myekenhet blommor nedlades vid de båda

bararna. och forsamlingshemsfonden fick en vacker gas-a. Vid
graven talade arh. Anders Eriksson. Tiixan.

Strñnisrittorförtjttstalutlagtglfl |9-l-l-05-I7
Ströms hälsovardsnamnd har sedan någon tid planerat en
stor offensiv- mot ràttorna. och i gar inleddes det kriget. Hela
samhället helades med rattutrotningsmedel. och även
byarna Egnahem. Bredgard. Grelsgard. Risselas samt
Ulriksfors samhälle få vara med på ell hörn.
l hrandgropen vid l-Ignahem fyllkomligt vimlade delas-
storràttor. och dessa kommo genast fram och höggo lör sig
av godhitarna. som kastades ut. lhirmed ar "knget" inlett.
och det är nu bara att hoppas all skadegörarna kraftigt
decinieras.

Julian Berg rI.il.
Tlnget l .Strömsund

RNI |t0l'S|il'!l!mS NOR 1914-05-|0 De obligatoriska målen om fylleri. slagsmål och motstånd mot
framfördes i mandagskväll inför en fullsatt salong. Publiken polis löiekommo i vanlig ordning. Böter av varierande storlek
hlilsades välkommen av kretsens ordförande dr. .l. Bellander. utdönides. Chauflören som slog den militära vaktposten i Löv-
Pastor Sigfrid Fahlén talade om Röda korsets uppkomst och l-ierga fick tvâ månaders fängelse, villkorlig dom.
dess verksamhet. Musiksällskapets orkester hidrog med mu- En flicka från Backe. som visat sig vara hade oiirlig. lögnak-
~iI= sh mwlßöfsß Slfmhflsß med våwlßssf- Dr- 1- Bcllan- tig ut-ii opaiiiiig aoinur-s im im mammas srnirnuts.-ie. viiiiwf-
der höll föredrag om 'Tankelivets hygien". och pastor Fahlén lig dom. Två pojkar från Strömsund som avfyrat hemgjorda
NNE 00 dilil 001 Röd!! |0f-*CL smällare pa allmän gata valhorgsmässoafton hötade l0 kr var-

dera för tilltaget.

Strllntarntl flrar Nyliterlietsfolltets dag
Vid torsdagkvällens nykterhetsmöte i Frälsningsarméns lokal su_ñ“umBbu_
talade lörutom kyrkoherde Hammarén även konimunalfullmäk- _' .

tages mir. Niis Granlund. vagaaien. oc-ii en tja-task nyioing. Fm* '“ ' 8' Lgifäbïgzdag k' 6 °°" 9'
professor W. Kllhler. Vidare lörekom sologång av komminister HEMSÖBORNA
Sällvin. musik av kapten Götnch med fru. deklamation och Ena Angus' Suindhgs berömda roman md
;i,:'t¿sång. Lokalen var till trllngsel fylld av en intresserad pu- Adou-Jahn Dagmar Ebbcscn

Torsdagen den l8 maj. Tyngdpunkten i programmet blir lör-
lagd till Ströms kyrka i samband med högmässan. där kyrko-
imueiwi t-iiinimm=n.isisen.iiiii|ernisgii<1sia|ci.\ria«i=meu- Sllllvflw
vc,-gm» 5"-mm m|ßi|Lq||§hP mm jm-|“,|¿¿jm,_ på reallinjen har vid Härnösands läroverk avlagts av Björn

Pa ariomn nirtitgges nniiiiiei mi Forms hus i uiritrsrors. W'|=|°<l-$lfö1*°<1-
där kyrkoherde Hammarén talar och musiksällskapet under-
håller. Vidare lörekomnier deklamation m.m. På kvällen slutli- I-'ddeharhpr
gen hålles ett möte i Frälsningsarniéns lokal i Strömsund. där 80 är fyller den 2 l maj OlofOlofsson. Öjaren
lörutom arméns talare även en del lokala lörmagor komma att 60 år fyller den 22 maj arhetaren Lars Göransson. Strand
sjunga och deklarnera. Kvällen löre Kristi Himmelslrrlsdag 75 år fyller den 25 maj arhetaren Olof Pålsson. Risselas
planeras en Estlands-afton i Lutherska missionshuset. där (i0ar fyllerden 2-I maj fru Karin Blomkvist. Egnahem. Ströms-
kyrkolierde Hammarén talar och visar ljushilder. und
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|-mgu-4|.ø.f Ströms sanirealskola
Soar ry Ilerdeii 24 maj Iariihmkareri Olaus stanssiin. Bredka- hade på lordasvn i:>~mn==~tikur>r>\ Mini: for en stor -wh m-
|cn_ iresserad publik. Poykama utforde ett preeisionsartat prograni.

snar ry Ilefaen 24 mar imiisfiiiisafiie-iii:-_-ii Per Isaiisson. Kati- och is-koma vlifdv f>1mI~k s>'m=~IiK H" WMR- l'Pr“ =~-

im-¿¿.;|_ ningen leddes ai gyiiinastikdirektor I-Ibbe l-'ry kberg. i ilken har

all heder ai- sina eles er.

Aisiiniiiiio om ityriiiigi iii- i siriiiii
En hel del intressanta saker far nian reda på i Kyrklig årsbok
for Strom ar N43. som nyligen utkommit. Det kyrkoherde
(iunnar Lofyenmark. som utarbetat ett oierskàdligt och latt-
fattligt hafte. \ ari man far en klar bild av vad som hänt på det
kyrkliga omnidet i Strom under det gångna âret. l)essutom
innehåller arsboken en mangd viktigare data om forsamlingen
anda sedan tiden innan annu nagon man i Ström kunde Fader
sår. alltså \ id lllll-talets milt.

Vidare fiir man yeta all Stroni iar en biliirsamling till del
maktiga "l~larnbr.idal" i till Fors! år l872 ansågs Strom kun-
na sta egna ben och bilda eget pastorat tillsammans med
.-\I;inas.

natu\rligiyis från BÖRJES Hu* Fnlkhg
Borjes special “me

T““°“'““*'“'_f'“=' tæiiintsafiseiama C..-»sia Halmia. L'ifiisr.if.s ne-ii :mm rama

"“°“'"'k'_“-'"“ .\largareta l.öfi~ander. Ohn. Vigseln forrattades i Stroiiis prast-

““"d°"af'" gård as komminister Gunnar Sally in.
'“*'_"'P*'f'"'"" (inn arhetaren .-\lgot Eds. Lundgren. Blasyon och froken lniia

""'k"¿'"“ .-\ina Solveig Edler. Torsljarden. Vigseln forrättades i Siroiiis
acw" ' W' 'rd 24"' 5"""'“""*| prastgard as- komminister Gunnar Sally in.

Furiren vid ygi apriet Gunnar I-lriksson och fmken .\larta Jons-

son. Risselas. Vigseln fomiitades annandag pingst i Stronis
I,-ü*h,¿.nr kyrka av koniniimster Gunnar Sally in.

7U¿=“, den 27 "ml \ak|ma\|amn Juhanv "CW .'\dCf\ .|âIll\\0. Sl|'UllI\Ul1(.l tilll ffllkf Kšlfl lïlllhflh
sim. simmsuna. Han af noir i \':iga;iien. is-ii is-ifjaie sin bana '^"'“““- '^"'“l=““°“-
wm __h,g\¿“,hcmn, Sergeant Jöns Herbert lzlirs. Aspnäs och froken Lilly Knstina

S0;'ir fyller den 26 ma; banarbetaren Axel Holm. Loyberga. Bhmhffg' '_'m'“"“_|'
“cr Mn nuj \n1àhfukamn Axe' '\'a“\M,n. HC" .\-ll\ Slgufd tllld. SU|\(.l\\^íIu l\'h fflikf Åníl

reta Enksdotter. Siromsund. Vigslariia Ton-atiades ai kommi-
nister Gunnar Sålls in.

ftstn.

Dödsfiill
Hemmansagaren Jaeob Jonsson. ()hn. har efter en längre tids
sjukdom as lidit i en alder as ti-I ar. I-lan sar under ett 40-tal år omg..
\ik“ñ°r“'"d° "rganw ' S"“m“ K-Wu' Den 26 dennes avled fru .-\nna Blomberg. Stromsund. 62 ar

gammal. l-lon sorjes narmast ai- en son.

Füdelwdapr lt-L-I-t-05-30

70 ar fyller den I Juni froken Bnita Persson. Grelsgàrd.
60 år fyller den I juni smàbrukaren Gustaf Elfstrom. l-lai^snàLs_

60 ar fyller i dag arbetaren Johannes Alfred Rislurid. Ulrika- Ilinbcrpboljlilmpätiskdütl.
for» En 30-årig ogift skogsarbetare. Algoi I-ldsirom. fran lars-sand.
50 ar fyller den I juni fröken .-\nna Erika Flodman. Murásen. .-\lanä.s. as-led under mycket mystiska omsiandigheter på

pingstdagen. Den as lidne. som f.n. var bosatt hos sin syster i

Öza Haisnäs. hade deltagit i ett brtillopi Nagasjohojden i Bo-
\ ha dum. Sympiomerna tyder på att Edsiroiii fnrgiftais.
P'“"J“"“'°m"""°" R"h°" N'“"““ “ih "Mc" Km? LJ"”3' På morgonen efter brtillopsfesten fann man honom si art sjuk.
1=“°“- W* ff-1" $'°~'U'“""- *W-'* På P*“l=~'4==S°“ ' 5"“'“* ot-ii han niraes im Bai-in iasmii nu is-riden. mi rimmar
kyrka. Vigseln fomittades ai koinminister Gunnar Sällyin. “marc nu han dt-,¿_
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50 år Till iïnggmotlagarr
|') ller pa Inrdag mnhudsluan .-\|¿:u| I-llrawun. Slru|n~und llan pa Sxg-n\l.a flaggan) Jag | J¿|m||;md har hl a um-u\ lm I-lena
ar lb-.ldrßudurrnneln lann NI I ull Slruruwndnelr lich an~|alI- Jnn~\nn_ |,|.l~;uhq|;_ ~I,ng\arhelare .\larlen ()~|enh;||l_ lad-
nrng min larlrng hm \kr.rddanna\lare l'\\' Ohlwm I-iller Inn- qnherg neh arhelarel I-. Jnh;mwm_ (;;mJn;|~
\all ullnldmng | Slnelrhnlrn alerkmn han IUI7 ull Slrmn~nnd.
dar han N23 med en kn|n|'u|n;un hrldade ~I.radden|'mnan l-Ll|a~- S) cmka lflaggarh Dag
»nn & .\'nrdrn. en rnrel~e mm ham.~n~anm\er1n¿.- N23 hngudl|gha|le~ LI lv ill | Slrmm I.) rka K) rkuherde (iunnar

I fjol upphurde han rned ~I.radderrarhele| lur all hell agna I.nl\enmarI. Iaunmer all halla lal \'|dare med) erkar rnansknren
ng al \knl\eIn a\ \1ukI.a\~an lur \ rlken Iran \arn l'ure~|andare Slrurnkarlen \am| l.)rknl.nren Kullekr upplaga ull lnnnan for
sedan N27. l)e\\u|nm hedrner han hmgr.|l'rureI\e r Slrum- Išun¿_-\lnnden
~und och Hnung

I-llrawm ar en hangnen n)Llerl\e|~n1an och ar medlem a\ -|"“k" 5-“ I h'“"“' i S"'ü'"*'“"“d
'l'e|n|1c|nddarnrden«u;hnllhurn1an~kuren"S|nnnI.arlen" $\ emka Skndlnrhumleh ~r)rel~e hedulade pa Inrdagen all

IurIa¿;¿.°a W-ll» ar) |un|ur-S.\I | haekhnppnrng ull haeken |-_ ~ -I Slrnrnsnnd

Dagen I)
S|nr|n.m_ereppe| mur I-Lurupa mleu under hefal .n general lir-
\enhm\ er lin annada um c a I) ra lu~en l'ar1)g gamle flera lu\en
nnndre larkmler mg ng m er kanalen I)e engel~La arnenkan-
~k.| ~l)rI.urn.| under~lnd|.|\ a\ mnknng eI\a lu~en |l)gpIan r

lur\la lrn|en

I"ötlrl~l~dn2pr IH-I-I-ll»-(IN

SU ar I) ller den I I nun \|n.|hn|l.aren .-\nder\ Rmherg. Slurlml-
men. llax \na~

Xllar I) ller den *I ;un| Im Karulrna .-\nder\wn. anka eller une-
den .Inhan .-\nder\\nn. Slrurnwnd
.'$ ar I) ller den I I nun Irn .-\nna Ilannnar. ll|II~and

B,m/I,(m., (,-",,,"M m h _,\/W, ”mun” Tllar l)lIer den I I nun he|mnan~agaren I'er()In|~~un. Berge.
Slrnm~und

75 år l'l-I-I-ih-lll' 7Uar l)ller den lU|nn| Innehe|n|nan~a¿:aren .\Irkae| .\Iarlen~-
I'_\ ller den -I denne) lm Kr|-una Slrmngren r S|rmn\nnd. anka am. Renalander
eller ~rneI.anna-lare I'anIn~ Slrmugren. S|rmn~nnd .Inhrlaren Sllar I) ller den *I nnn Im I-Luka I'erwvn. Srlleénen
ar lndd | .-\lana\ SU ar I) ller den *I mm arhelaren lan .lohan Iarwvn. l'|nk\|nr\

Rrulrurnu-n r Slrumuuul r

/um IV-IJ
Srllulnlr' /rr /ng-ru/ Rmlfrrç.
luurnl l.r\umlrr. .-Iller Rum.
:Imm-llrrll _\'\ rim/n. .flmur-(irr-
Iu ÅII4/rr) um .\fr'I/ulrrrlr/vil lt I.

.-lll .llurn-mm. Su-u Ilullm.

.flnnu - ( irrlu Iul\I«'rll. (irrrl Mul-
Irnmr. l.l\Iu'l /irl/allra/rr . .\'l/\
Slrmnqrnl. llrlmur Ilnlnrén.
Lnnnxr IML /rr Sum' Surlxlnll.
link Ihrlrllu-rg m lr Yu;-1 r .lum-
uur I(í«m|lrm

'In



.lordflstnlng l9-t-l-tls- I 2 50 år
En hogtidlig hegras ning agde på sondagen rum I Slrms kyf- fyller den Ill dennes entreprenor .-\nur Carlsson. Stromsund.
ka. da stoftet efter Iïirre knonojagaren .\larten .\'ilsson \ igdes llan fick sin yrkesutbildning inom rorledningshranschen och
till den sista s ilan av kyrkoherde (ïunnar l.ofse,-nm;,|-I.. Kistan efter praktik och arhete i Smaland. Trollhattan. Stockholm och

hars as den hongangnes skyttekamrater. och hems amsman Östersund s|;m;,¿e han egen rorelse i Stromsund IIIIS, Fore-

pilmlettlr- taget har uts idgats och l9.\*) oppnades filial t Backe. Carlsson
som ar medlem i l-lantverksforeningen ar en erkant skicklig
yrkesman.

Jululun-n .-lrrur ('urlwm. 50 iir. 1 Lnrrsrn ur um: mtnmnlr

Sltolasxlulrilng I Strömsund Fick benet aysparlmt l9-I-I-tIs- I 7

Skoloma i Strömsund as-slutade lasaret på fredagen. De olik.. l'nder en fotbollsmatch i Stromsund fick hres hararen Tore

skolklassema. bretraddes as sina lartre. tågade ull ky rkan. Jonsson. Stromsund. henet as sparkat. Olyckan intmfíade i

för en hogtidlig as-slutning. Kyrkoherde |,ofs-enmark och Iam- korpfothollsmatchen. llnksfors-Stromsunds Disersearhetare.

serksadjunkten H. Les ander talade och os crlarare P.\\'. Tuse- Jonsson hade gatt for att titta pa matchen. och nar det fatta-

Iand forrattade utdelning as premier. des en man t Dnersearhctamas lag ombads Jonsson att spela

Siukkassepremium tilldelades Bror Lofsenherg och .\'ils med silket han gjorde.

Rune Olsson I klass 7. Stromsund. samt i klass n(}un\ or Nils- .\'ar atta minuter återstod as matchen intraffade olyckan.
son, Tulhngsas. Karl-Goran Hagstrom och Stig Karlsson, l'l- Brottet ansågs sara as- alliarlig natur. sarfor Jonsson forsla.
riksfors. .\largtt Knutsson. l.os herga. Bo|-Je Vikander. Asp- des till lasarettet i Ostersund for sard.

nas. Ingeborg Eriksson. Strand. link Rost. Bredkalen. Maj-Lis
Ftwslierg. Kàrrnasel. Karin .\lat'g;trela Olofsson och Kjell Jons-

son. Gardnàls. Tage Karlsson-Breis ing. Täxan. Signhild links-
son. l-lenningskalen. Alex Hallsten. Sy aningen. Harry .\latts-
son. Södra Öhn. .\laj Sonja Yikstrom. Vedjeon och Uno \'ik-
stmm. Ojarn.

spana;mm t smmum mun» u 7"" f""“""-
ram mmrauwnianatanaen P..-\. oransimm I smwmsuna. -*""""~"""'
som fàu sin syn ßrston as starren. ger inte upp i srsta taget.
vad sägs om att den hlinde 76-anngen nu under varen huggn
upp IS ml smased pa cza tssa veckor. och nar ny hrandstege
skulle läggas på taket. snickradc han sjalv ihop den och klatt-
rade egenhändigt upp till takasen och gjorde fast den. i

I-lr Granström har sant affarsman i sina yngre dagar. I-lan

flyttade till Strömsund lïir 33 ar sedan från sin Iïidelseon llmea.
I Strömsund hyrde han forst lokaler. Sedan lat han bygga af- 30 Ûl'

farsfastigheten. dar hl.a. l)ahlmans manufaktur nu ar inry md. I f) "ff På ff'-'düll ff" Anm 5“Ü'-"'|““d- Nm *"*“- “Ma '~'Ü'~"' MW'
dessa lokaler hade han affar i manga ar. tills han for nagra ar lff PN 5“<k'f|UN|-
sedan oserlat rorelsen pa annan finna.
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am*snuš nagon sådan har hellre inle skell. sedan Brodema Karlsson
har hafl mole och man heslol all ell frlluflssanlks am skulle m ,_.mg“ NN ¿m.|_

hå||il* Ü hóflim ¿“ ¿'"lš“\"- K* aufn” “"""""'°“¿'"r""'"d° De forsla arlon aren link Karlsson \ ar farjeman \oro mycke!
hölls a\ Runa Slrid. Till nasla moleslalare yaldes Signe slilsamma. Da drogs farian med handkrafl. oeh del hehm des
.\lunlher. kmfl l ann pa hoslarna. nar issoqan lag som en grol i

farjrannan. Och mle gick del an all \ lla ens på nallema da.
Br-inch l§ Ryssarna på Slllbb for da lros fanan fasl. Del hles all fonsalla au dm fram och
ÜÜ“|'.W|"||ll'°| “Ü0fIl- áler oa\ sell om någon skulle mer eller ej for all halla rannan

oppen. År N24. nar molorn monlerades in pa fargan. hley del
30 5.- slul pa del shlel. .\len del ar mle sa llndngl nu heller
fyller den Il juni f. skogsarhelaren Erik Peller Danielsson. ^'h°'“É'*'k*'" "'“f“"f“ Sök ""Tm“" “Ch Páïå' hclïdaï “"“
-I-u||¿ng\á___ vardag lika med en fndag | manaden. Den som har nallskifl

ansvarar for lraflken l lol\ limmmar l slraek. men del finns en
_ _ _ mo li hel all få soya na on limme mor fonsldan. om del*MM IIOITIS ° .SÛÜÜIISIIIÜ \ '||]\'§, “IL _\-ar [md | \àï|dcn Q \"1g?"ng“:.| mu..¿dcf_ får “
fd “mt _\-o,.n*..|m hoppas all lillfallel ar kommel aven for Slromsund all få sin
'_ -I-“um \¿\ 37 p_ lmkfraga os er sundel ordnal pa ell lillfredslallande sall for

2. Slromfund 33 p. ana bmw” panel
3. Hammerdal 23 p.

Sjlllï V. .\'ål1Cß\\0Il T 43.19 ç",ö'ns mr 'dc .kul
2. l<.l-:_ season T -um ' ' " 5" “ M
-l. H. Glanu l-l 40.4-l ax slulade i gar sill lredje arhelsar. l'nder arhelsarel har
5. Å. Espniark S 3736 yrkesskolan anordnal följande kurser: ls larlingskurser och

Sun |,,,|-.P | |ç_ ,'\.|,|-_m,_|| 1' lm en yrkeskurs l yayning. ls á kurser for aldre l \ as ning. l\
:_ _,\_(;_ “Maud 5 :_70 larllngs- kurser l somnad. ha larllngskurser | hemslogd.
3_ H_ Glam, H :_70 ïmfallande s;::;~ke;l;lclich melall'arl':'ele Isaml enl Iarlmgskurï for
4_G_ N nl 2.", ^lvnllir\ansla al. I samman ag :le e\ allla el lar \arll

Jmm '_ Å. Eipmm S Siw âlalsiïlpelëlier har lålldelaåls Bnla l-.llalsdson išrunlåorg
nr\l rgil. lrllllšyllll . lan sllagšsllp: :I ll llfl l.nl'l \.

