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Nya vindar

Järnvägen kommer! Det ropet når Strömsund 1907. Främlingar börjar be-
folka bygden och det blir livligare på lördagskvällarna. Rallarna har
ett hårt arbete, framförallt vintertid när de "får salta i borrvatt-
net för att inte borrarna skall frysa fast". Bygdens isolering mot
yttervärlden bryts dock effektivt av järnvägsbyggarna.

Omnibus finns nu också. Tre gånger i veckan kan man för 15 öre pr km
ta sig mellan Strömsund och Östersund. Man kan till och med bli häm-
tad vid posten om man så önskar. En tidtabell reglerar förbindelserna.
Och på Vattudalen går ångaren Svaningen med gods och passagerare upp-
för älvdalen med destination Gäddede. Ja, se här några av de trafik-
nyheter som Strömsboken förmedlar från åren 1908-ll.
Det blir fart på affärslivet i Flata. Den tillfälliga pessimism som
lägrat sig över bygden ersätts av obetingad framtidstro. Nya affärs-
män etablerar sig och företagarandan blomstrar - järnvägen kommer ju
snart!
Mycket annat berättas också i årsboken 1981. Järnvägsstationens pla-
cering diskuteras och Prästbordets mark synes vara lämpligast härför.
Ortens tidning, Strömsunds Tidning, försäljs till ett konsortium från
Jämtlands Tidning. Därmed dröjer det inte alltför länge förrän tidnin-
gen läggs ner och går upp i den större från Östersund. Ströms Folkbank
går likaledes upp i Jämtlands Folkbank. Enligt uppgift torde fördelar-
na av sammanslagningen få anses vara störst för Ströms socken, som hä-
danefter kan tillförsäkras lån i tillräcklig omfattning samt ett av-
delningskontor till affärsmännens fördel. Nu kan de sköta alla sina
affärer i Strömsund. Byggnationen i tätorten är ganska livlig. Det
första stenhuset byggs. Det inrymmer bl a ett komfortabelt och tids-
enligt övernattningsställe, Grand Hotell, för resande som besöker or-
ten..

Nya vindar blåser även på annat sätt. Första försöket att organisera
Strömsunds arbetare lyckas, och en arbetarkommun bildas med ett 15-
-tal medlemmar. Nu uppstår även den första fackföreningen, en avdel-
ning av Svenska Grov- och fabriksarbetarförbundet. Att det kunde vara
besvärligt att göra sin stämma hörd framgår tydligt av Kungl Befall-
ningshavandes erinran till länsmän och andra om att allmänna vägar
var till för trafikerande. Föredrag och sammankomster fick ej hållas
å landsväg och därigenom hindra trafiken. Trots påbudet höll journa-
listen Mauritz Westberg från Gävle (fö far till Gunnar Västberg på
Radio Jämtland) ett föredrag inför ett 100-tal personer om "Småfolket
och socíaldemokratien".
Nya vindar förde med sig mycket till Strömsbygden: järnvägen, automo-
bilen, omnibussen, fackliga strävanden - politiska, sociala, kultu-
rella. Tiden blir levande för oss när de gamla nyheterna åter virvla
förbi - korta notiser och händelser - men ändå så aktuella!

Sten Sundquist
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Jåavâcsßïcf
RÅLLÅRBASEN P.M.Å. JOHANSSON OM SITT LIV SOM
RÅLLÅRE PÅ INLANDSBANAN I NÄRHETEN AV STRÖM-
SUNÛ. ÅRET ÄR 1907. SOMMAREN HAR GÅTT UNDER
ARBETE OCH BRÅK MED BONDPOJKARNA OM FLICKORNA.