" '^ ' »n..v\ rf. n°\e ni. rn- e. rir unn-r
3' G' '\."rd T Sh", .\\(°||ssoln. \'clll-Jtlln. åillslacxlllsuin lllg\ :lr (;llos:'on.d:o.
4. M. Svensson H 57-lll Bnla Eliasson. Slrom- sund och l.on Lindberg. Ohn

Sllllm l..\'.Ollanders lh.l3.h
2.6. Thorll lh.S9.ll|
3. R. .-kshrandl T l7.l3.h
-l. B. Berglund H l7_-l.l)

Slalell: lm. Im. Jm. -llillm
I . Slromsund 2. I5.6
2. Tullmgsas 2.l8.8
3. Hammerdal 122.2

Bro hor ersalla farja os er Slromssundel l99-l4-06- ll)
.\lldsommaraflonen för l\ á ar sedan fraklade \ i os er I . l-S2

folgangare. l.ll25 cykhsler och honemol Illl).-lalel hilar.
heriillar Valfrid Karlsson. Farjeman i Slromsundel. lanels
mesl lrafikeeade farjeled. Vi gor i genomsnill 70 lurer i

dy gnel. och ell dygn nu i s áras giorde u 82. Valfnd Karls-
son har lïirl slalislik over Farjelraken under många år och
herallar vidare. all i juni i fjol Farjade man mer ln_77ll
cyklisler. l6.379 folgangare och 7.288 hilar as olika slag.
Dessa siffror sager nágol om lrafikens omfallning over
sundel. en lralik som inle lyder pa någon avmallning inle
heller i âr.

I-ln sak ar klar. sager s-ágmaslare J. Svensson. och del är all
en hro màslc hyggas sa forl Rirhallandena så medge. Bl. a.

limmerollningen genom sundel kan medlïira lang s-änlan.

innan passagen aler ar fri och farjan kan gå igen.
Farjemansyrkel lycks ga i an- från far lill son. Fore

Valfrid Karlsson och hans lya broder. som nu aro anslallda
på Färjan. var del deras far. lirik Karlsson. som skolle om ( . "hm f. ha nr I 1 I

. . . :ll _; r \ _; rr Kr rr

ákïclïïlum ar 'un \ Jr ßncnmn *cddc fu Pri Rulumrl vill Slrmm lålllurlul. /U-lll-Iulrl.

.__



Flvttrlöd och ai-heivtövliet t t.'ti-tlcvfoi-v i<i.t.i-otvzt Wiik
Fivkdoden i l-'axåilven nedanfor L'lrikvforv har lett till att ett 20- Komminivter Gunnar Sallvin vammanvigde pa midvonimaraf-

tal man blivit arhetvlova. Sedan fovforfabriken i L'lrikvfor-har tonen i Strtimv kyrka fanrik Gunnar Vilbem. Yagdalen och

utpekatv votii antaglig orvak till fivk- och fageldoden genom Stockholm och froken Olga Carlvvon. Stromvund.

att lïiroreningar frân fabriken vkulle ha utvtrommat i älven. lat

fabnkvledningen genavt vtomi; driften vid fabriken. Stationvkarl Olov l-ladar .\lattvvon. Ovtervund och froken

Proven angáende fororeningen i alv en ha annu ej vlutfortv .-\nna Brita ()lofvvon. Tullingvav. vammanvigdcv i Stromv kyr-

meddelar hälvtivardvnamndenv ordf . P.\\'. lit-ikvvon, \'àgda- ka av kyrkoherde Gunnar l.ofv enmark.

len. Sa mycket är dock vakert. att v attnet i älven är odrickbart

va det mávte vara en av vevard mangd lïiroreningar vom koni- Midvommardagen vammanvigdev i Hammerdalv kyrka Nilv

mit ut i alven. Sigvard Ringbert. Bredkalen och Tyra Gunhild Pervvon. Sikav.

Ombudvman Harald Baudin. l~'yr.'1v. och froken .-\nny \'io|a
Navman. Hämövand. vigdev pa midvommardagen i Hamo-

5" 5' vanuv uomuy-rt...
fyller den 23 juni hemmanvägaren Anderv .\lattiav Olvvon.

Ölam' I l-'rovtvikenv kyrka vammanv tgdev pà midvommarafton iord-

bnikaren Holger F.tikvvon och frtiken Ruth Vaigberg. bada från

Striimv vocken.
\'l||tle
Kyrkoherde Gunnar Berg. Duved och froken Sigrid Hoffvtedt.

Stockholm. vammanvigdev i vondagv i Åre nya kyrka av hov -

predikant Bergman. Hedvig I-Ileonota fonamling. Stockholm.

Dödsfall
Frk Signe Lindberg. Ohn. har avlidit. Den bortgàngna var idd
l889.

lšorpfotlitilllätrütintritl
L'lnkvfor\ - .\liIitarema 2-I

Divervearhetama - .-\ff“arvant:illda 3-l
.\lilitat-erna - Hantverkama I-0

l-lennlnpltlleris lärarinna l'Iy1tar
l vamband med vkolav vlutningen vid Henningvkalenv mindre

folkvkola hylladev vkolanv lararinna. frtt .-\nna Jakohvvon. vil-
ken tjanvtgjort dar i 24 ar. Hemmanvagaren Er. F.m. Andervvon 4

framforde eleverv och malvmanv tack for allt arbete hon under

ett kvanvvekel nedlagt vaval inom vkolan vom tïir bynv religi-
ova och kulturella liv i ovngt. Eftervom Henningvkälenv .vkola 59 Ü.

nu dras lll. flyllill' \å\'äl vk0|l'i;II'I\Ct'l vnm fm .lilK0l'l\\0n lill Bftd- |'\ "cr den 28 dennes fm __\mm S\.cn“¿,n_ maka lm hcmnmnsw

kZIlCl'l\ \k0líl. gare Axel S\.cn\\“n_ S".and_

Briulptrrrl Holger I'.'riL.isort och Rulh l'tit'lwrg

Svlltlñn fórsttibbrpirtingl ljtlsjüberjz
Det rader delade meningar om arbetvförhallandena vid Kraiii-
forv .-\B vtubbrytningen vid Lillviken och l.idvjober1:. litt hund-

ratal man vom kommit dit under irvommaren. ha avhrutit ar-

betet och revt hem pa grund av att det ej gick att tjana till
maten på arbetvlonen ir viubbrytningen.

Skogvaktare Petentv Forven. l.ill\ iken. ar emellertid av en

annan uppfattning. De arbetare vom aro yana vid vtubbryt-

ning och vom äro fullgod arbetvkraft. halla vig med IS ai 20

kronor dagvirtjänvt. Det finnv aven lag vom ei tjana mer an 8

kr per dag. men de hevta av mindre vana arbetare. De arbetare

vom kommit hit men ej vtannat mer än nagra dagar ha i huvud-

Hritriirigtkiilriit tkolu IW I _ I~'i:i-. Sigrilultl E.. .-inte A.. I~.'ii~or vak bevtatl av induvtn- och hamnarhetare. voni inte haft ttiinv-

J.. Gun li.. I.iIIv fi.. Mu/-Britt li. .\'mr S.. Folke S.. Stina S.. ta lïirmàga eller intrevve av att Iam vig den teknik vom erfor-

Aim: .-l.. lïtlur.-l.. .\'iIi I-.'. tum: lumrmnmi Amir: Jumhuon. drav om arbetet vkall kunna inbrtnga en ltogre fortianvt.
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Har talat med en skogsarberare från Härjedalen. som varit uppe Ulrlltnfnfs sulflrfnbr-ll; 1944-07-tljl
i Lidsjöberg och arbetat en vecka men under denna rid ej tjä- kommer inom kort att återuppraga driften v arigenom l30 man
nat till den första provianteringen. som gick på tjugo kronor. beräknas kunna få arbete, Fabriken har stått stilla sedan
Han säger att del var många vana skogsarbetare som varit dit |9-tt).
men återvänt. så påståendet om industri- och hamnarbetare
tillbakavisar han bestämt. Den oerhöst stenbundna marken Wille
och bolagets nya arhetsinstruktion gör det omöjligt att lörtjä- Posrbiträdet Torbjöm Sundin. Rätansbyn och fröken Ingrid
na till uppehället. Jacobsson. dotter till länsskogvaktare P. Jacobsson. Näsvi-

ken. Strömsund och hans maka f. Jönsson. vigdes på lörda-
Blörlslnarn- 'lhlllnrtrlß gett t stmms to-ttta at- ttvtrtottertre Guttttar torsr-ttmark.

N)-byggd dansbana - invigningsdans
söndag den 2 juli. Musik: Wickes.

.I.\|-tlvlltqnrl Brlelte
med goda insatser av strömsundsungdomarna. av vilka Åkemmmßmmm líspmark utan tvivel är ett ftamtidshopp i mångkamp - stark

ÖPPna\ söndagen (kn välkunuul \0'| han äf kílålf (th ålafk

Minratyrgollbana. V. Dulberg. Tel. 242. Rcwhm
Stavhoppmarm br. I. KlÖ\'\jÖ BIÜCIII

kan i år fira sitt 75-års jubileum. som idag eelebreras vid en _4' Gunm" °'""“°" 'FK S"ümw"d :mun
rosttrgrtet pa Nya rtotettet i stmmsumr. I-*"'P*"'°PP

Brandstodsbolagets ordf. sedan N38. lantbrukaren och " J' H“'“"“"" 'FK o”'°N'"d mmm
nämndemännen Anders Rosenberg omtalar att bolaget starta- _5'A Å' hwmm 'FK S"“"““"d “mm
ae trea 4 jatt trim. Det s-at magra ttomrott stram som kommit °'*'*““
samman lör att söka skapa ekonomisk säkerhet mot törsttsrel- " S' S""““" Å” 'F 'uwm
se genom brand. Till ordförande valdes dåvarande postmas- 2' Åk F'“V"“"* 'FK S"“"“""d 'umm
tama. ot-tt ra. trea rtststt- tteratttttttgsrtat-am at- ttetttta gtaa t 3-°“““'
Ström. OJ. Måhlin. Några år senare tog prosten O.ls'. Wageni- ' ' P Emm Sw? 'K x'g""
us ttamr om t-tsrmt i ttotagsstymtsett. ot-tt omratatttreratrett 5- '“'“"- ^"*'°'““" 'FK 5'“*"“"“" 95”
genom åren har sedan varit .skräddaren Jonas Persson. Lång- SW" Å
ön. samt lantbrukarna Jöns Rosenberg. Göran Mårtensson " F"_“'°"““" ”am” m_ “mm
ot-rt .v.ts. Nomttttttr samttrgarotttt. txttsrstaamaue as-roa tm _4_- 5"* W""°'1='F'< 5'“*'“*“"*' ”mm
efter att t 42 at rta ttmettart ortrrtwatttrqtostt.-tt. "W

Nat- tsmaastotrststtaget rttraaaes s-at stmmsttmr ett samttag fâ- °“*"““"'“" 5'°P"_'K '75““
stora bondgårdar. där de esta lörsäkringstagarna till en bör- °' Rc Ewmmk 'FK Smsmsund 'mcm
jan fanns. L'tv-eeklingen skapade så småningom samhället Umm
Strömsund och försäkringstagarna fingo då efter hand lämna I' R R""d“"“m 'FK Ö“°“""d "'m'"'
hmttastttastsotaget och os-arga titt tartrnsotagett. tia ett nmmr- 4- '““' ^"“'-"“““- 'FK S"““““"" 4353
_. . tk _ I' da á',_ Klhlllllg

dïdpå zfrfaalattdrïïlrïgdení. mr råga um en “ m ær g I. Åke Espmark IFK Strömsund l0.92m

Från början var lörsäkringssummoma låga och årsomsätt-
ningen ringa. År ltltll t.es. var bolagets behållning 7800 kr..
medan den vid senaste årsmötet redovisades till 3l2.00tl kr.
Premieavgifterna ha hållit sig ganska oförändrade genom åren. '

När bolaget startade var årspremien l kr. lör varje IOIX) kronors
lörsäkringsvärde. Nu har man samma inträdesavgift men pre-
mien har sänkts från I kr till llllöre på ltltltl kr. Vi har f.n. om-
kring lltltl försäkringstagare. fortsätter hr K. och det är en
mycket stor procent av kommunens befolkning med rätt att
försäkra i brandstodsholaget. och varje år ökar lönsäkringsbe-
loppet och antalet försäkringstagare.

Sedan bolaget startade ha cza 80.000 kr utbetalats i brand-
skadeersättningar och därtill har bolaget utgivir ganska bety-
dande summor lör olika ändamål. Strömsunds brandkår har
sålunda fått goda tillskott i olika omgångar. senast l0.(lll kr till
brandstationsbygget och 2.lIll) kr till brandmateriel. Bland ut-
givna summor märks också 5.(ltl0 kr till Finlandshjälpen.

För hugfåstande av 75-årsjubileet har bolaget också utgivir
en liten festskrift. som redigerats av bolagets revisor sedan .'42 Fr-ti lírik Ffirlrll- l='fiUV.\'f¿II- Ûifrff $If"i'"-"ff/I "ffl lífíl'
år. hankdirektör OlofOlofsson. Skogman vid ".sumlin_t:sltr'imrI " Storgatan -ßredgánlsgul.
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50 år
fyller på söndag lilgenhetsàigaren Anders Jonsson. Egna hem. Förlovade
sunmsunu. Han ntnww sim. mmmumtruttmautigc .samt rw 5 Ü" '-l““F"°'¥
varit ledamot av taxeringsnamnden. valnllntnden och sknlsty- hm' _P°"““""
m|scn_ Strömsund

'; ___* __-_ tt-'tcsmmuu
har anangerat s.k. resultattavlingar för sina friidrottsman. Tav-
lingsserien haromfattat 1 1 grenar och rönt livligt intresse. De

bästa resultaten bleyo:
ltllm

I. P.Sundherg 12.-1 2. E. Fridell 12.5

3. .-\.Reinhatnmar 12.8

lmm. jun:
I. G. Jönsson 12.6 2. F.Dahlberg 12.5

3. B. Strömstedt 13.2

KG) lll Ullgdmslilasst
I. S. Hansson 2.292 2. E..-\nder\son 2.3-1.8

3. P.Gunner\~aIl 235.0
Kulstötning:

l. E.Fl"ltkl| lll.-U 2. $.E|1:Lssun 9.83
3. E.Dahlh«g 9.19 4. G. Lundholm 9.17

Höjdhopp:
I. F.. Fridell 1115 2. S. Eliasson 1.55

3. G. Lundholm 150 -1. l..F.Iiassnn 1.-15

-lfllmz
I. P.Sundherg 57.8 2. .\l. Blom 58.5

Ami"-= 1""-fw" 3. ßbsnuna mn 4. H.Te|cmus 65.4
Spjutkastning:

1. 1(.E. Blixt 37.15 2. l-1. Fridell 34.55
vi | 3. G. Lundholm 34.-ll) -l. P. Sundberg 33.75

_ . _ . Langdhopp:
Jllrnhandelsbttrlldet Torsten Fndell och fröken Margit Tor- , . _

stensdotter-Ryman vi desilörda siStröms kt-rls vkommi- I' Å' Fápmm* Mn " h FMC" 'um
' ' - F " 3' ' - “ 3. B. Nmtfm 4. P. sunat» s.sn. _. rg
nister Gunnar Sälls in. ßmm:

I. M. Blom -122.0 2. I. Andemsun 4.332
”Mid |9_u_m_H Rönnberg -135.0 -1. V. Ulander -1.36.-1

Fm Lucaaiuum Rasta-fg.s|mm.una.=n|«aigamn am ° *' W' , , ÅF rt , W
_ ' |.o.1 .an _. _.

“'79 å""“““°"°“"“"'““'“"“"" 3.0. :_11 4. e.t;:|T|:-rg 2.40
Diskuskastning:

1. F.FridelI _1131 2. Å. Espmark .'l2.btl
"¿p°m“m,|su_ñm 3. M. Blom 28.73 -1. G. .Lundholm 26.53

Vi har fått ett stänk as- s-ttrmehölja har uppe. ty redan vid 3-

tiden på morgonen visar termometern ett par över de bush. lN_Hn_H
20. V _ - bara k V l .

'U man hanåxuw ärd: år auhšär k;|||a-ualñi: ïkly Söndagen den 9 ds as-led på Ströms sjukstuga förestàndarendetltrett satte ..som lm att .i i s- r. ' _ _ ' ' ' ' _

så hm,Suömw':] han Äcsök av en nmïniumig sàngmist för Täxans poststatton Eugenta Carlsson efter en langt-ang

Det var Tatjana Angelini. som gjorde samhället den äran med jukwm i en md" 'W 44 år'

en konsert på lördagskvällen. l-lon kom från Wien. och hon
.sjöng så .sött och s-ae-ken att man t.o.m. nastan glömde hon
myggorna. som börjat härja s-ildsint. FÜÛÜIII

| vam,¿,|,m, |,5|j“ P|ß|m f,-_.,_m_ mgnagen en 30.m| §m¿|. 60 år fyller på lördag .skogsarhetaren Olof Petter Johansson.

tingar i .strävan att tillägna sig .simkonsten d.\-.s. .simunder\-is- Gäfüä-N SUN!-
ningen har hötjat. och det är gymnastikdirektör Ebbe Fryk-
berg. som leder kurserna. och de kommer inte bara att omfatta
Strömsund utan även alla större byar i Ström. där man har 60år
möjlighet till bad. fyller på söndag lantbntkaren Jakob R. Hansson. Tulltngsás.
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SIIÜIIE |S_\'l'Ût|iI lwllillfófbüllli 0('|'I |S_\'l'|S0|Il'Ül|tl8 En |“'“æ“.“ ““__\|( )_\-rök
hade på sondagen anordna! en Inluíl~le~ll|ghel på hemh) gd~- ,_.m¿||c,. |.,|¿“\
¿:ämlen|S|nm1~und Del hle\ en ~am|nanl.om~l hell | gemyleu 5¿m¿\m,m Ä |_]ungq\N
och helgdag~~lanm|ngen~ lecken K) rkoherde (iunnar l.o|- Slmmwnd
\ enmark holl ell anforande | amlulnmg ull handa mam ord om
lnel och mannu-l.oma och en damkor medserkade med sing
l grongnnel mlop ~edan íorín\Lnm¿:ar. och den angenama I “mi
sann aron denna \ anna ~ommar\ondag a\ ~lu|ade~ med en kon '~ ' ng
andakl a\ K; rkoherdcn. Jolm .\_\ gren

.\lana Palmkx N
S|rom\und .-\lana~

Välkomna till T()I'Pl-ISS I).-\NSB.-\.\“.-\
Slof ~ommarfe~| den 8-9 |ul|

Sondag kl-le m Tal a\ .\'|l~ ll l.undgren.()~|er\und

l)an\ hndag ”_ ' f'fñ“äf
| Slro|n~und~ dmnkl har ulnamnls d|~|nL|~\ elennaren .-\

( iammal dam kl 5-8. modem dam kl 9- I 2 “*'|'"*|\ N ' \.'"*'"¿'"
Tomhola. Skjulhana. Pnlkaslnnng. .-\|nenkan~ka louener m m

\°ord\aml .-\\pna\ Sl)l'K

I-'ödelwdagnr
filar f) ller den H Jula hokhallaren .-\ l' \\'|k~lrom. .-\lana~

Juhularen ar kan~l.e mera kand ~om "llandlam | .-\lana~". dar
han 1 nara 20 ar dm || en ~pecer|- och dn er\ehandel .\len
nar kngel kom med alla ranumenng~íorordn|ngar.l)ckle han

Slållerlsarlar och driingar
arhaller arhcle gen~a~|.

llam nsnmg ull .-\rhe|~I'onnedlmgen

del hle\ lor ruyckel. pappen e\em~ och vilde affaren. _s-|_,\T|~|_:R_\|_,\s|ü_\_-\-|,|,]_,\|¿

Sedan har han ||an~|g|on wm hokhallarc | Kram|'or\ komor | hm ”_ Mm h|a¿_ '-mgmn ngcmál
Slronnund ( ïod wnenng Fonnanlnga pmer

Sand~|rom~. S|rom~und
50år I) ller den *I gula ordll. | S|rom~ SI .Kl-"-a\ d. lru I-'reja T'_.|ch,n H]
Taraldwvn. Rnwelíu.
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.\letlnl|t|tdelrittglSlrlirn Vlgde
I-lemvärnets fönjålnsttecken harutdelats till tre lörtjänta. näm- Chaufför Erik Andersson. Egnahem. Strömsund och fröken

ligen: disponent Oscar Carlsson. Strömsund. jllgmästare A. Signe Lundström. Hällesjö. Vigseln ägde rum i Ströms kyrka

Carlander. Ulriksfors. som båda givit ekonomiskt stöd åt rörel- och lörrüttades av komminister Gunnar Sällvin.

sen samt fastighetsägare Nils Grönlund. Vàgdalen. Den sist-

nämnde. själv hemvamsman. har i kommunalnamnden. där han

är ortllörande. utverkat betydande anslag till hemvärnet. Seotttllger l Alanis
Ett seoutläger lör Alanis. Frostvikens och Ströms scoutkarer

har i förra veckan varit anordnat vid Trångvattnet. 3 km från

Strömsunds segerl lotboll Alanas. Lägret räknade 35 deltagare. lägerchel s ar Gunnar

IFK Stimgund \-ann på §¿$||d;|gç|| öv-çf Opç IF mcd 2-I vid en Sällvill Oüll övflg ltdšlfß vom tllllllåískåltlls tlllttftf Vilhelm

jaalm-om-mami pa rmgv-ana. l hemmalaget marlaas rmmnw Sußdh: och Hjalmar W==hI~If<*m-

allt sv-aa Ham.-oi. sam mot .la nt-sta aarallmi mm lvammama- FM-In Isßhsßn MM nå ett strålande väder men -ts-k~=i rå
|q| gg]-| Gunnaf ]0n§§0||_ gsm gpadc (;|åçk| |ug|||_ mygg, \'l|kiI§ âlfllíll 00.1 âlll hfdé kllllíll l.|l"l\il Cll hßll Ng-

mente på llykten.
Myggplagan blev mindre när regnet kom lör att stanna i

FF' WW fyra dagar och lyra nätter. Som tur var fanns det på lägerplat-

Y” °M"**""'8='““ ' B_“"'"“ *°l="-'°° R“"'°' ^“"“"'*"- T“" saa aa nauamaraav. dar det var allmaa tlatlmnmmg ac-li .lit
|'"3~“à~“ 'E 'sm m 'md "dm 4- WA- pojkarna tog sin tillflykt. när det blev alltlör blött i talten. Där

kring brasan avslutades dagarna med lägerbálsprogram.

v|¿_|u,¿u.§M Under lägerdagama var det en hel del lekar och tävlingar

5 Süknäjjc kom Åke ßpmuk |;:K sm-tmwnd på 4:e pjm, 5 mellan pattullerna. Närdet gällde att tillverka pilbáge och pilar

|¿mg¿|K,w md mwjängdcn ¿,_5¿, m_ och skjuta så langt som möjligt. så segrade alanässeouterna

överlllgset. I livlinetiivlingen vann patrullen Ekorren. Ström.
och i en knoptävlan visade sig frostvikspojkama vara de duk-

5|K|"'lVÜß|l¶ll|Ö|I |944-07- I9 tigaste och snabbaste.

hade i söndags ordnat en utllykt till den s-k Ru-buan. Uppe i Andra ltlgerdagen var besöksdag. och över 50-talet gamla

bodama. där Kerstin och Bengta Nordlund voro värdinnor. och unga alanàisbor hade vandrat eller cyklat 3 á -l km i regnet.

bjöds besökama på middag med lhunke. vàlllor och mycket Seoutema bjödo pà underhållning vid lägerbálet. alanäs-lot-

ämm!! gott. 0s°h Sedan var del en härlig skogpmllwwå hemål torna bjödo på kalTe. och stämningen var god i blötan.

580" 0"" 9" ßcäm W“\'il“'- "En scout tager alla svårigheter med glatt humör".

Nöjesflltet ' Strömsund
tvid Turisthotelleti Premiär fred. Zl juli kl l9.
Kontinentala attraktioner. Stor llygkarusell

Modema nöjesanordningar m.m.
Vördsamt Direktionen.

I~l0l.MPARlGIi.Str'litnntl
Lördag kl lll

'Dandy Mery
lmpetskonstnär i världsklass

Söndag kl 8

'Gustav Torrestad
visor. kupletter. romanser

Dansmusik lördag - söndag
Walltllns

stora orkester 70 år
fyller på söndag lm Brita Jonsson. Torsljärden. Ströms sock-

en.

.-llanilsrrolurr på Iilgrr

Manllp kvinnliga
BITRADF-N Tre bänk- och maskinsnickare.

erhålla omedelban anställning på fullt kompetenta. erhåller plats omedelbart.

nöjeslältet i Strömsund. Svar till Sökande kunna páräkna stadigvarande arbete
Nöjeslïlltet. Strömsund p.r. Amljot Johansson. Strömsund. Tel. 326
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Sko||,|l|llplrolanpñsturller'eaaStrötttsund l944-07-24 Chevrolet.l938årsmod..
Ett 40-tal elever från Skogshögskolan besökte på söndagen pr-ivatkörd. väl bibehållen rned 6 lagr. däck. ej gengasmonte-
Strömsund i syfte att studera skogens föryngringsproblem. rad. säljes kontant eller mot avbetalning. Svar till '°l938".
Ledare var Olof Eneroth. Exkursionen gynnades av ett för- Strömsund.
träffligt väder. och länsskogvaktare Per lacobssons studie- ' '
srrrrrm mr drgrrr krrrktr ßijrr rm punkt prtr pricka. Vid* Dlßfflilß

Man tittade först på några yngre skogsbestånd utefter vä- -*ah-" P5 han- "" ”W
garna till Öhn och Annenäs där man på olika sätt fått till äter- 3-5- 1°"“°"- Sum- Käü-*°'
vakt. På ätervägen besökte man plantskolan i Näsviken. och T°|- 4 K5""Ü-*°l-
efter lunch studerades resultat av markberedning och sådd
utefter vägen mot Strand.

Strllttnmrl 2dqrl
Sveriges populära folk-

|;.u-.“g|@|- och djurcirkus
rsrrurrrrkyrkrjprunmsigarf. trruprutrrrrrr Errgrturrkrtvrk. MUARBSCHREIBER
rprtrgard. ttprrrmirrisrrrorrrrrtrrsrrtlvirr rarrurmurjprarrsmirg- GRKLS
en och utförde begravningsmässan. Kf°|l°di|°f ' WWW* “ill °

30 hästar - 70 personer
Stor galapremiär

' " _ Fredag 28juli kl 8. I5
F" med nöje Lördag29julikl8.l5

- köp med liskegrejor -
pä semestern från E" 'ÜÜÜ

NB suöms j¿m|w,¿c| lakttogs under söndagen av några cyklister på sträckan Alanä-
||_u,,,h,|m, set- Gubbhögen. Det kom intill landsvägen men försvann se-

_ suümwm _ dan med långa hopp in i skogen.
Det är roligt se dessa sällsynta djur här uppe. varför man

hoppas de få vara i fred för klålingrigajägare.

Begravtingar I-'örlehe
I Ströms gravkapell jordfästes på söndagen 86-åriga f. sjuk- Sårfyllerden 27 juli jordbruksarb. Mattias Samuelsson. Våg-
sköterskan fru Hilda Rosth. Strömsund och gossebarnet Mats dalen. Ström.

Edin. Risseläs. Officiant var komminister Gunnar Säll- I

anordnarDANSlördagden29kl9-l.
tsrrrsrm gmkrprtt jprurarrrrparparrargrrrrrrisrrrr Prrm- *°d84°3°'='-6-ßßmmldf-'2m°='
prrr urkrr. Nawikrp. srrrsmrrrr1.rpra|1trrrrirr|;rrr srrurrsurs Mus* SWINGERS
av komminister Gunnar Sällvin. T“""'8$5~'* F°"*5 HUS FÖWUWS

nmmhww sraprrrrtrrrtkrrrrrarrrrrrrrttrtrrruarrptrtts-1943
På måndasscn gnniddnsu'M W W hål' VI Slfößßdldlullfßl

Hptmqvarr. smpirprrr. Hrvrrïc ru har i gtrarrrr mrrpr- 3°°"' '°" FW '~'8°“I“i~*' 3-°
mator kom i beröring med högspärtningsledningen och ljöt en mm M7 TÅ
rsgprruirktig rksa. tt. mr gar upp i rrrrk-rprrrmprrr vad s- “°°'“ '°35 [WS °"'“'*°' fm
riurrr pa r.m.. upiigrrr mr arr tarm verktyg. som har :murar '°3" -°°-8
sig ha kvar där efter att ha biträtt vid ett reparationsarbete ”mm :mk S""d°|'"
förra söndagen.

Den bortgångne var en betrodd och aktad man i bygden. '936 :msGud" “no
Hrrmrtrarmpm kpmmmtrutimakrigr prrrrmururssurprrr 5°°°'“ '°3" '55°-2

,y,,__y_,,m_ """"'3 '" M' "'""'”' " °° spjmkmrr mo o.o|rrk|rr 6955
l935 OlePersson 53.54

Tresteg l9l8 E. Paulsson l2.2A

Lysnlng t I

ßjrrrtrptm Hirirrrkt 550488 301011 3-12
v,g§¿| 5 guäms gym den 5 mg Musik: YNGVES Gott kaffe serveras

8-l



Födelnedagpr IQ-I-I-07-28 Norgt.-fest I Yedjeön IH-I-I-(it-UI
80 år fyller Dantel Danielwm. ßredgàrd. Strormund. Ttll formán for .\'orge~. bam har en fest \ ant anordnad | \'ed1e-
70 år fyllerpå lördag lanthr. Per- ()lof Salomonwm. Bredka- 0n~ -kola under allman uppslutnmg fran hy homa~ oda och
len. Strtbm med folk fran angramaude hy ar. Iš_\ rkoadjunkt Stxten (iroth

hull ett tntre\\ant foredrag om den nonke \aeke|~emannen
I-lans .\'iel~en-Hauge \'|dare forekom all\ang och sang ax en
lltekkor under larannnan l.tIl) Rudfja|l~ lednmg. ka|'Ie\er\ e-

|.~¿5|-åyüq-um|m. nng. paketauktton m.m. Vedyeohoma hade lnkoutgt ~kankt
mm g¿N¿“¿, “um .,p|¿m.N,km dmnr mh |uch,, allt till denna fest. och auktnonspmema \oro goda. \ arfor också

Bcga, “ffcn den ekonotttnka hehâllntngen ble\ god. namlngcn 203 kr I net-

Rl-I!§°Kf\P.\'I'l.-\NDI-II.\' “'-
ÖS1'I-IRSL'.\'l) .\TRÖ.\lSL'.\'D

I-'öddsedqnr
93 år fyller I dag ankefru .-\nna Lohman. Strormund

I~Iit'kmIIt: B l
Jens Gunmard IF . \ k_ H " 7 __

Gudrun Gusuwwm nd\herg~ ape .Ht \and.;ordI"a~te~ pa wndagenlš -art¿.a

SI d “ I'l ankefru Kmttna StromIund.l~ItIl~and.I-ln kor oong frimlakta-
rt un a mar . _ _\ ren och kommtmster (runnar .Sallx m fomttade Jordfautntngen

Am nsttmum
mf mmttana-Härjedalen mer ut mo-atigt msgfc- man an not- I >"“'“* 11'-“_*=_'P°" 1“'*"=*~"~** ' *""*'*'1=* '°'°'*'“*""°'=}'°'] -*W
¿m_\_ Fm, mu|m“¿mn p|“_.ka “ mljmdc: Karlstrom. L lnk~for\. Offtctant tar pauorxadgunkt 5. (noth.

Langdhopp: I I Åke Espmark. IFK Strömsund 6.6-I
Híjjdmwz I .A mlcßund 'gul 7, I Ålililä fkšl ]Ul'l.lf¿l\lC\ I \0lILlålß\ IJCII QCIIUIII 0I)t.'Ä\hšlIlt|Cl-
|FK Suümwnd nu \e omkomne Ianlhr. RS. I-loImq\ |~t. Storholmen. Ila\ ma» I°'ru

mo mer t » R. stmam. IFK oamma |.ss.3. st .\tan~+;nu -W” '<“'“'-°' *1“"¥- "U" K* '*"'*°'°° U -*'“"*'°" “"f-"'*'*1f1*'“"
t¿~pm=n.|r1<sm»m~una:.tu.o_ f=~'""'1=°"-

En I* D-\l-hllunnßdidleümmaf mtmparm. smmuna
Stromsunds längdhoppande Åke Ii--pmark. Han har under de (;,,,,,,,,,,,,,,,/,,,,,/,. ,,,
senaste tävlingarna ~uece\|\~t forhattrat sina resultat. och I 1/,,,, _\y,,,/,~,.,, ,,,-1, _,\,,/,,,, /¿,,/,.~,,

lordags var del ånyo dag~ mr en fm penonlig rekordnotenng. .,,,,,/,,\.,,,, ,/,.,, 1, ,,,,\.,,,,,
' f /hun lunlug' mh mmlug-

Musik: Ilhllenrins

.\'I SlJl'l'l'.'R lit)1'l:'lt'.\'.'I

um .Yi [orter l'.2l«'r mkr/ med
l'.'I"FI'.'KTl\'f( °I'Klíl.l. lïh'

fr: mmllrrmg hm
Sumlslrnnn ( '\ Lrl- och S/mrluur

Slrurrntrlltl. Irl I I I

I-°.nbI1t'IttI
tntraffade på omdag e.m. ll km från Stromsund efter Gaddede-
\ agen. då en Ia-thil. ttllhong Bror \\'|k~trom. Strom\und. ode-
lade» Btlen \ar la~tad med tjamuhhar och ot ertande~. men
hrandhtlen fran Strormund Iyekade~ radda h|len~ uo dack och
forhindra att elden ~pred og ull den narhelagna -tkogen. I-Llden

torde ha uppstått genom gnntor från aggregatet. \ tlka antaut
de torra tjarstuhhama. Balen \ar forxakrad for IS lll! kronor

lllntplolltg Lnntpmmltrl' mlurkur tmu /vlulom Irrlrr' ßr-
rnlxkupmtàmulrrnu hur _;-mt hm Sd tlucumlr /rlulom Iuffrr
tom m hur jag Iultgurr rj hu/'I. Hur m nu-u unlrr ltlll. ut hur
tlrl hltrll riklig! ulfurl umld url: hur jag url! unlrr . /u _ _

.-Ur I'.Ü\/urmrl alrl hur g-du hm 1 ullu full
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Kottltituütmdemordllirilide
trafikbiträdet Karl Olovvsson. Strömsund. blev på sin 50-års-

dag i gar uppvaktad av jämvägspersonal från Strömsunds.
Ulriksfors och angränsande stationer. av manskören Ströms-
karlen. av taxeringsnämnden genom ordföranden landsfiskal
Yngve Hallberg. av kommunalnämnden genom sktäddarmas-
tare H.E. Jonsson och ingenjör Elias V. Johansson och av vän-

nema genom redaktör Paul Larsson. av alla med storartade

gåvor och dito blomsteruppsatser.

B(ßCH och ASEA
Cykelbelysningar
i parti och minut

F.dert gamla cykellyse blir som

nytt efter ommagnetisering.
s i ombesörja det. Fri montering

AB Strllrns .lernhandel
tl.imtlliohttslStrñttsutid.

Valter! och avlopp l 'litlllttßås I9-l-l-(ll-lll
Byns byamän beslöto på måndagen låta anlägga vatten och
avlopp för byn för en beräknad kostnad av 23ll.tltltl kr.

Tullingsås har i alla tider haft det besvärligt med sin vatten-

fråga. Genom byns höga läge har man måst gräva mycket dju-
pa brunnar. Brunnsgrävning emellertid en dyrbar historia.
så det har blivit manga hushåll om en enda brunn. och ofta har

man måst köra vatten ända frän Ströms Vattudal. Enligt försla-

get till vatten och avlopp skall vattnet las från Russfjärtlen.
vid vars strand en renings- och pumpstation uppföres. Mel-
lan 50 och rio lägenheter berörs av projektet. l interimsstyrel-
sen invaldes l-lric Persson. Evert Rislund och frti Sigrid Olofs-
son samt Nils Svensson. Strand som representant för kommu-
nen och dr J . Bcllander. Strömsund lör hälsovårdsnämnden.

fliiiiii och Kur! ()Iiiii~.i.iiui Faahd
Bortom storskogen
från Strömsund räknat öppnar sig Flasjöns vackra dalsänka

med den idylliska byn Alanäset. Det är mera idyll numera än

det stora trävarucentrum som det s ar "gammalt i världen".
l bland roar man sig där med fiske på den lockande böljan.

Las och sik finns i massor. Men ta fisken den som kan. Alanäs-
boma vet hur ss än det är. Möjligen kan det lyckas med en

utter ibland.
Den förste ny-byggaren i Alanäs var enligt sägnen en finne.

Ursprungligen var det tre finnar som kommo dragande ner mot

Flåsjön. men de kunde inte dra jämt med varandra. varför de
slogo sig ner på var sitt ställe. i Alanas. i Gubbhögen och i
Siljeäsen. sedan stora byar växte upp. Milen bortom Ala-
nas ligger Gubbhögen. även det en vacker och bördig Flåsjö-
bv.

I-'lltlelsehg IQ-t-l-(lt-tl5

50 är fyller den 8 ds lärarinnan Karin Alvebo. Alavattnet.
Ström. Hon är bördig fran Lit och har en uppskattad lärargär-
ning bakom sig.

Dödsfall
Koppunlagarerttästare Reinhold Fridell. Ströntsund. avled nat-

ten till måndagen i sitt hem efter en längre tids sjukdom. Han
var född i Sötlerrnanland och redan lll'-)-l var han utlärd och

fick sin mästarvärdighet. Han konditionerade pä olika platser.

innanhanår l899komtill Strömsund. Härarbetadehani Baride-

lins koppar-slageri. som han övertog l90-t. För några år sedan

överlämnade han rörelsen till sonen Rikard. Den bortgångne
har nedlagt ett synnerligen intresserat arbete i såväl hant-
verksföreningen i Strömsund som inom godtemplarrörel-
sen och uppskattades av alla med vilka han kom i beröring.
Han sörjes närmast av fyra söner och tre döttrar.
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htlår fylleri morgon tummaren Karl Sandelin. Bredgåtd. Strörn-
slllltl.

Tjuv anhållen l Strömsund
Landsfiskalen anhöll på tisdagseftermiddagen i Strömsund en

skl'ädtlet'iar'belar'e. som bestullit dels ell servitris och dels en

inneboende på Turisthotellet på pengar och ransoneringskoi1.
Skrädderiarbetaren. som är i -lt)-årsåldem och hemmahöran-

de i Kiruna. hade fått anställning för ett par dagar sedan hos

en skräddare i Strömsund. och för att klara sina utgifter för mat

och husrum hade han fätt ett förskott. När han väl fått pengar-

na tänkte han smita iväg från Strömsund. men då han också

skulle fira avlärden med en halv-liter hårvatten. blev hati kvar
så länge att polisen hann lägga beslag på honom. detta dock

närmast med anledning av en anmälan. att han på Turisthotel-
let. där han bodde. gjort sig skyldig till stöld. Vid förhör inför
landsfiskalen i Ström erkände han att han stulit omkring S0 kr
från en chaufför samt ett tobakskort. vilka han likväl strax före
anhällandet rivit sönder och kastat undan i toalettrunimet. där
det också återfanns av polisen. Däremot förnekade han att ha

stulit l0 kr från en servitris.

Diverse
Traktorägare!

Vi söka 6 st traktorer tried släpvagn för
frarnkörning av c:a 6.(XX) kbrn ved till

SllÜll'tstll'lt'l.s jllI'Il\'llgsslali0l'l.
Hänvändelse till telefon Strömsund 270.

KrutlorsAJ!



Slrölrlslt 'rlsohrödrakå . .

har wrldagen \anl \a:l1lad l1ll amnole. Tlll ~l\ :else \alde~ smånmnr i ”rön mw I kkp*
link l-lolm. urdl.. (iunnar Sallx ln \ urdl.. .-\nder\.Rnnne. \ekr.. nu :mm mlhrdnfk' \“"'ng¿" Ich mh “nja Uf" daguma “wc
Dame' N“n"m\_ \cM_._ [JN “.a“dam_ “Nm '_\ndc'_\ \1d lnlkekulan 1 Slrumsund. l)el ungama 1 !slrn1n~und\í11r.

q\1\l. hlhlnlekane. Tlll re\ lwrer \ alde~ (). Palmq\1~l och ()l \P lekpark' wm wfuh “mhmg N g.r°“".m"m “ch undmgur'
N Ir d vu. L nd '_ K, “_ in N l-ur ~kulharnen 1 Slrum hle\ del 1 ar pa grund a\ lokalhr1~g-gl

ul me 1 nr u q 1~ u ~upp aren ra ar n
_ 111gen hamknlnnl. dar ~mall1ngama under wmlnaren kunde la

medlemmar. de lle~la hmalla 1 .Slrum~und med umnegd. 1 .
_ _ . hamla krafler l1ll -ll knmmande arhel~ar. 511111 knm 11~al11m

- . _ _ .~ . ,.. '~ P*
L mk' wrkumhcham hdrlu M rwhmd M H" med du an\lug 1 xlallel kummunen -lill krunnr l1ll urdnande a\ lek-

dcn' parkn erk\amhel 1 Slrn111\und. l)el \ ar ell I) ckal grepp - al en

mn del den har gången enda~l kom \;al\ a \amhallel\ ham ull
gndn.

A :_ Q
S311 slíilslnarnn
Regenngen har gudkanl ~|aklnamnel lidesund lur hen1man~a-

garen .Iakoh l-lrlkwln med lam1l_|. Slmm.