"Så kom hößten och det bönjade nyaa och Aonnmnlagen neßte hem till
Aödenn. Till jul hade vi våna tnummon áändiga och ßick vånt Alutupp-
gön och ßlutlöning, och då hade vi tjänat mellan 60-70 öne pen tim-
me. Och då vi áått bana mindne önlkott hela tiden, ßå hade vi en bna
ßlant. Jag nente hem till jul och ßinade helgen han min ßamilj.
Eßten nyånet nette jag tillbaka och vi ick álytia in i en banack bom
van byggd ön 16 man. Det van två num och kök Aamt tonknum. I vanje
num van det yna cängan, en även- och en undenßäng. Oom van gjonda
ßön två man i vanje Aäng. Ett bond och en tvättbänk tamt ett Akåp ßën
vanje ßang, isamt áyna estolan i vanje fwm. Sanghalm Akaßßadeø nån áon-
nådet och matenielókjutb gick vanje vecka, ¿å vi gick vad vi behövde.
Så gick det en bkjutn med pnoviant vanje vecka. Men unden vintenmåna-
denna hade vi Aju timmanb anbetbdag Aå kvällanna blev långa och då
van det att taga ánam kontleken. Somliga ßpelade kont och en ajöng
viion och en annan läbte nomanen. Och dän ingen kocka ßannß van det
att laga bin mat ßjälv. Att koka och Ateka áläbk Aamt koka potatil
och äntboppa. Så gick vintenn.
Det van kallt att Aitta på en 4ten och vända en bonn i 35 till 40 gna-
denn kyla. Vi ßick Aalta i bonnvattnet ßön att inte bonnanna Akulle
nyóa áait i bonnhålen. Och många ¿ick nobtßkadon på ßingnanna och
önonen och nätan. Men ingen klagade ßön det. En äkta nallane tål allt.
Så kom vånen och ßnön bönjade Amälta och vi Aamladen mena mangnanttill våna möten i Väg och Vatten. Och ßommanlagen kom tillbaka och
det blev liv och nönelie e5ten vintenn.
Allt dånade och backan jämnadel ut ßön vana händen. Så gick allt bin
jämna gång tillb i juli månad, då vånan ombudbman T. Annßeth kom upp
och tkulle ha ett möte. Han höll ett tal vani han namhöll, att det
tnoligtvil blin btnejk, vani han uppmanade nallanna, att om Aå blev,
ikulle vi vana Aolidaniika och inte cvika vanandna. Så gick tiden till
den 4 auguiti då btonitnejken bnöt ut och vi lade nen anbetet. Och Aam-
tidigt ßönlonade vi vån inneitående pnocent och tiden blev ßvån ¿ön

j dem bom hade amilj att ßönbönja.



2 jan. 1908.* * * * I STRÖM HAR FOLKMÄNGDEN ÖKAT MED 64 PERSONER TILL 5.167.

Det gnyende bzadßßamhäßßeta ¿ Nanna Jämtßandß ßönöhande namenän b¿Zdan ¿dag en mängd A.k.
kctzea¿en, vtßka med 5önhäaßek låta big göaeuigaß å antenn välkända áotognaßiateßiea
KL¿ntman K Peaman.
Å b¿ßden ovan ¿genhänna vi en mängd bekanta btaömbboen:
Fzämae naden: ah Lögdbeng, A¿na wagen¿a¿, Mania Åbßand, M¿a wa¿¿¿n, Johanna Hoßmbeag.
Andna " = Fnedaika Nondgoaa, Mazz¿a¿ Nondßonb, Zachan¿a4 Åßßand, vet. Bengbtaand,

paßtoa Lundquißt, Ebba Thoavaldßen, Naima wageniun, áah Lögdbeag.
Ttedje " : Liua Nißaßon, L¿Aa Lößbtaöm, Anna Löbtaöm, Hilma Beagbtaand, Bæ¿ta Näb-

Kund, Fa¿da wagen¿uA, H¿¿dua wagen¿u¿, Ada Holm, Eline Svenaban, Abbjäag
Lögdbeag, Ebba Eaßßon, J.P. Pea¿¿on (Loman-Peaßbon).

Fjände " : Eßßa Laaaßon, Lac¿a N¿2n¿on, Lann Eng, Fnana Mikael Nänbtnöm, Lana waab-
dahl, Ußaik Holm.