Lpsnlng
fur)rke~lar.1re .-\rne Kr1~l1an Brenk. .\lel~ilker. \'ller\e|n och

fmken Signe Kn~l1na S1 edherg. doller ull l'a~l1ghel~ag. J. S1 ed-

berg. .\'a\\ iken.

Ordnlnfsmlll överfallen I Slrülmund
Pa lórdag\k\ allen hlel ordnlngn aklen l-I. B. Pellerxsun us er-

fallen ax lre-fyra nkanda 1nd1\1der. då han skulle la hand 11111 en

Å-\ ,¿",,mh_, I _\~,,mm"m, heru\ad ~nn1upplradde skmnlgl och hr¿1k1gl \1d dan~l1ll~lall-
mngen pà l-lolmparken.

Den berusade gJnrde \ àldsaml mnlsland mul nrdmngcx ak-

“k len. mm ~edan hlex haklfràn m erfallen a\ nagra ukanda per-
Skngwklare ()le Halhacke och lruken Kann .\'1l\doller. duller wm.,-_ (),-,|,,m¿¿“ “klen m¿,\|c .,|¿,m-,¿, 4;-n ¿m|,¿,||m. fm- J" |'“.¿¿,

"|||""'l1|”-'|_¿'l.¥¿"'Ü“h" -\"|““"“\'h han* llwkil \"l.3*°|" f""”-'"¿I' ul! mnl de anlallande. och under lumullel l)ckade~ den an-

Ü'-°* P5' |""*-141230" ' 5""'“* U Ü-4' 4“ 5) Ü~“h°"Ü'-' ÜU""4"' I-"f\ W' hallne \m1la från planen. .-\\ en de wm aníullu den en~a111me

Ilïl- .1r11nm¿;\\ aklen ~mcl11 undan 1 k\ allslnurkrel.
FV-3" 5) min Ül' hf"*|l"4"'='| ' |'“ 04 \ 38" flllffll”-'44 ¿“ f“""' Pâ ~undag~mnrgonen anhnll pullsen hr.'1kmakaren - N fran

dam “Uh “Û ““"l“L"-'*P°|"l¿'" ll" hnll-kn* hfl" ' S"'“'"*h“fl3- Slmlllcund - ulken \lapple\ på lundagen. \edan han erkanl
da' "W-ldšlå “lf 4'"""*-l"='*| 7"' C" |"""1'| ll1“'°f- "Ä" h!||1“1°“ ~1g skyldlg lill mmhandel as och molslând mnl nrdnlngu ak-

h"UÜP=""-°| N-1 "ml “mä @“ '“4l"“U"*°" 5'"""|“'f|°"- len. Pul1v:n har också l_\ckal~ få lag på en as mannen wm
lurwkle helna den anhállne.

()l,- ]-“l,,|[;m-L,- Karm I"luIbm'År
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Slmprtimotlunlätrllmsund Laridshös-dlrtgenläsnnlrtgenldag N-l-l-til-I9
holls pa sondagen. och som sanligt s id dylika tillstallningar l.andshos dingen kommer upp for att studera Ss-aningens sag-
darstades ss epte en kall sind fram utefter Vattudalen. forhallanden och konferem med by borna om en del andra

Efter diserse upps isningar as Sten L'lf Wiklund. Tage Hall- mal.

berg och Tage .\lânsson samt as en del nybörjare höll dr J. Landshos dingeparet reste med bil från Stromsund till Dra-
Bellander ett ansrande sanit foriattade promotionen. ganas på lordagsfomiiddagen. och darifran reste man nied hat

Simmagister eros rades as Ture Biorklund. sils er. och Sten till Ss aningen. .\led pa resan sarchefen ir Holmens Bruk Chr.
L'lf Wiklund. brons. son Sy doss- m.ll. i ledningen for Holmens Bruk saint sägingen-

Ungdomens siiiimarke: Stig Hallstroin. Yngse Nasstrom. ior Wilh. Bengtsson och disp. Oscar Carlsson. Stromsund.
Kun Haglund och Sigs and Karlstrom. Bronsmarket: Barbro Hela Ss aningens by sar forstàs på benen for att hälsa sina
Jonsson. .Nlargareta Ronne. Gunn .\lattesson. Bruno Olsen celebra gaster. och nere pá bryggan oserlamnade en liten tos
och Sserre Olsson. Darefter asetackade dr Bellander gymnas- en rosenbukett ull fru Lofgren.
tikdir. Ebbe l-'rykberg for arbetet med simundersisningen i by- marcherade man genom den flaggprydda byn upp till
ama kring Vattudalen. skolan. dar bygdens folk samlats for att mottaga sin högste

styresman i lanet och med honom diskutera bygdens intres-
sen sid de festligt dukade kaffeborden. Sammankomsten som
fick en hogiidlig pragel. borjade med att lamtlandssángen
sjongs as en flickkor. och sedan hälsade lantbr. Oskar Nilsson
salkommen och lade fram bygdens önskemål. Framst lïlrdes
sagfrágan pà tal. och Oscar Nilsson sade hl.a.. att lör IOO år
sedan sar det en landshosding som hette Omskold. som kom
hit upp. och han kom i roddbat. Som synes ar det inte stor
skillnad pa kommunikationema da och nu.

l.andshosdingen tackade i sitt ss arsial först for den storar-
tade mottagningen och uttryckte sin lïlrtjusning over det sackra
landskapet.

Han losade pa stående fot att gora allt sad på honom an-
kom for att Ss aningen skulle fa sin sag och detta sa snart sig

. gora lat. Harelter sidtog ett kaffesamks am med sangunder-
,.-,-”I-I, _,,,,,,,_,,,,,,,.,-_,,,,-M, nu W-,,,,,,,,,,,,,,,-0,, ml hållning och sa tog nian ater itu med diskussion as s agfragan.

\;,.¿,,,¿"j,,,, I-Ifter sammankomsten i skolan gas s middag for Iandshos'-
dingen med sallskap i skogsbolagets herrgård. Pa sondagen

Vlph as reste landshos dingeparet fran Ss aningen med bal till Tors-
Lantbruk. .\'ils Bemhard Svensson. Halls iken och lararinnan Ûarden. och s idare med bil till Stromsund. .»\s en s id asfzlrden
.-'snna Betty .\'ilsdotter. .\':'iss*iken. sigdes på sondagen i Stroms s ar hela Ss aningen nere s id bry ggan och tog as sked as- lands-
kyfka. hos dingeparet genom att utbringa ett les e.

I-likt
lill son

.\laj-Britt och Boi-je Sandsti-om

lïidd Thomlund
Stroinsund den lb aug. l9-l-I

I-'IL-\.\lKAlJAOCI-I KOH!-ERA
edra filmer hos oss - Garantin lïlr lyckade bilder

F. taR|t<.&so.\'s m'to,\11:ut-L
Stromsund. Tel. 220

l4rml.sln'ii~tliu_g Tirrslm Urfgrrn rm-il fn: l:'l.su ln-:liker Stun-
ingrn tlrn I9 uu_gu.su' I944.

Mun hur ju.sI unlmrl per bd! och 4- nga Kerstin Smnlirinr
hur ns's.s m~rrlr'lnrmrI rn srur lrukrll rosor lill lrmrl.sl|m'rlings -

Lun.
I lrukgriurrlrn .ses Srglrr och Oscar ('url_s.snn. Slrumsuml.

t~iILu m'L.sr) lillluinle dag:-n.s gaster:
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ßylini-.inn | uviini-p giving, troll och giva sina ordningsvakter strängare direktiv lör fram-
Liivbeign bygiingnni invigdes nn ,¿indn8,n_ men invigning. tiden. dä det gäller fyllerister. Drumlar. det mä vara manliga

en gynnades icke av vittnen makter. Fafnattandevis mycket sllsf kvilis Mm bön si få stön slädis lör andra °°h
rota var dock sarntat.dat-yggnnasnueningens omr. kntnings- att -sätts HM På ds samhällen- som de swdisvmmls eller
nsnnan Edvin otssnn natsnae vutnmm ncntunnnemat» tillfllist vimsi-
giorde för bygdegärdens tillkomst och linansiering.

lnvigningstalet hölls av f. rektor G. Gudmundsson. Lit. som Du“nu _ _

“skin baüæbygægüdmm buyddst Musta” suñm_ Apropå l'örbundsk_|utntngarna t Östersund nu pa söndag kan

- - - - mh. etinras att den första mästerskapstiteln år l9l I erövrades av

sï sjöns M8" sången och mwgmngcn avs." ' med E. Mårtensson tkeinltammari från Kärmäset. Ström.

Strtlltlntltdsvtenverltllrnyptntqa IN-l-(li-29
lnvlun ttr3l morse I94-4-(li-23 inom den närtnaste tiden kommeren ny modem pumputrust-
Aleradhtthtlpitgvid Bordeaux. ning att inmonteras i Suömsunds vattenverk. Den gamla pum-
I-le|aSödr'aoe||aydvlatraFr'ürleerövrat. pen sominmonterades l9l-lhartjänat ut. Denhadenärden

var ny en kapacitet av I .200 minutliter men har nu pa grund av

muum slitage kommit ned i cza 800 ntinutliter.
i hanom |0_20 “_ Den nva pumpen. även den en centrifugalpump. hur

Mm 3:50”. kg en kapacitet av l.800 mtnutltter. dtrektkopplad pä en 38 hkr

Btauar apnttana-. '“°'°f-
Fistutatten.suanauna annu”
T°'° '2° Ri"3 “Midi t sutsnis gmttapett jnnrntstes pa söndagen 21-ange skogs-

arb. Erik Holger Persson. Gärde. Strömsund och Bror Håkan
UDDI'-Jil-SHIÖLRJND Mobcw Swm Ohm

Dans lördag kl 9- I. Musik: Zetterbergs
Söndag kl 8- l 2. Musik: Swingers mg*

En son

rraaaatpu-nien.suntnnind Sw °=h Aßdßß Tåqvi
Lamgusnn vÅu<oMs11=tasr f- Ekm

nsfadj. nagnafäaefg ncnttsjtn. nade sutnn Strömsund den 28 wsttw IW-
Söndag kl l l fm helgelsemöte

teinsaneagssknta. ann ft-usntngsrntue FU=l~IIaI
Välkomna till Frälsningsarmén! 50 är fyllerden l sept. skogsarb. Karl Funseth. Gärde. Ström-

stlltd.
v.'nDnø*_s'-**. SI-'lt):'t;cftygl1lLerden|septskogsarb.JonasJ

ensträckapä2l.l60mbötjadepäfredagen renstakas.Sva- _

ningebornahaalltsäkommitenbrabitpävägisinaönskning- 1.”-itu”. numm
ar att fä vägförbindelse med Strömsund. och stakningens :mm mn-
igängsättande får väl sättas i samband med landshövdingens Föllinge

besök i Svaningen i söndags. Terrängen för vägen är inte den Fyris
lättaste och svärast blir passet mellan Ögelhättan och Ring- H-“Mu
sjön

onsson. Österkälen.

àwwtob

--IJIJ

OO-O--

wN--°--

2227”-^

NCO-M

luløwàlh-

DIIHU I944-(B-26
Fröken Katy Svensson. Nkviken. Strömsund har avlidit I7 1\|ll||t|,sb IF
ärgammalochsörjesnärmastav föräldrar. haranordnatklubbmästerskapi friidrott.

, Resultat:

ND: l)K.E. Nilsson l l.6N l Strlltrlttnd Längd : I ) R. Melander 6.4
Strömsunds nykterhetsnämnd hade pä fredagskvällen sam- Tresteg: l ) R. Åsbrandt l2.90
manträde lör att behandla frlgan med närvaro av landsliska- Stav: I IG. Nilsson 2.90
len och ordföranden och ombudsmannen i Länsnykterhets- Höjd; UR. Åsbrandt 1,55

nämnden samt nämndens ortsombud. Zlllttu I )R. Melander 23.7

Nykterhetstillständet är varken bättre eller sämre i Suöm- 4lI)m: I ik. Melander 52.5
sund än på andra häll. och man dryftade vid sammanträdet l5(Dm: l)R. Åsbrandt -l.l9
olika ätgärderlöratt saneralörhällandena. ochsämycket är l-läeklI0m: UR. Melander l8.l
visst. att säväl den lokala nämnden som polismyndigheterna Diskus: UG. Nilsson 30.95
komma att sätta i ökad kraft lör att stävja avarterna. Man kan Spjut: l)K.E. Nilsson -ll.27
också uppmana olika festarrartgöter i länet att skärpa sin kon- Kult: l ) K.E. Nilsson I0.2l
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Vila Bandet l Slrömsund .\'Kl~sko|a l Alanis l*N-l-l»- I-l
hade r on\d;|g\ anordna! en fe~l Slrorm :lider-._|o|n\hçm for .'\|ana~ har ~kaflal ng en egen reahkola. dar hamen ha ulukl
de gamla dar\lade~. lšomm|m~ler (šunnar Sa|l\ m holl en he- all eller 2' z ar na fram nll reale\amen Del ar en n_\ ~Lollorm.
lraklelw och gong en ~.olo\;*|ng_ \'|la Bandel~ damer hjmlo lll; »om man hoppa\ rm ckel a\ ule pa landshy gden 'l"ol\ lllckor
gamla pa kalle och brud, lmken Bnla Jonwm gong Salerjan- och lem poykar l .-\lana~ la\er I n ldel gamla kommunalhu\el~
lan~ “mdag ax ()le Bull och 1 ox ngr ejongm en del \an¿;.-f \amlmg~~al. Forulorn fran k_\ rkhyl komma hamen fran S|||e-
umwnl De gamla mm m)cl.el glada och lael.\amma m er (nen. Rlngwllnel. I-la\ ~na~ och lm herga .\lan laser \aran-
he-\ol.el nan dag. men den mellanhggande dagen ar mle darfor In Iran

arhele Da ma~le man namllgen klara alla de uppglller. wm
mag|~ler ( llwm lamnal ul | lonn a\ ~lud|ehre\ lrll lanungarna

l “nina l'a ~kolan hllr del \edan Iorhor a\ rnnehallel l de hocker. ~om
š"'km_lw,“ ~l.ola la~ef nd ~rdan as ~ludrehre\en ~a|nl genomgang a\

l.uc|a .\lrkael\~on m¶.mpPg"m.m , .l-ll mag I-.mar Olsson. lumlaudenl med mangang larar-
praklrl. ar en god och dm ande lararkrall. M eneka. I) \ka och
malemallk ~la lramsl pa programmel och la den mrmla uden

mm Üunm ml a\ Iel.uon~l|mmama De ~.l. Ia~amnena Lmlendom. hxslona.
_,\\m¿ (;u¿nm (;u\|¿“ Nm geografr och hrologl klara~ hm udulkllgen hemma med forhor

5m,“Nm¿ _\|¿,|m,¿u. pa ~l.olan Inga ln mngsamnen Iorulom leckmng lorekomnla

\'ig\el 1 .\lallmar\ lqrlra I-lokl IN-l P5' “fhflllal
l)el kommer l'oNa~ an pa ele\erna~ amhlllon hunldanl

~ludrere~ullalel kan hh. men man kan rakna med en hel) dande
I-'ödelwedqpr ekorlornnl. lordel. Bamen kunna la ho hemma. och gar del \ al.
75 ar I) ller den l l ~epl lagenheluag. .\'r|~ Lund. Naxiuen. Slmm~ kan ele\en ~1aI\ rakna med en lndn |n~l pa mle mrndre an l' z

\ocl\en
SU ar l§ller den I-l ~epl. \l.og\rn\pekloren .-\lhm l'lenrrl.\~on.
Slromsund. Han kom ull Slrom\und omknng N20 mm ombud
for l.'lan~Jo cellulo\a och hle\. da della holag o\erg|cl. ull
(iraning\erken- koneem. de~~ |n~pel.lor Numera arhelar Juhl-
laren med sedalïarer

Sumlul
Frnlwn

_ .II

.\'K/ llulun
frn .-lnnu-ßrulu .\'unlmm. Run;-u|rl|u'I. l'Ilu Pàlwul.
l.nl\/nlwre. (imlu Hu/nlmlrln. .\':l/rlluw. Slrn -Oluf
llirlrlunun, .-lIuuu_u-I. lugnar Slmnrerrn, .\'\Immn. ïrrgu-
\'m\lrnm. .-\llum\:'I. Lun Smlrrllrllrl. Hunllur. l.lll\
Ilnlnrerrll. /url-urml. .\Iur|I Zulrruun. l.llIs]uln~rg_ (';u|lu
Iullrr. ¶ê»r\Üunlrn. Ilrnm (Nunn. .-\lunu.\rI. Slru .\'nnImn|,
Rlnemllnrl. lä) lulrle-Il rulnm .lluml .\'u\\Irum. Rmelull-
url

flllun Ilenrlluun

*Ä-1:'-"L" g
Från sllalfmnlen - 'Y/'Ü R NÅ

u:I|_"fIm|;-rr" | rn xlrmmrrllrlllrru lå ( ' odzen nu in1,anna.
.' -.\ur Imrjur den nmrlu nnlulvu ' I

. ' "I ha vr m rm.-lmm-Lnu: -.\'ur llnlnn /mr/ur 5 'I 'WII 0'
\ 4 "'°""'*"~vlvownouw;'I bhiü. Grillar. burn.. gå

lnøóeuu. m G5, m h.“|
.Punkt ldrkbtt. fdnka- qrønsakor min'. .

*X l

nu-ul-a sl-l.unuma.,. Ü" ÛÜÜCII 1
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|:J_“'n%||.'\.n".åk.ndcf|.*“hö|E V FÜÜ°M'SÜÜlÜ!flRKML
en viiniptttiig nio pa rmiagsnrinncn ss-:in skattad ns- en sot- "im “"*°f- Föimlßßl "°U"ßf°ß-
lina: som spänts tvärs över Risselåsvägen strax utanför
Strömsund. Den skadade måste omedelbart föras till lasarettet
i Östersund. Högst uppe pä en höbuntslast sutto två vam- Strörns intßllßlllskap
pliktiga på färd in mot Strömsund med en militär lastbil. då var i onsdags samlat till konstituerande sammanträde. Till sty-
plötsligt den ene revs ner och handlöst kastades i marken av relse för arhetsåret l944-45 valdes dr Claes Hällén. ordf.. samt
en stållina. som var spänd tvärs over vägen. I förarhytten kommunalnämndsordf.. Karl Olovsson. komminister Gunnar
märkte man ingenting av det passerade men den andra på Sällvin. lär. Asta Eriksson. bankkamrer Sven Åström. urmaka-
lasset fick Föraren att stanna bilen. Den som ris-its ner av lasset re Helge Engström blev notfiskal. kantor D.Fr. Nordfors re-
hade blivit liggaride på vägen ganska illa tilltygad och fördes klamchef. C. Hällen I :e dirigent och S. Åström 2:e dirigent.
omedelbart till sjukstugan i Strömsund. varifrån han efter en
första tillsyn omedelbart vidarchefodrades till lasarettet i Ost-
ersund. I-lan hade fått en ordentlig hjärnskakning och troligen Lnxörlng
ådragit sig någon inre blödning utöver de sår som stållinan lkaggaroni Ioeh 29 kg
och fallet mot marken lïirorsakat. mllnrl.extrI pt'lrnl.liu\1itlliis

Den skadade är värnpliktige Per Gudmund Svensson och kr. 3:75 per kg
hemmahörande i Strömsund. Enligt vad som på förfrågan upp- Dlto slk 2:60 per lig
gives från lasarettet får han ligga kvar för observation och Flsklinllen.Slr'ñtnstind. Tel. l26
någon omedelbar fara för livet föreligger icke. Landsfiskalen i
Ström. som har hand om utredningen. upplyser att den stålli- “uk
na. som spänts över vägen befann sig på dryggt tre meters En
höjd över vägbanan. De två åkande uppe på lasset haft Män” “ch Hmm Dahum
till uppgift att se till att hobuntama lågo kvar ordentligt och _

iiaae tt-in tag: marin iiii natten sons ingick i eu ctsiangsei f' J“"“"“
-- ' _ ' ' ' Strömsund den 20 se I944
Aganen hade tydligen räknat med att linan mycket väl skul- M

le erbjuda fri passage.

Utredningen i saken fortgår. OWÜÜW Ü-Ü" "F35081' hl mmm IIIÜN ÜÛU ßmli
FltIllIl.Ut|'ynIiri|:enavRos1nlertilrsigollsornslutf6rrl.

Rarisonerlngen
Ärter och fläsk på restaurang konfritt om högst ltiti gram fläsk
ingår i I kg änsoppa. Önskar någon gäst större kvantitet fläsk^ -H Iuuzg ”kur”-mmmhh till ärtsoppan. är han skyldig att härlïlr lämna nestaurangku-

litlet btinrlefiirhunrlet konnnttristerrnanetlnn
hllgernoelisoelnlrlernoltrnterrin rigotllllinknoeh folkpnr- wng'
tlet noterade en liten rllsröknlng.

Koininuristernnökarlellprtieent

Atwtiiwnhnlwvn-
- "Da skull ha vä mä unner i-ärldskrige.
då ra arrersnppa rarlreligen röunn.

Då fanns rarsken arrm hell äslre ri n.

Men dä gjol ju inr nöuge. ir n rleil
i-örlte fanns e inr mrsdagan n gång."