3 ja“' 1908' KÄRNFOLK 8 jan. 1908
F 0 .. .. . .ran Stromsund meddelas att lanstidningar Stroms sockens aldsta lnvana e a k
nas postsíffror där ida ut 'orde° - 0 r ' n äng 33 ' Kerstin Palsson, född 1808, är troligen
Östersunds-Posten 137 den ende inom sin socken som varit till
Strömsunds Tidning 60 under sju regenters tid. Gustaf IV var den
Jämtlands-Kuriren 34 första regenten under hennes lifstid, och
Jämtlands-Posten 21 vår nuvarande konung, Gustaf V, är såle-
Jämtlands Tidning 15 des den sjunde-
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i ,..,,.,..,. ,,.'///' ~ .RESETURER 2 Jan. 1908. ' __,-2 pi” /” 1”.,__
smumsuuo-usisnsuno rf* ' '“"'“5',i' / ' 5

. «  e -Q
Omnibus afgår: 'IL 0 Ü M ~

Från Strömsund tisdagar, torsdagar och '\_ 'Y .ii 7- R- Sßhßfmns 1 I '_
-|-- d k~| 7 f ' ' 0' a- 1 Raksalong & iíccidenstryckeri.or agar m _), ......_._._,
Från östersund måndagar, onsdagar och ¿ /,,,1¿ ._

fredagar :<1 7 fm. . ~(7¿¿“'1¿;__A;'“'“ "'“' _,,_,_

Pris pr sträcka 15 kr. Pr km. l5 öre. ff- J ff-
Bekvämaste, snabbaste och billigaste
skjuts. ¿¿jZ' ¿¿

Resande afhämtas efter tillsägelse. agé!! á
I XI Stromsund Nilsson & Nassdahl

Telefon 64
I östersund: J. Nilsson, Storg. 43

Telefon567.
áäíàáäíšáiñšáiëšáiišáäñšáíišái§%ái§šáñ&âi%

nrnss-xomnnxr. ”Låtom oss skiljas!”
---~-~ 15 jan. 1908.

1-:mi (fn A ousnrssou. swmu-4. um hyra-gm-.N Ströms kYÉk5fÉimm3 i Söndaßs har bl -
' /¿ 1 .f a. beslutit tillstyrka en af Alanas

bomb i. _ .. .. ., .. ställan om att få i kyrkligt hänse_
-mm hy-up" u ia., mljmae hymxam.-sn .mama och uu bem :af “mmm mv. :va ende vara Skilda från Ström och bil-
°""""" °“°'“'““'““' b ' “'“ “'“'”"'“"f“ da ett eget pastorat . Tillstyrkandet

_ / 5 skedde på villkor °

'”/idé: .  ' - » - A - ~ l'o) att uppgörelse träffas mellan
:myr un.. O . församlingarna rörande bostället i
mv-2/f a^<¿'1/~LÅ*4-» Qiiaasiiauiibeiiaf. Ström; Samt
h isiopp, ii amg» .fi.m.¿;~.-_ ._ --f __:-L _ 2:0) att det bidrag, cirka 300 kr.
KL ~ .fr ~ M som från ström utgår: nu kaminis-
oniifvcn-|\nko|n|nc|||i_vInnl Kr. 0fi\iI1ly[ll'|I)'l'G'í-lKfPI\ tïrn 1 Alanas, upphor efter sk]-Is
genuin sin iindvrnkrill. A detta kuiiunkl. mig hnfvn e-rluillil./¿'¿Å4'~ 4//711-'-D i felfritt skick. massan .

“_ Alanäs församling har därjämte hos
\'ic|k(|I klvhai iilumnln-l~~tn|nrl|\'n~s|.|\|:nn-inKr. 0 I 7 Hd k' mzt ansökt om att den skogsmedels-

I n 'W ' Å/ fond, som tillhör dess koministerbo-
«--h -1«-f«-fw ~I~- ßj i \-=-fi<- ---M-I Kf- “"* ““"/'“'“”' stäl le och nu utgör något öfver
vü,_,__ hm I/ 343 b,i,\_i, Ü" ,,,,,_, 100. 000 kr. finge upphöra att fonde-
bctalilt gcnmn fiina-kriliu nfhvtalningnr. ras större och färsamïi. in-G7//;á; gen af densamma fa tillgodogora sig

llyrcvhgnnn ur Iurplikuil under hvn~nh«lui Mlln ot, ”Q V In dan till kr' 9 hvllken summa skulle an-
ln-hör i gnull. |-uuul'-oi-In"win-vzirávr Iimrj uiiwl iiiiuimlaiß Al v:u|li|,: n|il||ii| 0-4). vändas kyrk0byggnad OCh andra

H Ö.

in-h duo- lilllu-Imr u|||u-th-nilw vi-ln Il)-r«~n|¿if\^:in-in är ln-riilligml ntt njvlí ella-r [uunn bn-íullmiiktigldt ändamål
nmløuil när min hiilnt nga 7')'>Ã?i~go|ui|gw.