Stnllnialirl med OMNEID!
Kemisk tvätt och färgning öppnas i Strömsund
den 25 sept. Med de modemaste maskiner och
yrkeskunnig personal her vi få rekommendera

oss till allmänhetens hågkomst.
Vi tvätta: Kostymer. rockar. klänningar. hattar.

draperier. täcken. filtar. fallar. överdragskläder m.m.
Ångpressning av alla slags plagg mottages.

Anders "Bagam " Lindholm Humana priser. Ring så hämta vi inom samhället.

Alrrii' konrniunalmun i Ålands Ombud mf “WWW °"W8°-\-
1,3, /;,,,,,,,,,,,,,'_,,,,-,,,,_ Vordsamt STRÖMSUNDS l(E.\IllSl(A TVATT. Tel. 338

Statsminister Per Albin Hansson l944-09- |8
konstaterar aatt utgången av valet är kännbar. men samlings- LSWÜWI

regeringen fortsätter naturligtvis t.v. Efter kriget får man se. Ek Jößß Ûü -'0|W0«'-«\"0

vario antinngar som vunna nia paitniinan. sinirnsnnii sassiö- Ramwlc

9|
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Strömsund 22-l 2l-l 83 94 ltß 69 397 Kon _.,f/än-I .IJ 1/Im
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l|||_t¿_|crt| Andersson: g tm-am
... ut tt _a. stnumm tutløot tum i _- ht! ar fyller på tisdag larannnan fru limma Logdberg. maka till
Ü ""N'-U ÜÜÜ- ""- U' *Ü "'°"IU0 W l - UI- tumsasfabrikoren Elias Logdberg. Strömsund. Hon har bl.a. varit

ledamot as barnas ardsnamndcn och ar medlem as Vita Bandet

sutsmmast-:ttmm t«u.i.t»-22 W" s'*~"='mP'=If“f°°"-
ar efter företagen modernisering en as lanets modernaste t
|.,rm“.hcn_ Slstlmitkilfl LJ. Gålfdttslfttm. Nâlu lken. Slfömsund. hlC\' på sin

Ksamens agare Mikael Wikström startade sin rorelse t “l'á'“*l*'¥ hlmllå' hånad *“ ¥f""'“' “dl “ä""°"~
Strömsund N37 och s ar nu mogen for en utvidgning. Den-
na omfattar en ny s-alskssarn. och ksarnen har nu en kapa- Dä,-H.||
-'vl M -'fu 650 Ks- ~'==f=~'-150%: Rmmvf nå M fw kw- smtucsmasta-en timma t.-st. .~'.-.ss liten. stmmsunu. tm .is-trust t

M- I \äll==Mißsvß lwi~I=||=I=Il~1f'= ~I>>~'R=ß ~wf-I fl- nu 72:.. af. t-:n hastig sjukdom andan- tums its-_ mr sar maa t

mtfvf- wm dm Iwmam “ml en f“>Km~>- för Witt! sm-rg. sin Be-fgstag rett som titt sm-»mama too: ts-tt W men
Wlißfß M *W i 'ä “fb W” M fn ßfb- .en startade .stetamsto verkstaden a stmmstma. Nar konsum-

ttonsforeningen bildades i Strömsund bles han dess forsta kas-
80 år fyller idag lägenhetsäg. Frednk Fors. Nàtset. “W I _m,c|\cn_

oh". Han s ar en förkämpe lör arbetarrörelsen och en av dess ptonjarer.

sund. l kamratkretsen är han uppskattad som en s-änfast

och pålitlig karl.

50 år fyller den l okt. köpman Jöns Olof Tallqvist. Strand.
Strömsund. Han är född i Strand och började som jordbru-
kare men ös-ertog lör ett l0-tal ar sedan sin broders affar i
Strand. Som en genomhygglig byaman. en tres-lig och all- I
tid gastfri människa har jubilaren genom aren tills-unnit sig _ '
en stor krets vänner och kamrater.
I-In 70sirlng
Den som för ett 30-tal år sedan passerade Ulriksftirs sta-
tionssamhåille och där besökte Gustafssons matsersering
har kanske i gott minne dess gladlynta och spraksamma
sardinna. fru Bernhardina tDinai Gustafsson. Hon är född
i Hammerdal och efter giftermalet med jordbrukaren Jonas
Gustafsson flyttade de till L'Iriksfors |9l-t. Efter det tamli-
gen jäktande livet där under ratt många år slogo makarna l?rk.tIud.sh_\~gg:|mln| ut-tm upplimln l9().f som monterings-
sig ner i det lugnare Risselas. där de nu äro bosatta på en t-rrkmul för kraftsturionsbs-ggnuden i gm l.m~:'»'n. År l9l.l
liten välskött jordhtïlkslllgenltel. och där hennes hemåt- urrrrug hriitlrmu I'.'4l_rlrön| i'rrk.sImlm. I Jag innehas rlrn ut-
kelsedag ftras den l oktober. Julian Luntlm. rn .trnlidu ulllmg lill I~.'. Iídslröm.
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Fspnk skyttegllle l94-l- l0-04 Strllmskyrltoråd
fyller -fflår. Föreningen bildades l90-l på initiativ av Perlöns- hade under tisdagen sammanträde för att uppgöra statlörslag
son och G. Mitchell. vilka blevo ordf.. resp. sekreterare i den för nä.sta år. Det var nu kyrkorådets tur att visa sig som skat-

lörsta styrelsen. teprutare och deras förslag innebar en sänkning med tio öre.

Den första uppgiften blev att anlägga en skjutbana och vilket innebär att skatten. efter kommunalnämndens förslag

denne tillkom genom att varje medlem gjorde tre dagsverken om skattesänkning med femtio öre. blir hela sextio öre lägre

gratis och för övriga dagsverken betalade två kr. per dag. vil- nästa år. Ur förslaget till stat märks att till elektrisk ringning
ken summa skulle betalas. när föreningen kommit på fötter. och hörlurari kyrkan anslås 3.5(Il resp 2.lIl0 kr. Ttll pension åt

lnorn ett år var man skuldfri. vilket var ordförandens. ”Lill per- kyrkovaktaren. som avgår vid årets slut. föreslås lf!!! kr. För-

jänsas" verk. ty efter en del kritik betalade han föreningens bättringsarbeten vid nya begravningsplatsen 3.0(X) kr. för ut-
skulder med sina egna pengar. vidgning av densamma lill!! kroch för restaurering av grav-

De gevär man använde de första åren var s.k. kmngevär. kapellet 3111) kr.

vilka köptes för fem kronor pr styck och skotten till krongevä- Hela statförslaget går på 73.464 kr. och utdebiteringen blir
ren kostade 5 öre! l.40 kr. prskattekrona.

Ar lol l larrlnlngsulllaas an ny- slrjarliana rnarl lijalp av en
anslag på 800 kr. lntresset för skytterörelsen avtog emellertid futï-
vid tivsvwlro höfiw- och Wrvfid-rn rßfklß till min väflsls- so ar fyller pa fredag nallnlngsarlaalara Elias Persson. sparr-
kriget. Med hjälp av ett statsanslag på c:a 2-lm kr och en Sjönu 1~5,um_

massa frivilligt arbete kunde en modem skjutbana invigas
hösten I9-43. och det är den man firar sin 40-åriga tillvaro med Vle
genom söndagens jubileumskjutning. Lagerbiträdet Olof Olofsson och kokerskan Sonja Hägglund.

Strömsund. Vigsel förrättades i söndags i prästgården av kom-

Björn barnen lrllometerfrån Svanlngeby l94-l- l0-05 minister Gunnar Sällvin.
Befolkningen i den lilla byn Svaningen i norra Jämtland hop-
pas nu att vederbörande markägare skall upphäva fridlysning- En aoclaldetnoltratislt ungdomskhlbb
en av björn. Bjömplågan börjar nämligen bli allt svårare i byn. bildades på söndagen i Ojarn efter ett underhållningsprogram.

Kulmen nåddes härorn dagen då hemmansägare EG. Eriksson Sång. musik och sketcher. av klubbgänget "Viggama'° från

upptäckte att han saknade fem får. Då man sett spår av björn i Tullingsås.
skogen anade man sualt att den glupske nalle varit framme och Femton medlemmar antecknade sig för anslutning till ung-

slagit fåren. varför byboma anordnade skallgång. domsklubben. till vars stryrelse valdes Birger Göransson. ordf..

Ungefären kilometer från byn påträffade man också mycket Nils Hansson. v.ordf.. Kajsa Sjöberg. sekr.. Jonas Hansson.

riktigt ett bjömide och vid närmare undersökning av terräng- v-.sekr.. och Erland Tallbom. kassör. Frihetsledare blevo Sig-

en runtomkring upptäcktes rester av de saknade f¿m,_ 0,; vard Mårtensson och sludieledare Nils Hansson. Revisorer:

hjornarna inte ätit upp hade de grllvl ned. Bjomarna hade Britt Jonsson och Ingrid Mårtensson.
själva tydligen för tillfället dragit till andra jaktmarker. iiiiW

Flltlehedarrar
70 år fyller på onsdag Iön'e skräddaremästare och handlaren
P.W. Ohlsson. Strömsund. Han övertog sin faders rörelse i

början av seklet och drev herrskrädderirörelse tills han år l923
överlät den på firman Eliasson och Nordin. Efter överlåtelsen
drev han endast herrkonfektionsaffär tills han för halft-annat
år sedan sålde affären och definitivt slog sig till ro.

60 år fyller på torsdag fru Karin Vikström. Bredgård. Ströms-
und.

0ja:rrlal»ln'rlrr rarnlaar pa slralnarrr. ojnrn.
Bland delragama syns sinande fr l-

RñdaKoraltretaI|IrIarllSvIÛt¶tt
| . I I _ Gunnar Lööj Anton Löö Erika Sjöberg. Ingrid Mårtens-

En kms a\ S Röda K bd i om ' sm ' son Enar Mårtenson Britt Jonsson Britt Mdnrnsrrln
Svanin en och omfattar Svanin . Rin s' ' n och B - ' . ' _ '
v-arrnnglrrersan ner s-nl starten rngínoral 'rlll anti.. 'E"'“'*" "'"-" °'”f”°"' 3"" °'“"'””""'
valdes Viktor Andersson och övriga styrelseledamöter blevo
Oskar Nilsson. sekr.. Jöns Svaltheim. kassör. Brita Svartheim.
r.anlr.. anta Larsson arli Elvira Nilsson. artirrslarlara. Anna Olrl l Nliv
Ö¿m¿|-|¿ och As"-id _|ö|L“°n_ m“.¿¿§|'ö“.a|uu-e Sum Vddemu. Tttllittgsås IF hade i Sölldlgs allrtlltal KM i Oriettlerirtg. Ba-

Rangrlalll. l~lalrla alanilsrrg aan vallr.-r ulrllessan. ltavlsarrr "="°'“_f°“=° fm '=°""°"°f- R°~*°"=l=_
Ncvn Lmv Eñksqm och Mani" ]Ön“¿,n_ l. Eflk H9|l$ll'ÜII'l 46.|4 2. ÖÖM NIISSOII 52.255

' 3. laga Asbranal s9.l4 4. Rainer Asliranrll l.nn.s1
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I-'ödelwedapr .lordfistnlng
snar fyller pa måndag r. hem-ag. Per 1-|n1mqui~1.S1nr1m|men. I Slmm~ gm kapell 1ordf=1~Ie~ ~ond:11:vn lagenhelwsmn
Ha\-~na~. Den gård han hebnr har gàu 1 an mom släkten 1 fem Karl Vilhelm Johanwvn. Vågdalen. Jordl'a~1n1ngen lïvralladm
släklled. a\ kyrkoadjunkl Fnk Sjoberg.
50år 19.14-101.1 Ii |

fvller på mndag fru I-lrika \'. ()lufw1n. maka l1ll ~kog\arbe1a- i. . ut' , Per Kn~loffer\~on
ren Olof Olofwvn. Bredgard. S|mm~und. ._

\1ol.1 .\l.1ll-son
\'\-kaflkalen Slromsund

Rask och humg spnngprnke
erhåller anslallnmg imehd-nr

S|rom\ K0ß'~Ul11<-'|f*W"l0$ 70 ar fyller den 25 okloher fru Anna Knsuna Hunng. maka ull
~m:'1bn1karenJ.l-I Hunng. |.o\ herga.

Flnslul lapplnnrls pr lñelsla av förstlklll tyska lins
rnedel.
Rpxsarrla ha gill ln l Norge
Tpslmnu llinda eld på husen med elrlsprulor

Ulriluxfors sullllfabrik skall stoppas
()m ha eller lre \eekor kommer dnflen \ id \ull'1|fabnken au
~1opp;ß. Lagren aro redan fyllda. och deua ho11nar 1 de ~\ ara
förhållandena med uhkeppningen.

Hur lange dnf1~1oppe1 kommer au sara ar omr'1;I1g1 a11 nu
as-gora. men man kan anla. a11 del blir ~11lIe~1;'1nd mer \in1ern.
Faeklïxeningen har unden~a11a|~ om ~1oppe1. I-'abnken har 1 an1

igång ~edan m1d~amma111den. och omknng UI) man har ~._\e~.-

\el\a11~. Av de\~a l30 bli in1e alla arbe1~Io~a. for dnf1en 1 rd

kolugnama 1 samband n1ed ~ulf11fabnken kommer a11 fon~.111a.

och de\~u1om bl1r del repar.1|1on\arbe|en och dy lik! en |1d

framm er.

.-lmm Krnlinu Hurmg

N31' l\1l|ßfÜf.||\Ü\N|50'Üm .-\\ en for farjemannen \ 1d Ohnsundel har anal upprauah
Mm' hm' Wff=||\ NCM" Vill* “Uh \'1|ll'="\ KNL i 5lf“0\Um| och dar har forul eg funn11~ nagol ax 1a|. Denne far me fridagar
“Uh V58' “Uh V||'"\h)'lšF"“Ü“|)'f°|\l'"- På Ûlfj 'id Sllm' 1 månaden mor |1d1gare mgen. l.onen har ju-1era|~ uppal. och
*UM =|"'~|ä||*l* "U fl" “"Ü"\fW filflf-'wklff "W lldlßm W- han kommer au fâ en ballre bo-1ad \;'1 fon della laler og gon.
I-“arjesaklerna erl1áller1\a fridagar 1 månaden mot udigare en-
t.|iL\l Cll. 1 -

_ -«-:_ *-1
,-,a;.x'-1. 'if

NY 2,,47-

I"rlr1rlrl_\'r'I 1-ul Ülrmrurrlrl

'-H



. I-'ödelsedapr
"'*"" ">“““*'° *“'""'“'* man rs-tts-f na man anus-rn. anna ann ans-unna nns" »te

och flyktingar. çmm' 3 ' ' J* tg'
Skänk kläder och skor till ° . ' . _ .

..L_\_\.DSß.S__\_“u'\.GE_,\. Nu.. Stlar fy ller pa lordag fm Hedstg Kring. Stromsund

Ny slllttmmn
Regeringen har godkänt namnet Tornerdal för linjearbetaren
Anton Andersson jämte familj. Ströms irsamling.

Dlplurneradejâmtnr
Vid Stockholms Handelshögskola diplomerades i fredags Sten
Drape och Gunnar Vilbem. bade frán Strömsund.

Tjlrfabrllten I Alattñseldhlrjad
Pa söndagen eldhärjades ss-árt Kramfors AB:s stora tjärfabrik
i l.il|s~iken. Alanäs. Den rasande elden fick god näring i fabri-
kens stora inneliggande lager as- tjam och terpentin. och inom
ett par timmar lag den stora tres-aningsfabriksbyggnaden i aska.

Branden uppstod genom en kraftig explosion i ettans re-
ton. vilken gar upp genom hela den tre våningar höga bygg-
naden. Gasen strömmade ut och antàtndes. och en ISO m hög
eldpelare slog upp. Efter ett par minuter sar hela fabriken over- Halt-ig Kring
tänd. Taket sprängdes hon.

I-ln arbetare. som sar sysselsatt pa tredje s aningen s ar nara sjuk”kgdngt"nn |.|¿m|m|1|.|,|,|-m 3/| |. |9.|4
att innebrannas. men lyckades i sista minuten hoppa ned fran En pcmm från '|'u||¿,,g\¿., mg cjug på àmc,-¿,,m\|,,_-mm,_-| ,,,_-|,

den nnnnnndn b>'st=n=nkn- I ntnzzl Net 3-0"" hl kni nnnt 20 sanne rmutns nu osmsnnas tnsnn.-n. någon rnnt for tas-ct mn--
m* \-ed làgornas rm. Forsakringama tacka inte sardet as det |¿|g ej men då k,-,,m,\gmf|cn s-af Imjqu hm den cjugc g¿,||,|,_s

hf- Filbfül kflmmcf W hšßïß “PP På ")'"- UPP|)'\°f det att göra resan så snabbt och behagligt som möjligt.
nrhnt-~°n=f=n-iäsntfwnfn I- Bnfnnlnt- -“nn hm" Knnlr-N mn! Resan t ps-fsontnt gt.-ts ty-s-magi ns-tt s-at nu Hnmnwntntssnn-
Bntn~I°knn1nn~~inn«=n- ~nnt ntsàr RW 1945 nvn ntànn ~=\l«'- an. star rafjennnucn rnnrnrnnae npnenatts-s. .sts-n rarjnn tina-.~

dn *nr-t i :åns -'I ~nnn ~nn1 mnilist- fan mtnnfsnsmt nen sina min sne a snnas-t. sjnutnts-n snnnnts-

pà stranden en hel timme. men färjan kom ej ur fläcken. Chauf-
I I 'IM ç foren Jonas Persson. Strömsund. satte sig da i trbindelse

"_ " '° '_"_'””_" _ _ ms-st en nrtsnstmn- s-ta tunn,-gget ns-tt toa nu ra min ns-ff
mlgmt.smn.t t .St-ertge .skrev hret- Item Itll trknn. Brevet tur mm med den sjuke. Det Na mmm MI Ingen "uk “ck man
klar! .\'enomI¿|.sI och befunnel Kon. .-llersnxl endast kuvertet. kmnma RW hmm "“_igmng_ under “den “mk “cm lmlhllar
Men har girl- det um- .sa hm. till Leenklmnnxen hln- du mer hm" mcdjmüm mf Mining hmkaml Mm
ganska smutsigt efter mmmumu. Men ull .rkriru ont all! mr hum med den sjuke mk cl. 'pmscmf chauffören “ck

för j"hbig" Bim" 0" ”mn” m "“"ri"g' ""1br S' xkrfr oms äg över Gaxsjo. s~ar\id vägen förlängdes med fem mil.
'_f"*'"' ^"""_""_'- _, Genom uu ganska s-mntgn snnfnttet s-nr s-ngtngct aattgt sa

Kurertel dr Iue sluugt. men del hur dum gon pa posten _ “en däñgcnnm NN “nmrligcn pàkmmmk mr den

sjuke. Allmänheten frågar sig om denna byråkrati och hals-
stan'ighet från arbetsledningens sida var nods-andig.

Flldelsedqpr
60 år fyller den 29 okt. skogsarbetarcn .\'ils Olsson. Kmnopar- mmmdw ”mun bn mm!un _m I Wu
km' T""'"5”à“' För Hamnterdals- och Strömsundsttakten och för de vackrafr' fyucf på "mdag änkan' hmma Mm" D“m°'“""' NN” turistbygdema utefter Ströms Vattudal kommer den nya och

so af ry-ttcf snnungen sten zu nu. rm Mann ss-faim. Ny- :f¿:';'_b“'" °" °f'°"á"8'“°' m'N"'""g ' k"'“'"'""'
_ lbrhå .

Födelsedlpr
lit) ar fyller den 7 nos; hemmansägaren Jonas Persson-Sjö-

5P““"="“'**“'- """l=°"““'*'*'“" t-erg. ttarhas-ten. stnnnsnna. t unga in cnngn.-man nan ntt
"\'h°“h""d“k“" Amerika. Efter nagra strlis-samma âr återvände han till foster-
C-'“d “""°"“3 landet och övertog ett hemman i Lös berga. s ilket han inne-

S“"*N"Ö'“*' S"Öm““"d° T°'~ ' ' ' hade samtidigt som han skötte postkorningen mellan Los ber-
ga och Alanas.
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lslioekey eller bandy lSlrörrnind?
Vi har diskuterat om v i skall gå in tr ishockey i vinter. eller om 75 år ß "cr den | 4 fm Brun Hammaßlmm maka “II "x_m_

Ifödelsednpr

vi ska hålla oss till bandyn. säger ordf.. i IFK Strömsund. hr ";m__a'gamn Åndch Hammammlm Hmnmg;kalcn.
Gunnar Simonsson. .\led tanke på resoma väger det över lör .. _ .

ishoekeyn. ty ett sådant lag kan man ju packa in i en bil. .\len H." '
75 år fv ller den IS nos liemmansagare Jons Mikael Blomberg

vi får naturligtvis rätta oss efter hur de övriga klubbama i länet '
kommer att göra. om vi skall få nagot utbyte med andra lag. Iägcnhclqgmn Erik Oluf Eribwn'

r¿-se-vv-

sa----^'

Jimi-I'.'rik Jü:t.t.ion. ".lIál-.lime på l'ágrn.s is med .Vas-

._. 50 år fyller den ln nov. skogsarl'tetaren Jons Mikael Jönsson
Vedjeon.

t-\rtierllti|itiiriianufy1'amllft'ånlllien.l*tirrori|:erioin
Sllnotllnjeri.

Flldelrdnpr
80 år fyller på måndag hemmansäg. Jonas Jonsson. I-lillsand.
75 år fyller på sondag fni Karolina Palmqvist. Havsnas.
70 år fyller pa måndag skogsarhetaren Karl Andreas Anders-
son. Vägdalen.
60 år fyller pà tisdag liemmansägare Jöns Jönsson. Aspnas.
50 år fyller på onsdag fm Anna Berta Jonsson. Gubbhögen.

Saga. Strömsund
Fredag kl 8. Lördag kl. 9. Söndag kl.6oeli 9

APPASSJONATA
med

tuldrm Imlitgánl i Iutkgriimlrn. Tidigt /O-lll-ml. George Rydeberg. Viveca Lindfors. Georg Funkqvist

NKJ-ch'
söker plats som stenognif och masktnskrivare. Goda betyg i

dessa ämnen samt i Sv. handelskorrespondens finnes.
Svar till " ltlt) staveIser". Länstidningen. Strömsund.

Strörns sky1tekrer.s
hade den 29 oktober anordnat lältskyutning i trakten av Tul-
lingsas. Resultat:
Màislarklass: I I Nils Villltlmssun. Ström. 26 lr

Högt! klass:

Lägre klass:

2t li Reinhammar. d:o 23 tr
Si Valdemar Vikstrttnt. dzo 22 tr
l tànselm Sandhill. Loverga 28 tr
2i Per Johansson. Tullingsas 22 tr
3! Per Alvebo. Ström 20 tr
l t Olle Olsson. Strom I9 tr
2t Sven Danielsson. Stamsele |9 tr
3! Rune Lundholm. Ström lb tr$r I-VI l-l9-l-t

Vid tinget i dag avkunnades en hel del utslag. Bl.a. ltade en

Barnförbjuden

I'°öIlt'n_erImr på färjan i Hammerdal omkring l925

gttstgtvam t mm ttimitamt ri-.fm tm firma min-tmmi too mxtttmi Hlmßwttiëdw hßdttrtt IJIISWINM-
wns. om-m tm titt-t oittrm tmmiitema -ett rimum uppfatta- Sfdwt P-man I Hammerdal fw blivit «'~\'<-°ffWti=- MI den >1t=t~

de den som en order pà lm kartonger.. d.v.s. l0.000 rakblad "“l°" Ü" S'""““""d- Dm “'Üi"*'Ü° '*'fÜ"“""Ü\f=íl'JJ0 *kall Nm'
ot-ti «.-spetttemtte timma its-miitiei. Gasigts-amii vrtgmttc tttsa ut list t==mt=='t ut °t.=t=t==Mt <'t~'°f->' wh \'i~~== wt>=tf=tIw~=f-
sändningen oeh var nu stämd av firman. beten. Under tiden skall hammertlalsfarjan. som visserligen är

Ram egittmie mtmtmtsmimts iatmi. m-tt gasigtvamti stam» nås-* mmdw mf" 'M ~i<*l°t=|it=- ~'i*="°f-L
NN, U, .,¿¿,,¿,,¿,,gc,,_ Flyttningeii ar emellertid ett ston problem. allra helst. som

man tankt sig att frakta färjan precis som den ar utan att dela
Dödsfall upp den i sektioner. Det blir ett tidsodande och sv art arbete.
Fru Maria Salomonsson. Strömsund. har avlidit. l-lon var tdd och all trafik maste avlysas pà vagen under den tid transpor-
llltll. ten pàgar.
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I-'iidelwdqnr I-"ödelwdagar
75 år I) Iler den II mn ankelnl .\lagda|ena()lw»n. Slrn||Nm.| 80 ar I) Iler den KU nm ankelru lšrl~lma Knl|l~~nn. \'agdaIen

Hun ar kr) lur una ar llnn arhelar med kun~l~lleknlng. l||l\ er-

50 år fyller den l2 nm |na~Lmlnrare Jnhan Salmlelwvn. l'l- har \alll.|r l xaekra mnn\ler nell larger
nK\llll'\.

llanlled lar lag meddela all lag ln erlagll
K.-xl-1-1 lll “.\ll ,l-Lrz.-\Rl>l-ix. xzm ln.-n.

nell kaleel ar iller nppnal
_-\Il;l gamla nell n)a gaster hal\a\ 9

lllanllgl xallmmna
\'urd\aml Hllda Olwvn

Telefon lill den iok-rade byn Svaningen
S\ amngen har mm hekanl lngen xagforhlndehe. och h|ll||l~
har a\ en lelefun ~aknal~ Den 0 nm I9-13 hle\ enlellenld en
marke~dag l hy n~ hnlurla. I) denna dag hle\ leleíon\a\el ln-
mnnlerad l hyn I-*em ahunnenler ha pa\~al pa all la leleínn
.\lan kan |'nr\la. all gladlen ar allman m er denna l||ldragel~e
Tldlgare har enda~l ~kug~huIagel llallll ~|g med lelelun ge-

nnm en pm al ledmng lranldragen ull l.|d~;oherg l¥_\ hllma ha

\ lwerllgen genum ll|lmule\gaende Iran ~klvg~l|an~lelnannen~
~lda làll amanda denna lelelnn. men \arre har del \arll lur
full. från andra lrakler all kmnlna l lurhmdel\c med hellllkmng-
en l S\ amngen. Krnlnlu KlluImm_ lll;-llnlrn

I .ös-hmm slsptll.-förening
hade l ~undag~ anurdnal l"aIl~L;ulnlng. Re~ullal
llogre klaw Il.-\n~ellnSandlull.Lmherga sld. 2*)lr

Il ll. Perwln. d ll

Från Soelalimlilulel ll)-I-L I 2-l H

l Slnekhulnl har ule\am|neral\ hl.a ('lln 'I'nr\len~\lm. Slrmn-
~und. pa den knmlnunala lln|en

qw-/lf
3: \'uIlmar Sundh nl. du 21» lr FöÜ"h'dÜW"

| _¿,lm- ;_|¿,“¿ | , _.\n,|,_~f\ |¿,,|,N,n_ |_,,\ berg; \H_ 3, " 50 ar l*_\ ller pa lredag llemman\ag Ruherl Lmdherg. .-\nnena~.
3, Rum. |'un¿h,,|m_ 5m,n“ \“_ :I U. ()hn. Slrllllmllld llan ar lndd l l-'|al|~|u

3: han .\')~lrum. l.m herga ~kI. 2lIlr

viga.-
Bllmekanlker I-'ulke l.undln nch \ummer\kan lidll Sjndln. bada

ju||,|~¿¿q¿¿n hm- hö.-hg (iarde. Slrum~und. \amman\lgde~ l wndags 1 Slrum~ prasl-
.,,-h fm au “mh ,l_¿, f.,N;,,m¿¿ |,|| Ju| gård a\ L) rknherde ( iunnar l.ul\enmarl.

~a he~laIl redan nu lidra l-'()T()(iR.-\FIl°lR
Den me~l upp~Lallade Julklappen ar Skänk m |-¿mu|k|.pp¿

C" “ “"*'l3°' 'V""'!"“'-' Tank pa xara |aml|and~ka pulkar pa \ akl
Purlrall - Senefuln - Ramar

I-L l-lnkwvn I-kun. Slrnlmund Tel 220

l-lucka

Ra~k och palllllg

med |nlre~~e lur yrke! lar mngaende anslallnmg
I-L I-lrll.wln~l-kllll.Slrnm~und Tel 220

Födtlwdapr
50 år f_\ Iler den 29 nm lraarhelaren Jum Back. Slam~eIe lšael.
har llllhurl knmmllnallulImakllge nell ar kawlr l Sl.ug~- nell Rmh Il”.
l-"lnllmng\a\ delnmg I 'l'a\an Rum' \^\Il«'I'-:_ Mrmmlnul Iung-ll Ill

lf'



t>.w.'taseuut ttsu-tu-mtósremau um-t:.m
Till ny överlärare i Östersund valde folkskolestyrelsen på fre-
dagen överläraren i Ströms skoldistrikt RW. Tuveland. l-lan
valdes med sex röster emot fem.

Snlistorm l norfallmtland.
Under gårdagen och natten till idag har en rytande snöstorm
skapat kaos i Strömsundstrakten. Bilama sitter fast i driv-oma
här och var efter vägarna. Värst har det varit i Älghallen och
Öjaren. där man har blivit fullkomligt isolerade. Mellan dessa
byar har man dock på eftermiddagen lyckats ta sig fram. men
inte från Älghallen och ner till landsvägen mot Strömsund.
Väglörvaltningens bilar sitter också fast någonstans mellan
byarna. Från Bredkälen meddelas att man på en gård inte kun-
de ta sig över till lagården p g a drivoma. Det var det värsta
oväder vi haft på de senaste 20 åren. säger vägmästare J. Svens-
son. Vi har haft det mycket besvärligt att hålla vägarna öppna.
och vi skulle nog behövt ha tio eller tolv bilar lör att ha hunnit
med överallt. Vårt folk vari arbete hela lördagsnatten och hela
söndagen. så vi har gjort vad vi kunnat.

Dll@llrttdjIltter'lddadesavpetiit
Penicillin. det nya undergörande läkemedlet. som uträttar mi-
rakel bland de många sårade allierade soldatema. har även
räddat livet på en svårt sjuk patient på lasarettet i Östersund.
Lagren av det nya läkemedlet ar mycket begransade och sjuk-
huset måste söka tillstånd hos medicinalstyrelsen. Beviljas
det skickas penicillinet med ilpost. Skulle det bli något över
måste det skickas tillbaka. Östersunds lasarett fick en stor
dos. som räckte i l0 dagar. och den sjuke jämtens tillstånd har
markant förbättrats.

Flldelndapr
50 år fyller den lb dec. fru Magda Åsbrandt. Tullingsås. Fru
Åsbrandt är konstnärligt lagd. glad och gemytlig.

Sjulultöterskelnvlgnlng
äger rum i nya kyrkan i Östersund. varvid bl.a. inviges syster
Maria Hammarström. Strömsund.

I-'tldelnerhpr
60 år fyller den I9 dec. lägenhetsägaren Jacob Eriksson. Södra
Öhn. Han är ordförande i den avdelning av Skogs- och Flott-
ning som han tillhör.

.lontlstrinpr
I Ströms gravkapell jordlästes på .söndagen lll -åriga fru Sara
Fjällgren. Strömsund. 80 -åriga f. jordbruksarbetaren Erik .loos-
son. Näsviken och 43-årige arbetaren Erik Munter. Strand.
Komminister Gunnar Sällvin lörrättade jordlästningarna.

Ny platsredalttllr för LT l Strömsund
Under den närmaste tiden blir det personskifte hos Länstid-
ningen. Paul Larsson som varit lokalredaktöri Strömsund flyi-
tar till Sveg och efterträdes i Strömsund av Viktor Andersson
från Sv-aningen
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Ströms kyrkofullmäktige
Kyrkvaktmästare F.r. F.m Eriksson som vid nyår avgår efter 25
års tjänst beviljades pension med 2. lll) kr. med rörligt tillägg.
Fullmäktige besloto att till protokollet infoga ett tack till kyrko-
vaktmästare Eriksson lör hans långa och trogna tjänst.

K_t-rktultlmilslurr
Éril' líntunurrl I:'rik_t.mn

Scoutfest l Ullrlksfors
F.n trevlig scoutfest hölls häromdagen i Folkets hus i Ulriks-
fors. Fltckscoutgntppen i lilriksfors samt Stroms scoutkår sto-
do gemensamt lör arrangemangen. Scoutavdelningens chef
Lars Grufman boll hälsrtingstal och förrättade upptagning t

kåren varvid l2 flickor invigdes lör Ulriksfors och -l flickor och
en pojke för Stroms scoutkår. Kàrledare Ebba Lundström tala-
de till socutema. och kårchef Gunnar Sällvin lörestavade löf-
tet.

Fru Ellen Gustafsson invigdes som gruppledare för Ulriks-
fors. Daniel Nordfors. Helge Engström och Gunnar Sällvin
undcfltölltt med musik. GCI! sedan visade feklnf A. Mttllssoll
bilder från Skåne samt kåserade i anslutning till dessa. Scout-
ema uppförde några pjäser. och sist tågade Lucia in i salen

Skohö
För IS och A-l depåer infordras anbud å starrhö lämpligt lör
användning såsom skohö. Starrhöet skall vara av en längd cza

2-l dm. l anbudet skall angivas om det är sommar- eller vinter-
slllgtl.
Leverans: snarast. Leveransort: fritt resp. kasemer
Likvid snarast efter godkänd leverans
Östersund i december l9-l-t
Chefen för A4 depå.

Flibtade
Konrad Gustafsson Märta Funseth

Hammerdal Strömsund
Julafton

Lysnlrtg
Sigfrid Jonsson Helfrid Larsson

Alsen Iärvsand



Bilal] lÖs1rn l~la\snis Inbrott lälriirnsund
.\'anen ull måndagen uu-pelade~ en ~u»rre ~lag~mal | (Nm |nhm||“|nld un-m ad;-~ nallen ull lurdagen | Srnekhnlrm.
Ha\~na~ r .-\lana~. I-in ~all~Lap på I l- I 2 perwner. ulgnrande .\laga~|ne|~ lral Tnn en eller lnnama hade heren -ng ullrrade
nnrre delen a\ hy n\ rnedelalden manlrga helnlkmng. hade ull hnul.~lnl.alen genmn ell lumler pa g5rrd~~nlan lšland de!
eller d|\er\e pnkulerande ~amlal~ på Fnl/ l)ahlen~ gård. dar ~|ulna marke~ en rnnrkhla kmr) nu med l1u~a rander. ~lnrlel. -W.
en \âld\am| ~lag~mal uppxlnd pa gàrd\planen. .Älta pemvncr en lrenehenal. ~lnrlel. -W. en ~ueLad|m1a med fan|a~nunn~|er.
hlem illa lilllygade neh ell par ax dem wkle ~|n ull) kl ull nnrlek 5-6. nagra ~lrp~ar ru rn. Pnluulrerlnrng pagar
lelelnmlalrnnen. men upp~uLle~ dar a\ de andra ~lag~Lam-
pama. \ arfor kalahalrken pa n) ll kom rgang. Telefonlede~ he-

gardcs hjalp hm land~l'|~kaIen 1 Slrnmsund. wm mnm kur! 5h“h.“°f“'
hm ml p|aN_n fm, au amu||“ f“rhm,_ \ Mc' \ Nldc “F mm” Tull hamakl har ulnamnl- e\lra hanx akten Bengt S. .Sehl~|ed|.

gen ~\ an ull ínljd a\ del nmuvel.nade ull~|and \ an hu\ udper- 5"""“""d
wnerna r drama! helunnn ng

Dr J. Bellander. Slrumsund. wm uehà lillkallades. fuck fur- “Ül'|-*fill
hmda :ma ekadadc pl,-rwner. neh lre a\ dem måne infnr\la~ I en alder a\ lll ar har .-\l\ar .\lun|her. Slmnd. Slrnm a\ lrdn
ull quhlugan | Slrurnwnd. lån a\ de mmhandlade lïvreledde -\'=lf"\iN *"fl'-'* *kn h“"l=¿1"l3"'-' 4“ '"“" “Uh *F “W
~kadnr -»om 1) dde pa an han fan en phugg. Baknm upplradel
lar ligga en del gammal! gmll mellan hg hnma. I-lera ax dem- Ylgrle
hlandade aru gamla handa hrakmakare. wm udigare àdnmu .-\rhelaren \'al|er .\lar|en~~nn neh lrnken Sn I-'ur\|nan. Su-mn.
lnhelulmll fur mmhandel och hemlndshrnu. Pnlnulrednrng Krmrmrnmçf ('¿,f| Sulman forrallade \ |g\eIn 1 ()\|er\und~ pum-
Pâgåf. gard på lnrdagen.

Ströms lsyrlsoråd Slrörm kyrisoråd
\ alde pa nmdagen ull L) rkngardn aklmauare hr Sug!nd \ alde pa rlndlagcn |||| L) |-L\ al.|ma-»rare hr Per llml, Srmm.
línkwon. Slrnmwnd “ld

K\rlnmlnluullnnnlurr Srçfrul I'.'r|L\mn K\"'¿""U4'"' P" ”Wlf
"S|eg'r I uu'LrmI||_m:n"

vw. nu-map:
ßurrwheflmu riuaarspamnan. Kafleumml-.-n fmnen Rum fyller nå n>åf~dasvn màlamw-*|~I=fv B- Bvfswll- Slwmwml
(ir.m~n-um. Smumund. dl-ner nu f. mmdlanden .-\. firanamnl Bf=r1:\ all ar fdd I Ramwle wh Iardv “II Mkr vh lvl: :wil-
neh han~ maka. \'|¿;\,_-ln agde på annandagen rum l Srmm~ hre\ ll-larnmand N03. Trll S|mm~und flyllade han lllllueh
la ru nen rnn~.|nade~ ln Lnnunlnmer Gunnar Salu m. har ~ed:m de~~ dm Il ~m \erk~an\lwI- Ben» all ar kand wm en

gud §rLe\man.

Vigda
l.uLeldare N|l~ lohan Rune l.md\lrum. l'lnl.~lnr\ och lruken l)äll~iflll
(iudrun .\largn Nnmuan. Slrmmund. \'rg\eln lumnlade~ | lnr- I nu 7 l :a le\ nad~ar har lru .\lana Wessman. S|rn|n~und. a\ lr-
dags | Slrnnu pradgarrl a\ pa~lur\ad1unLl link Sjnherg dn.

*N



Vlgrle
Byggnadssnickare Jons Gustaf Loft ander och froken .-\nna i

.\laria Lindgren . Olin. Vigseln forraltades i Stroms prast-
gárd pa annandagen as pastorsadjunkt link Sjoherg.

Statioriskarl Olof Rune lšampe och froken .\la;-Bntt Oden. l'l-
riksfors. Vigseln forrattades i Stroms prastgárd på annanda-
gen av pastorsadiunkt l-Jak Sioherg.

D.\l på skidor l Strömsund organiseras.
På fredagen holl IFK Stromsund det forsta sammanträdet for
organiserandet as Jamtlandsspelen. d.\.s. dietnktsmasierska-
pen pa skidor Slikm. stafett .ïx ltikm och ltikm fordarnerden 3-
4 fehruan.
Följande kommittéer tillsattes;
(kganisatioriskommitté: Oscar Carlsson. ordf.. Gunnar Simons-
son. \°.ordf.. Borge .-\r\idsson. sekr.. och Ragnar Ersson. kas-
stif..

Langdkommitte: Egon Carlsson ordf.. Agaton Tningius. John
l.indq\ ist. K. G. Olofsson och Eric Trangius.
lnks-arienngskonimitte: .-\If Reinhammar och Tore Blomberg.
Prisanskaffningskommitte: Oscar Carlsson. (ïosta Scherlin. link
Hemmingsson och Hugo Boge.
Reklamkommitte: Hadar Dahlloss. Valter Fndlund. Olle Brun- /,.,,, ;.^/,,,;,,,,-¿,.
din. K.lí. Oskarsson och lyar Flalhacke.
Festkommitte: Alfred Mattsson. Ole l-laihacke. l-Igon \-'essen
och Verner Wiklund. Ahnagcøuunns sm”

inyigdes på lordagskyallen. Stugan ar hyggd på en as- skräd-
-

\ tlztrmâislttlr KM. .\';tssll'üm skztnkl tomt. Vztlktimsllzllel hölls
¿ av kàrchefen Vilhelm Sundberg. varefter kyrkoherde D.T. San-
\ dell inyigningstalade. Kåseri over slugans tillkomst holls på

yers as Mauritz líkhlad.
Det forekom \ :dare sketcher a\ scoutema. som sedan hjo-

do samtliga foraldrar och inbjudna på kaffe.

SAGA Strürmund
Annandag _|ul kl 3

Barn- och famligelïirestallning
Annandag Jul kl 6 och 9

Räkna de lyckliga stunderna bion
med Arnold Sjosirand och Sonja Wigert

l-lumpaniästaren påtlraizspel
Olle Johnny

Jattcjuhileumskonsert
med nya stiamartister och nytt succeprograni

(ll 'Bl-ll-l()(il-l.\'. Haga. fredagen den 29/I 2. kl. 8. IS em.
Üíms

.fl lfRemhunmmr

Ströms lt_\'rlto|'tillmäkllge
hade i sondags sammantrade i realskolans samlingssal. Till
ordforande for nasta år omi aldes kyrkoherde Gunnar l.of\~en-

I-'ödelstdapr mark och till \. ordf skmddarniastare llans link Jonsson. Ren-
80 år fyllde i onsdags Johannes Stenstroin. Hillsand. Sten- sorer for mkenskapema hleso kamrer Ivar Romer och folk-
sirom ar fodd i .-\lanas men ar as s armlandsk harsiamnmg. skollarare Andres Ronne.

lll)



.-\rne Arbmans dagboksanteeltningar l9l0-l9l-I
forts. från ånibolt I999.

l8l6
(írafol t mtsstonsliuset efter "Berg-Jannes" son; jordfastntng.
Senare afs en jordfastning aflakoh I-'unseths hustru. gnpande
att stå dar infor itiaken och I I ham. alla bittert gratande.

27/7
Pa f .m. gick "\/irgo" extratur till (iardnas. som biskop tI.one-
gren. forf.anm.| \ ille hesoka: harlig fard; sammantradc med

gubbama pa skolan. middag hos .\ltkael Jonssons. ßesokte
al'\ en Htllsand. alderdomshemmet och hamhemmet.

I I/8
Var ull "gudntor t \'allen". upps aktade pa 90-arsdagen. il-lon
\ ar alltså fodd I Illl I 8 l S-men yem \ ar honí' fort .undrar I.

.fl nu' .fl rhmun
I /9

'Ü/449" Ipkålllfl I-'or kl. l I med "I-Iniitia" till Bredmon. dar \i \oro ett par timmar

Bilml* "¿I"“I"1“l¥¿I"l.35*'°fh““ "IN f“|k I këfïil- Illåß *UU och áságo grusntngsarhete \ td jams agen. hs tlket utfordes
I gågümü Utill till LICI \ tllltk' Olli. K- lll dtlkíll' ll;|ll\¿|I't.l\g;|\ICf. med çn ujldjg ;||' ångjmjskjn d|1f\ en "sLnp¿|",

manga unga. _ ss art att skiljas. de flesta grato.

I/l0
33/4 Išyrksigsel. .\'y s igsel aftonen pa "htograllokalen" tslakta-
I-Ixtra ky rkostamma. hy an td forekom mitt forsta skollarars al. W \\'||s.-rg; c,-,j¿m m,.|.j¿,¿¿_

I-'roken Freja Johansson. erholl ofs erraskande stor rostmajo-
ntet. litt). ||/|0

Var hos Bergs aftonen. dar Berg och jag uppgjortle skolstat

30/4 ror tsnz.
Var ute och sag pa eldama. fest nere s td sjon. Gick sedan upp
till den stora elden framfor Jonsgard; s ar inne på J. och drack |5/10
If! Ilfmkllm flmål I 3- Kl. 6 storhrollop pensionatet ikommisstonar St anstrom och

froken Dolkei. Jag s igde i stora salen. fin supe.

Kl. I2-2 horde jag på i Garde skola. Satt altonen ett par 23/jo
timmar hos Israel .\lattsson pa .\'asei. hvilken legat till sangs R.,,j.jc., , W-»,\;,.j,-f 0,-tj jsjáa |¿|| (jjm fm |~.u\|'.,,-j,..f_

ofter ett

24/10
33/5 Handl. ().l.. Nilssons hegrafning. mycket folk. samling ät (Brand

l-sws kmmwwlsimm om i«i\~=i=~~I==H“°ß- micke! kt. t; rm middag kt. 4 for ana. saken tm pmsmr.
Itfltg stämning.

.'l0ll0
3/5 Fint sktdfore. nmfrostglitter. hlandhs tt sno.
Examen och afslutning i Stromsunds skolor. Fm .\'ordfor\ hade

afgangsexamen kl 9-' 1 I 2: de andra darefter. Sedan gemensam 3/| 2

°f*|“"""8 I m'“'“"'*h"'*"- di" lab' Iëllild' lf" ”WW-|« Skjutsades af .lons .\Itkaelsson ull Karmaset for barndop och

huslïirhor; fortsatte ull I-Ilghallen. dar jag dopte tsa ts illingpar.
4/6
valdigt mycket folk t kyrkan. Begrafning kl. 3 af den drunkna- 17/12

Ü* -'\"Ü°"\ |-*"'““"- KI- 5 I'f“"“P P5' ë'*'d"-'mP|="'h““fI 'Pi'U|U* Vår julfest for tnnemot ett SU-tal fmgo galsor.
Olssons dotter och en jarns agsman fran Sikas i. .\lycket glatt.

-llllflltll
N/6 Oerltort med folk t julottan. fulla stont gången. manga kommo
Cyklade morg. ned till Stamsele. horde examen i skolan. .-1 m man \ Jmjç-_

Prakug middag hos Lars I-lrsson. senare ey klade jag till Lilje-
stmms i Nrvrrå. dar jag dopte deras fem dagar gamla pilt. Kl. lt) |5/| _|9| 2

mf" “ Mmm 'l2°"- Tog emot min tredje skara konftmiander. 80 stycken.

llll



IJ/2 '""""""""""" . _ _var “wc N _|m_._8¿,d_ Mjuk mm M ¿¿ sam.. var än mm Kyrkan packfull. skrtftermål. begrafning. dop t två om-
æh kk” en pm. limma, med barmm gångar. kyrkotagnmg. nattvardsgang samt efter gudstjänsten

kyrkvtgsel. ej slut lörrän V23. Stark vännc. 25 grader.

22/2
Aino skidor rm ónn ooh aror. Nog :andas dar arr nran var
°u,¿m¿_ minsann! Kyrkvtgsel igen: Elias Lögdberg och fröken Emma Jakobsson:

kyrkan nästan fylld äfven idag. Bröllop i de nyvigdaseget lilla
hern.25/2

"Pansarbåtsammantrllde" i sockenstugan efter gudstjänsten
d' .Atrtudna. t. to .V7

S wc mmmmam mymwpñ Pas Gamla fm Holms begrafning. Kören sjöng vid grafven ”När-
mare Gud till dig"... middag på .lonsgärdz mycket folk.

l7I3
t-tott trogrns.-sa i .strotaaton i Kannasar. aonr var fynd av four. ft"
media* um en limma Afsyn af folkskolehuset samt skolräd.

8/7
Begrafning pä aftonen af sotare Olssons dntnknade lille gos-
se.

Ett mycket lyckat ungdomsmöte i missionshuset. mkt gediget
program. god stämning tyckte alla. Sång afdamkvartett. sång g/g
*lf Nmwf- PÛ°$°|°- "PP|Ü$"i“8- Farbrnrs 86-ärsdag: många uppvaktade.
Päskrlagen
Kyrkan packfull. många stående: utom barnen tkonrmand- ||/g
erna. törf. anm.) gingo minst l00 till nattvarden. Blef kl. 5. så jo,-dryg, gamja -gudmu-5 v,||m- mm N |;y|-|“,¿¿m,n_ (jogg-
trött jag var. avhämtad å socken-bud till Öhn al' Löfvander... mm p¿ 55,, 97_¿N|¿8_ |-5,-f_mm_,

härd snöyra. hemkom ll2 9. hade varit uppe ll! 5!

za/s
W4 Aino rm roitingaas. dar jag nada strotnasinvigning; nryotror
Ungdomsföreningen hade utlärd till Öhn och ungdomsmöte [dk
där: 8- l0 slädar. jag körde en häst. härligaste väder.

I II9
2'/4 Moutisonngrdfro Norrland.
Hämtades till Noträ. höll bön i nya. lina skolhuset. hvars rym-
liga sal var full af folk. ggn

Var pä härlig .surströmmingskväll hos fru Nordfors i vackraste
22/4 founano.
Skjutsades af Liljeström till Risseläs. träkigt att de nu skola
flytta. tomt blir det nog efter dem och så oförtnodat blef det. ung

Ett ymnigt snöfall hela natten.
26/4
Var uppe pä folkskolan 3 titnmarpä f.m.. hjälpte till med upp- 3/||
wmvißs If men ut lßälllfs- där d S104 M än stl ff* vrgdo anor godsrjansran ur onrdpara kyrkan. rm gotdtoona-
divt- sarrarrrr mod “Enrnra“ rm ötrn. dar jag vigdo tjardo

brudparet lör dagen.

Nlajblotnmekommittérades sammanträde pä Englts cafe. |/|2

Historisk dag för Ström. inledning till en ny tid: järnvägen
39/5 öppnades lör allmän trafik: utom det ord. tåget kom ett extra-
Mi MM Illölwiß ida: till sn dbbls- i du il: sk ws rag. Mycke: naggning. randiga rouortraror. sror middag pa
ßidmf till min “mmm Grand. orronigr radar. sno oon blad.

2/6 tznz
Åkte till Tullingsäs. höll besiktning. bön på fattighuset. besàg Vgkjisg gmmaw W-“re m,;|_ du jycgg am,-gg b “gm sh" j
SNI" y- WU!! MSCI- vinter. de gamla minns ej så mycket snö vid samma tid.

lll6 J|||||*,,
R°dd= till Öh- hörde på swmß där- wd vi midds II» Farbror rar trion. var oj i tryrtran pa orran nsrsra joton son nan
nandt. Andors ot.-son. roddonorn trio. |mü||s,,,,,,,_

IO2



I I/I - l9|3
Vår vanliga julfest för bam i missionshuset. omkr. 250 bam.
däraf l60 inbjudna. mycket folk. stor vacker julgran. Iörpläg-
nad med kaffe och påsar.

4/8
Eldsväda i Ulriksfots pä natten. Jag gick. utkallad af brand-
larm. ned med Näslund och O.L. Jönsson vid l2-tiden. Ett nytt
hus brann. hemkom kl 2.

28/1 l9/8
Stark kyla. 36 grader hela dagen. Fest i missionshuset (för att betala luftventiler). mycket folk.

IS/Z 5/10
F. nämndemannen Rosenbergs begrafning.

S/3
Gick i sockenbud upp till en 20-årig flicka i Gärde. sjuk i lung
sot.

Pklhgett
Kyrkan fullsatt. Pa aftonen gafÖstersundskören konsert iden
pættfutn ttyrm.

6/4
I-löll ett föredrag vid nykterhetsfolkets sjukkassefest i mis-
sionshuset.

23/5
Festmiddag tafslutningl pl skolköltskursen. dukat hos Nord-
valls 60 pers. mycket god middag.

IS/6
Tre kyrkobrudarzenbrudochen brudgum vorobamtill Hans
Johansson i Gärde. dit vi sedan hämtades pä bröllop.

l6l6
Cyklade till Löfberga och döpte tvä bam: hem ck jag helt
oväntat bilskjuts. i det en bil kom vägen fram. Sedan cykeln
surrats fast bardet afi hvinande. ygande fart.en härlig färd!
Pa 55 minuter voro vi hemma.

I1/6
(frän Muräsenlllemñckjagdrygatvätimntarsbataljntedväs-
tan.innanvivorohemma:bratrlltt.otränadsomjagvarattro.

Mrhururn-1:
Godtemplarungdomsmäte. stora festligheter. omkr. Ållllper-
sonervoroirñrelseisamhälIet.troddesdet.ExtratägfränÖs-
tersundmedomkr. l(lIlpersoner.Kyrkantlfverfull.Päaftonert
säg jag pä Amljot i parken: storslaget. vackert. mycket folk.
Kl. I I päkvällenätervändeett väldigt. löfprydtextratäg.som
sadesrymma I8(l)personer.

Stort bröllop i Tullingsás hos O.L. Olofssons änka: brudgum-
men var hennes yngste son.

zm
Kyrkostämma i kyrkan i frägaom Rirsamlingsdelningen.

ZS/Il
For pä sockenbud till Södra Öhn. ryslig uppskak. väg. nyupp-
tagen. för litet snö ännu.

30/I I
Vild storm och snöyra. belysningen strejkade hela aftonen.

lll-I2/12
Mantalsskrifning i tinghuset: tre dagars intensivt gnoende.
vidlyftigt genom folkpensioneringens införande.

:am
larmades un tumwm. 33 grader. bam pt sjmm.

31/12
Lärmig Herreatt lefva medevigheten Rirögonen!

6/I-IQI4
Var pä grefve Mörners lörsvarsßredrag.

ll/I
Kvicksilfvret fruset pä morg.. sades att det pä natten skulle
varit50gr. nerepäsundet. varväl ätm.4S.

19/I
Mottog min femte skara konrrnander. 90 stycken.

6/2
Bondetägets stora historiska dag: var med vid gudstjänsten i
Blasieholmkyrkan utanför hvilken jag träffade en mängd
Strämsbor. Stod sedan och säg hur alla norrlänningar. dalkar-
lar. vßtgötar och hallänningar passerade Arsenalsgatan. Lif-
ligt pä gatorna pä kvällen.

3/7 zz/2
Invigning af nya begrafningsplatsen. Biskopen höll en härlig
predikan i kyrkan.

4/7
Med ”Vitgo” till Bägede. öfvemattning och supe på det trefna
turisthotellet.

S/7
Fortsatteresanmedfarbroruinegrenupptilläddedellbr
visitation.

Skriflermäl och nattvard. begrafning. graföl. sóndagsskola.
dopte4srnägossariUlriksforsoch l pähemväg.l-lemkomkl.8
sedan jag °°stätti"i I4 tim.

9/3
Sammanträde pä skolan ang. inrättande afen kommunal mel-
lanskola: jag satt ordf.

l03



'un\
'n

24/5
KnnI'|rm;|lmn. annu ~\.|r.|rc .m \.m||;_'| ud Lmkcn |\.| .nl |.|;_' -\I~kc«l~|m-\||k.u|c. k_\|k.|nlulI~.|ll.gr.|||~.'I1~n)Ilnm;;u m vr-
~n.m \l.;||I |.|mn.| Slmm .|l|!. hcglnl |1n||l.n|\li||n.||ul l|\_:chu|¿_- \|l~~un

IJIS 25

¶
'zu

l.|ng. mm h||l\.|m|c cI|«:r1r.ul.uc. kun: nwd l.|gcl p.| kullen. v\Irc~lc I I IH |r.m Sin-nn. mk! Iulk nclc \ nl l.|gcl. Fkunlv lvl;
rem- n.|\|.| ||1m¿;.m dc nn; l||l\.|;_'~ ull H.|l|\|kø:n och _1:;|I\u nn; \.|ckr.| :mur och

.|m|r.| hlumlnur. |n_\.'l.cn gul \ nl ~k|I\|n;|~~.|n Tum! eller Jc
l9l$ k.|r.|. |.u.|. nu; ~.| mncrlugl l|lI;_'|In.| b.mu:n
\'.u p;|k\.|llcn l||I ||1||1l.u|||'|m|¿||u| |ll§.'c'hu|;_- \'||w»|1_\.»||1_|1_\\~ «\rhm.|n Nm ~c\|.|n kmn||u|n\u:r I lI;|~~|u Iur\.||nlmg 1 .\Icdc:I-
Lun|'|||ncI.ul. Ing lm ,|..,|¿-|| , mix-;}_|||.»\ |\.nl mh cllvl ~c\ .ll dcw lnI\lc l._\Iku|lc.'nlL' |)v:n|l.| ~m'l.c|1

hlc\ h.|n ln-;_'cn ull ~|n dm! I*|.lh ,\lcn una hnnlc |.|¿_' hunum- .
Sim .|I~l.c\|~Ic\l Im lm; under \.|l\l|-' l||l\|u|n|n: \l|~\|uu~-

l.|l.| um dc ~n.|ll.| mh ;_'.|~lIn.| |n.|nm~kur h.m :null 1 k)rk.| mh
f ~ hvln | Slmm~ h~r\.||uI||1;_°' I h-~:llø:n ull del \.|ckr.| Iiukur I guld.huwl \.'| |\.n.'l.l1|I|l mm .nhlng lnlllmnv \lur.|rl.|-lc prv\cnlcI.

\\.m Im nn; .uu hcI.| lulcn h.|Il.| |.|<k~.|;.'c|~c- wh .|l\kc«l~l.|I. ~. '
.all l;| .|l\kc\l al ;|||.|. \.u~k|ll kun! l|.|n .|lI.| .u. min l.|lnl.l um:
dnr (iud \;|n: lack lur .|II|. .|IIl wm |.|;_' I.||l rum under dc~\.| .nr

| Slmm. mm |m\l.| l..|r.| |ur\.unlm¿_-'

|_\ ll~ \ .unc ;.'.|n¿_' nun! 3_'l.|-lv: och l.|çl.~.un|u't

wm h.|n .nllud lm | \ .|~lli<k.||1~|.u ln-_'r.|\ cm! " ( i{|I\ .| .nl Slrmm
|m~.||nIm;_- _-I 5- l“I|-I" Dcn klwk.||| l.u |.|;_- |1.un|hl.|nd- och

/1 vr xlrn _~\ rlumm

Uln m m h J:-mn ()IuI\wI|. \mrI. mn/ lmrnrn ln;-ml m /1 hmu lang-\I /rum
m h Ifr|Iu_ Kunn, l.l:Å_ (iunlmn UI:-I m Iz (ilrm xlurmlr lmknll lhnlnn-_' IV-IH

H)-I



Spaaks Läskedrycksfabrilt.
av Nisse Stmonson

Inte ens med den bästa välvilja kan man säga att Spaaks läske- samma skrattgropar och samma litet mysigt leerlde lilla mun.

drycksfabrik imponerade med sin grandiosa framföting. Det Och hon var lika tantigt rund.
enda som kunde förknippas med grandios var att den låg mitt Men där stod hon i fukten en livstid. vid sina baljor och
emot Grand Hotell. vilket i sig är ett av l900-talets overstate- med ett kallt dyngsurt lörkläde på magen. Hon blev aldrig gift
ments. Grand Hotell i Strömsund. det är bara att smaka på. Aina. trots att jag är övertygad om att hon som bondmora
Men det var Strömsunds största hus. skulle ha blivit en på den tiden utmärkt tålig husmor och en

Men mitt emot denna motsägelse. Grand Hotell i Suöm- trygg och tålmodig mamma. Nån som vinterstormama aldrig
sund. på andra sidan Bredgårdsgatan i källaren låg Spaaks skulle ha kunnat blåsa ikull. Hennes hela värld blev istället
läskedrycksfabrik. detta 8 kvadratrneter stora kyffe med två baljor och ett skitigt

Genom en kioskliknandc påbyggnad via en cementerad fönster uppe vid taket vättande mot Bredgårdsgatan och det

trapp rler i källaren kom man in i fabriken. Det är svårt att säga motsägelsefulla Grand Hotell Strömsund.
om det var en doft eller en lukt som mötte. nu 45 år senare. Tappningshallen och själva fabriken bestod av en lång disk
Men jag kommer ihåg den somden man hade i tvättstugor förr. av halvblöt masonit. Disken var kanske S meter lång. I min
sådatla med en stor tvättgryta som eldades. en fuktig. kall inte fantasi var den nog dubbelt så lång som en objektiv mätning
helt fräsch lukt . Förden var inte helt angenäm. Mendet tänkte då skulle ha gett vid handen. På den disken hade Fabrikören
jag aldrig på då. Det luktade Spaaks läskedryeksfabrik. själv. Gottfrid Spaak. fyllt llaskoma med två lingerbredder med

Där haralla grabbar jobbat. sade en av filosoferna nlnt fika- essens. Man kunde se när man kom ner. om det var någon stor
bordet i Handelsboden. när vi taladeom Spaaks läskedrycks- tilldragelse på gång. Om det var friidrott på Tingvalla eller
fabrik häromdagen. Där har vi alla jobbat. det ärdet vi har mest Midsommarparad och tivoli i Holmparken var det dubbelsats.
gemensamt. grabbarna från Strömsund oavsett ålder. vi har upp till ISO flaskorsom stod färdiga lör tappning och etikette-
alla jobbat i Spaaks läskedrycksfabrik. ring och korkning. Om det var match mot Häggenås var det

Fabriken bestod av ue rtlm. sammanlagt högst 50 kvadrat- kanske bara 50 flaskor. Konjunkturen och den beräknade för-
meter. Det stora ntmmet var tappningsllall och lager. kanske 5 säljningen kunde avläsas direkt . Många flaskor en rolig helg.
kvadratmeter. 'lill höger fanns disknlmnlet och längst in labbis. få flaskor inget kul att göra i helgen för oss smågrabbar.
Där blandades essertsema till Skogsbär. Knlsbär och Loranga Vid ingången till fabriken och till vänster stod två torpedlik-
Därbevakades hemligheterna. Där fannsen liten vedspis och nande röda kärl. Vid vart och ett av dessa en en och en halv
på en hylla stod femlitersflaskorrta från Druvans essensfabrik. meter hög gastub med kolsyra från AGA i. Stockholm. Kolsy-
det som eller blandning skulle bli det livseliltir. som skulle få retubema ltade ett diameterpå kanske en halv meter och de låg

IFK Strömsunds hejarklack att heja fram laget till seger mot horisontella på en ställning en meter över cementgolvet. I den

ärkeflenden Hammerdal. mot nlmmet vättande änden fanns en vev. Det var vid dessa

l disken stod innehavarens syster Aina i hela sitt liv och tuber och deras vevar som alla grabbar i Strömsund hade gjort
diskade tomglasen. Hon var en i sig otrolig människa. Här sina första lörlearbeten. Kolsyran skulle in i vattnet. Det var
stod hon i kall fukt i säken 40 år vid två uäbaljor och diskade. själva hemligheten. Föga arlade kemisten Priestly ISO år tidi-
Det fanns ingen värrne. det fanns bara fukt och kyla. l-lon var gare. när han uppfann läskedryckstillverkningen. att vi skulle
lika lårlg som hon varbred. Hon hade krtllligt hår urlderen klut haen lokal tillverkning här uppe i Arktis. Där fick vi smågrab-

och ett alltid dyngsurt för-kläde runt magen. bar veva oavbrutet i två timmar för att få bubbel i vattnet till
Trots alla åren i fukten hade hon små varma. mjuka händer. Spaaks läskedrycksfabriks paradnummer. Skogsbär.

Honklagadealdrigövervärkialtlaroehnacke.Backarnainrte- DärstodNypaochjagvidvarsinvevochladeuttextenoch
höllpådentidenS0tomglasochhonhanteradedemsomom vevade.Ainadiskadeinlmrttetirltill.ochKarlErikBlixtsattvid
de vore Aladdinaskar lätt och lystet. Jag hörde henne aldrig tappningsmaskinen och fylldede med essens för-tappade flas-
klaga . jag kan egentligen inte komma ihåg att hon sade så korna. De två timmarna gick som regel fort. eftersom stäm-

mycket överhuvud taget. Där stod hon vid sina baljor och ningen var god. Värmen var lätt att hålla. eftersom det var
tänkte på livet. Utan väldiskade glas hade Spaaks läskedrycks- ganska jobbigt. Jag började min karriär vid galärvevama vid
fabrik aldrig kunnat få så gott rykte. Även om många ville tio års ålder och jobbade så fort tid gavs. tills jag var femton.
hävda att läsken från ltade en stunsigare kol- Men då hade jag avarteerat. vid slutet av min karriär. till kork-
syra. så vardet bara vid ett tillfälle jag hörde talas om att Aina ning ochetikettering. Till tappningsmaskirlen släpptes jag ald-
hade missat i disken. Konsum uppe i hade lätt en rigfratrt.därsattalltidKarlE|ikBlillt.ot.lpptlåeligochimpone-
drickaflaska från Spaaks läskedrycksfabrik i vilken det flöt ert rande.
död spyfluga. upplyste Fantomen från vid ftkabordet Gottfrid Spaak. fabrikens mångårige ägare. sprang under
på Handelsboden. hela arbetet som en liten vessla nlnt och kollade oss.

- Vi mæpeqiqigeudyvigknvmidgihßkmyu. I-lan varkanske l60cm lång. senig och muskulös. Han var

att Svltßt- Det tytltts vi vttllttsltttl- alldeles mnluullig i lamt och lisa om fylliga lappar. Han
Jag hoppas att Aina aldrig fick höra det. Det skulle ha så- visslade jämt. han visslade jan och tog. när visslingen blev

rat henne mycket. hon var stolt överatt hon var stark. utllållig alltför eggande. ett par Fred Astaire liknande danssteg. Han
och noggrann. Närjag nu försöker komrrta Aim; ansikte såg alla filmer och var galen i jazz och dam. Det var ett folk-
kommer jag hela tiden tillbaka till den serie teckningar som nöje Ill St l\0tl0m la Sill! danssteg. trlt det tragiska var Ill
Daumier' gjorde på Kung Päron. där kungen genom en serie han aldrig insåg att folk. vänligt. men dock drev med honom.

lörvarldlingar blit ett päron. Hon hade samma hår som kungen Dansen var hans livsåder. Han dansade solo till vardags och

I05



ml lwlßßa ~a fm l lwtrll wvlaik' vw va ßàs daslta Dannnnnnn.~n -inne. nn-ti nn c-ykntiann. Dana namn nnns
på Udden eller pa l-lolmparken. Ma puristema klaga. ml ll'-'l inte numera. De hade tràlflak med lt cm breda triiplank och en
lwc På Hlmtwlt 0-'lt jmf i Httlmrwlw- nnn av t-inte-tjarn. Pa var sin stan en nnnafn es-ketnjnt. | andan

Gottfrid var en god dansör. rytmisk. tät och intensiv. Han M kan-nn en ndndmg 3,- jämn” med \-i||¿,,| wgncn d,-d8_,_ 5 dc
villc tlaw'-a ml dv >'z~Ia- mot lf slßm W lm" i alla lltl “lf nesia ratt av onnrna sjalv. on var anna samma ntnnt. Pa Ting-
sammal- Han W På danllllata alltid itklaslfisl klädd i v-atta vnntaaes. nar in-fkktnettnnia stnnn. Ana Kanmaann nen
svart kostym. vit skjorta och svart l'luga. andra muntra marscher pa en raspig grammofon via .stora hög-

Alllid wtltlt som vn tlaßlff *Mr slv -*lt ltill vw- ll talare. Gnnrna tnnnan sin kann. na han-kar nn-ti so tiggnnaa
tlawlß wii ltlmllß ft-'ll tlfömdv att han lvßil av Glaser task i nn-ti snn.-nng nen na taanf med anta om nen Riv-at. pa
Rllffb- den tiden fem ore styck. Dessutom en låda med I-'igaro och

Ellfllm lll" “lf 9" dÖll“)'ll<l ll" llllllllfl- flfk llilll llllll-l WS Tenor. De senare ir att lindra hesheten hos den uttröttade
på någon all Mlß- Glfflil dvs 78 år samml- tlisl fil- tnkatn nejnrstac-ken. en tatt nen rv-in :nia :nande en tunna.
ningama i en jenka mitt på golvet. helt enligt ritningarna i en E,-n:N,n, \.a.|n,n,,ng,n un- en krona mgnn, vi ,nnn, in nd
Bflwa Clßd fßwt- Ml <l°Il== *af ~å wl- att dc! aldfis rings-ntta. Antingen knnt vi min tntjenninnagnnia nan gnnnie
“lillllc l'll\'ll lm"-“W 'kl “fil *l“'l\'°l- oss i vattenhindret uppe vid den norra svängen av löparba-

Med sina dansande .steg och sina vesslelika rörelser fanns mm ena Mmm nknhuscn Nä, nnnnkcn med |,cjag|m;|¿§|cd;,.
han öwfalll i labfilwß- Mlißsv im i l=hhi~ “sh ltldtlf nan Per otnrottananf nan Gubben min a .pan-en antagit nina
essenser och letade fram etiketter och korkar eller assisteran- n|a|_\c,- den Gnnfnd Smak nnnmn nn knän kunde vi krypa
des där del behövdes vid tappning eller etikettering. Alltid [nun vid d hsa nndc även ,dndnn,|n,“-nnndnn-en pink
visslande Lady Be Good eller Shejk of Arab). Allt för att back- vn-ke fn" \-nnnc unde, ,-nnn|“,,-\-,,n_ |),,|n¿wn em- 0||c Mag.
arna skulle fyllas med tillslulet bubbel till söndagens match pa nn,,,,n_ n,dnc|nnnd|¿n-cn_ |.|cjm-Macken |-,nndc_ när nan dömde
Tingvalla. Detta Tingvalla som i sin storhets dagar haft såväl finnm M n-n,N¿nd;n-,n_ Han mg sin dnmnmnngifl nd “dn
Ûlllldfl' l'l¿l88 *flm Åmf ^l'l*l°l'““ll Pil *W“lll*Wl “Ch dc l°l“" allvar. ldolen Sixten Appelblad. centern. och Gunnar Jonsson
la storheterna Åke Ödmark och Nisse Ollander att hyllas av de 5 mnnn vn, |ngc|, nnknm Men da nns n|d|-in Gnnfnd c|'|cN,m
beundrande strönusborna. Publiken alltid med en llksk från nan, |nn_\|¿ |¿g ncdsdntn nnknm |ä|nnn¿.n_ Fd,-§ä|jninn,n nick
Small- lålßlvdfyvlßlabl i handen- mm. Han skatta nanm-ja sin rainatj pa denna nsfsatjning. nen

Vmm=ß ljud- wwißs-==PvW=~ ~'iL~=wd= lind Wll *I aa kande inn- ntnnent int-intima: tat-ta nm nnnntannnnnnen-n.
=lI°rlwmm=w<l° lwwml från Male" På lwflnißstwm- spnais tantnim-infann: gick annu rom nen nn.
ten blandat med klirr från flaskorna i disken eller backama var Vmn \-anna dann, kunde nnbmen |,|¿ mc, gm pà
ltakstwßlivdcl lill ik ililtß-f-imf i lilm ämm “lm lll\'- satans det manga task fran spnnks iasuearyeisrannt. va ann
.skfikallde t.lel'Itlll0l"tldt§ i del fuktiga llâllvdtlllklel i Sptlaks lås- nedan nannndt mmghs kunde fn ihop nnn lm ljngn Din; du"
l*°*lfY°l“*llll"'ll*- Rivalkolor att mumsa pa pa väg hem. Det var söndag och

Bfllllllllcll mf 'N löllllfhclïllldc -"^m¿8lblW “lf ll" °ll°" sommarlov och en ny härlig måndag väntade i den nu i retro-
l vw- nå Plats dvka M IN- Men villkm-I var att de -slwllv spatnnatninn sa aayttiska tankearyeusrannien a aan fuktiga
“lm “°lll*""°Wl° “ll "W" l“'P*Yl- om Vi *lmllf lm °" "ml källaren snett mittemot stora Grand Hotell. Strömsunds i
etikett och kapsyl da blev det bara en. Tomglasen skulle dock H _- _-n, rn men nnnnnc,-and, nyg¿nnd_
alltid lämnas tillbaka. En kille var skyldig för tre tomglas och im Mg* t
han var inte välkommen i gemenskapen. Han lärha lämnat dem
till Rirsllljning nere hos Calle Glaas. llrkelienden. l-lan hette
Glaas och var disponent på Ångbryggeriet. och tro mig eller
ej - han köpte killens tomglas.

Om man avancerat till etikettering och kapsylering hade
man kommit stl högt pa den genom alla ar statiska Innelistan.
att man Fick tre läsk eller tva med etikett och kapsyl. Men då
fick man inte ha så högt spill av kapsyler. vilket snabbt kunde
av-låtsas på golvet under korkningsapparaten.

Etikettema togs eller korkningen med text och bild ner mot
handflatan och fuktades mot flaskans undersida och istes
med en lika snabb som elegant handrörelse på exakt plats fem
millimeter fran askans botten. ve den som satte etiketten upp
och ner.

Det var så vitt jag kan komma ihåg bara Nypa som kunde
klämma tre lask pa raken. så det blev sällan full utdelning.
d.v.s. tre litsk förett skift vid korkning och etikettering.

Sjlllv valde jag alltid att ta tva Skogsbiir. Når jag blivit illdre
och även jag liirsökte klara tre läsk pa raken tog jag två Skogs-
bilroch nindade av med vad jag orkade fa i mig av en Krusbåir
som lock på toppen

Gnllfrirl S/Iauk
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Verksamhetsberanelse I 998

STRÖ.\lSBOKl-I.\' I999 l.ordagen den l I gult v ar det hemby gdsdag med sas al tradi-
gàr t de svenska fargema med "lin Svensk Tiger" som om- tionella som nya inslag. hl.a. visning av ltttltl-talsklader.l'nder
slagshild. Den har underruhnken "l kngets skugga". och hc- somman eckoma pagick tunnhrodshak tned Jamna mellanmmi
handlar aren IN I - N42. Boken har ett mycket nkt och vackert Hemhy gdsgardens fina hakstuga
htldmatenal. och som vanligt ar den synnerligen lasv ard Den 24 Juni hade Hemhy gdsgarden hesok av llalmstads

_. .. .vi-t. nu i. - r= - ..vi--u
.Åmstznt-:tiocttróttti,v1't1zt!«;.stistuJzÅttut;t:s I "',“"'" I” °" " '”"'*“"" '“" “'°“°"°" *“ °'
lfnder sommaren N98 har den fadhostuga som uppsattes for " fm: N au *Nu
nagm ar sedan. fatt mur med oppen spis fardigstalld av mura- Pa ut Hcmh) $\d“ga'd har man M en "nd" dc' gångna
rm hmm: \-mha: året haft moiltghet att ta del av del knstna budskapet i ord

De namnskyltar t tra som finns på samtliga hy ggnader. har "ch '"":_:d mangf' 'f"r:"|°"
\h'm\ mh |-m,N“m\_ "ch Nm! hm J" 'au “ch “dl Den _. |uni st.|rt.nle stugmotcn i l-lemhy gdsgardens htor.

Den MNNQ: mm mun, \J(Nmn¿cn Mdßm Hémmgdv stuga. sammanlagt ses tisdagskvallar i rad. lsyrkan. l-mls-
gàmm har Ü" šlppmlnmg och “meka “F nu hm "|'| h;-“_ mngsarmen. l-LFS och Pingstkyrkan deltog med var sitt mote.

hamna., ' och tva moten var ekumeniska.

§,\\||_|_\'(;_¿g \'.-\TI1.T).-\l.S'\1-I(1š()R.\'.-\

L'nder en md av ar har Hemhy gdsgárdens stora samling av l'nder denna ruhnk doljer sig ett flenal underruhriker med

fonrmàl inventerats och katalogiserais av |'|i|i¿¿¿, _.\|_1'.¿,,-|s,_-|¿,. mangder av aktiv iteter under sommaren IWS. Projektledare
|~c_ fndcf dc| gångna \¿~fk\¿|n\hc|\å|-ç| haf Q" [ad gfnnf |n. |':\2l .\'ll\\0I'l |C(.ldC tlt°\\åI šlkU\Ill°|('f šl\ \l|kå| \l kíl flíllflålf
kummu |j|| S"-“mc Hcmh) l_vd\|nyn||1g_ llll-låll\tl¿l1:ill'. JJK! tlüll Fl\ÄI.'s.l¿lß;|l' tlüll Rt'\li|Ul".lllgt.°l"llíl\

For alla dessa gåvor tackar Stroms l-lemhy gdsforemng Üll- l-04"' '-'" mlld dlïëlf ' llll- l“|l “I-'ll 4'UllU\" "fÜ"i|Ü'ï*
wmuf Ponny ridning for de yngsta pa llemhy gdsgarden. och Dun-

derkluhhen. som var Hemhv 'ds 'ardens alldeles e 'en ham-
Åtnsyitmrr mtmöt,t.s PA t-Iitmrts mas ,_,u,,,,_ hm ,,,,M, am ,,c,c,_' 1' 1' *

”|'-\' W “ÅRS l-'orsta advent och iulskyltssondagen. anordnade Stroms-
Üflff '“*"°“f*'fÜ1'“d|'"lWf"“ NPP“"*'fï'Ü° -”WN” Ü“|"|!!"ï" "Uh laget en tradttionsrik och v alhesokt eftermiddag med varman-

R“" w"|d°'m@'““'" “'" ““""“*'"f"“ “Ma “km "Cl" P3 "'~"“' de hrasor. undrande granar och glada tomteguhhar.
hy gdsgárden.

Hemhygdsforentngens fortjanstdiplom utdelades vid ars- 1'_,\C|;
motet IW!-t till Solsetg (ïoransson. Carl-Olof l-Idlund och link _.\nm, ._-n gång saknar Hemhy gdsforemngen ord att uttrycka
-\'“"d°"'"“ var gladye och tacksamhet for allt av arhete och otntake som

lagts ner. av sa manga och att SHF kunnat genomfom ett lyck-
at och inkomsthrtngande yerksamhetsar. \'annt Tack!

lfll-l\lB\'(il!i(šÅRII-'X\'=\Is"I1\TI1-ÉITIR
.\ledan vintersnon ligger d|up ov er tunet startar v erksamhets-
året. med numera traditionella "Snoskulpturveckan" IWK och

holls den 24- 26 fehruan. Fran skola och barnomsorg kom mang-

der av barn. som skapar de mest fantasifulla figurer ur det
konstmaterial som finns i \ ara v tta snömassor.

lfnder ma; manad kom. som vanligt. grupper av ham. med
ledare. att på Hembygdsgården hitta pà olika goromal l juni
hy-rs har Storlogen av hogstadiets mor och gy-mnasteklasser.

som gillar att ordna sma av slutningsdanser pa gamla "Hem-
pan _

Pa midsommaraftonen holl Stromslaget i tradama for lek
och glam runt lov-ad stång. dar alla åldrar var representerade.

Denna dag oppnade ocksa lokala hantverksforetag sin ut-
stallning i Storlogen. och hade oppet en manad framåt.

Den 22/6 slog Sexkantslogen upp portarna for arets Slojd-
massa. som s ar öppen fram till den .ll juli. Hela Hembygdsgår-
den holls oppet varje dag. och som vanligt var det guider i

muséer och stugor.

.\lellan den 2- l 2 Juli kunde Yngve Gamlins konst heskadas
inom nya danshanans vaggar.

Ilrnrln grlulug
Fri Karm .\'\-Iwrg. Ruth .\'reItnm|_ Brun Ilumsmi. Kapa
.\'urnmm och _-hum Iluggluml.

lll)
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Balansrapport
I998-l2-3]

Tlllxånm stmtau-ofuqeitmptul
Kassa. bank. pustgim l5l1!27.78 Kortfristiga skulder 78.330.(ltl

Gamlins fond l-l.778.(ll Làngfristig skuld _2¿§_Q,_m

Kund- uch interimsfordringar 36. l05.m Summa sulder §}_,2_§!2,§!2

Upplupna lönehidrag l2.(lI).(l1 Eget kapital 642.'-)27.tl7

manage: zu.mo.m Art-ts matta: s um
Samlingar _,]Lm Summa skulder o eget kapital 727.5 I 7.78

Omsättningstillgàngar Ellg)
lns-entarier (>l.8(D.(l)
Ss-aningen 8.000,0!!
BM 2 I 8 Baklastare -l0.tIl).(Il
Kioslter 7-l.3l4.(l)
Fastigheterna 2:2-l. 2:32 l605(Xl.(I)
Nya halsstugan 68.l79.(X)

Bustugan §2_Q_|¿_m

Anläggningstillgàngar m
Summa tillgångar 7275 I 7.78

Resultatrapport
H98-I2-Jl

lmiltter Kmtmtler
Strömsbolsen 80.l6f1(I) Strñmshnlsen 77.l88.tl)

os-f. nwsatjmng |o:>ts.oo Vmißköv S153-(I)
bntterier S0. l03.(ll Div. artister l jtlll
Slöjdmässa Sl.0S(x(I) Temavecltor nn.7tlt.tl)

.vledlemsas-gifter 26.305.tl) Förbrukn. materiel 29.<Xl9.m

Temas-eekor Sit-l-l9.48 Kontur. tele. reklam 48. l88.m
l-lyresintllltter I l8. l90.00 Försäkr. Rlreningsavgiít 9557.tl')

Minnesfond, gåvor 8.47-4.50 S.l-arrende. Iultalltostnader -l__'l27.ll)

Kommunala bidrag gåglng) Rep. o underhåll: byggnader ht).755.(l)

Summa rürelsginräkrer ¿2§_22_|__2§ Rep. o underhåll; inventarier l9.h$3.ll)

Ränteintakter l.22t.73 EI och Olja 81112611)

Arhetskraítsbidrag _|_(&,Q&,QQ Summa rürelselmstnader ¿Q,2_§L§§)

Summa intäkter 535.5-89.7 l Rillllßllllßd' 951m
Löner o lönekostnader _|_2§,Q2},m

Summa kostnader 53-t.72l9.m

Årets resultat 319,11

Surlna 5355-t9.7l

Rättelse

Hrderxmannrn på bilden rk i I999 års Srrönrsbnls

tyvärr felaktigt namn.

urh ingen unnun.
1)!! är .tnirknrrn Ifrit' ()l.t.tun-l.l'i[t'rI|brr_|:. ßrrtlgårtl.
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Reloostruend bild av gammal sam

sTRöMs HEMBYGDSFÖRENING
som bildades år l906. är en av länets äldsta sammanslutningar fór främ-
jande av kultur och hembygdsvård. Föreningen arbetade till en början
utan fast förankring till en hembygdsgård. men l932 yttade Ströms
sockenskrivarstuga till Gärde och utgjorde i 25 år en naturlig samlings-
plats. Sedan l957 har hembygdsgården sin placering på Aspudden vid
Strömssundet. där en ansenlig samling äldre byggnader sammanföns.

Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste område och besöks flitigt av
såväl turister som ortsbor.

En levande förening är beroende av en stark medlemskår. som på olika
sätt stödjer hembygdstanken. Kanske samlar man fotografier och före-
mål från en gången tid: kanske dokumenterar man med hjälp av band-
spelare och kamera händelser i dagens samhälle. Båda dessa aktiviteter
ingår i hembygdsföreningens arbete och dess målsättning att hjälpa
strömsboma att förstå nuet genom att ge dem inblick i bygdens historia.

Stöd genom medlemskap din hemb_\'gdsförening.'

srnölvts Htzmnvcosroun
gör det möjligt att ge en gåva i stället för blommor vid högtidsdagar eller
då någon vän eller anförvant gått bort. Fondens avkastning går till vård
av hembygdsföreningens byggnader. Kontakta oss för upplysningar om
Ströms Hembygdsförening och Ströms Hembygdslörenings Hembygds-
fond!

Ströms Hembygdsförening
Box l68
83322 Strötmund

Telefon 0670-61 1232. Postgiro 2 43 30-3

Serien '|'IDSBIl.Dl'lR FRÅN I-'."|"l' §\'l'\\l'1' S'l'llO\!
3
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Skyltsóndag 1990. Karin Nllsén-Andersson. Gàva: Ingrid Ågcrman.
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