Koministraturen 1 Alanäs är tack va-
lhll hyran oj punkllipt inlruilm på iifvm-mkomnn tøriniiiemn, ir hymgifvuen berittigul fe ]'_°änt0f Och Sk0g$mede1 kanske den

att u|||~lí'-in detta lmnlrnkl ni-Ii mp! mn- |~l~- iizlm-ii rii ung 1-llrr anliuunle al nlgnn n|_v|u|i|(- 1'-nd!-äktigaste i Sverige med en årl
|,,¿ “gu ,,||,., K¿.n,,,n fm-,|,|,,| Ä marhâilnt den limu-u. I di-nu inll lill. inkomst uppgått
faller uívenlenln-n liym-gnfxurvii uvnl «h~n(yl/ un betalda, min den wl dun

im-mgamie uu inuiuiiig 1--fmim I.,-mi. 1 7 ° 000 kr ~ Ûch 1 Vanl 183 fal 1 Utgof
ßg 8 a 10.000 kr. och församlingen sak-

I himla-Ice AI yttning ir h_vn~ntn|n\ren nkylilig :tt en v?kn |'I¥I'H¶if\'lW'- nal' Sålllnda iCke det ekOI'lOmí Ska Un-
hvilkm Imani i »hatt hill 1-gi-r riiiglwt nu gv-nu! Au-rt.-ngn I / “Ü/IV*-/Iivnrri-I liylw- det-laget för att utgöra ett eget pa-
hglnu i lik I hv~ min lvesliiinum-u i [Q 4 blir fürlm-ti|{ Alm mhui in|~rllI<h hyran. storat

Så snart , [ulln viinh- iiiln-lnllv, íifn-r|ç:'\r den i l1yr1~nupn-in ego.

M detta komnikt, hvilket vi [zu-noin øguiilnüliclign \in«l«~nkrif|v om Mt uppfylla, halv:

lvennc excniplar up|»|~1itlnh~. 7/ 'Ö

Slriimnund den / "”'¿,~,/ W?
ALANÄS SOCKENS 1.629 invånare ökAug. Gustafsson, d . . ades& 1 n,-«-.m..... un er det gangna aret med 21 perso-

, /~ø'7P1-1 ner .
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tl(lefP 16 jan- 1908.

Helgerna äro, gudskelov, nu över och allt folket har återgått till vardagslivets mödor
och besvär.

Här i Strömsund har livet gestaltat sig stilla och lugnt. Mycket av förströelse och fröj-
der har samhället ju icke att bjuda på, men man har sökt roa sig så gott man kunnat, var
och en på sitt sätt. Väderleken har en längre tid varit kall, dock mycket växlande, i-
bland ända till 35 grader kallt, ibland några grader varmt. Svårt har det sålunda mången
gång varit att hålla kölden ute. Märkligt nog bygger man vida sämre i Norrland än söder-
ut - i allmänhet taget. Och byggnaderna ställa sig dyrare, ett ännu märkligare förhål-
lande i skogarnas hemland. Så även veden.

Över dåliga tider klagar man allmänt. Den allmänna pänningkrisen har nog sträckt sina
verkningar även hit, men genom god inlåning är banken i stånd att tillmötesgå sina kun-
der utan att höja räntesatserna i nivå med andra bankers, som själva delvis måste låna
rörelsekapital.
Mest inverkande på ställningen i ovanberörda hänseende är dock de tryckta konjunkturer-
na på trävarumarknaden, varav orten i huvudsak är beroende. Visserligen bedrives även
denna vinter stora avverkningar å orten, men bolagen taga mest av egna skogar, eller
nödgas de betala till enskilda ända till 502 lägre priser å timret än förra vintern. -
got hopp om bättre konjunkturer på detta område förefinnas icke och ingen kan förutspå
när det ändrar sig till något bättre.

Z
No

HEMBYGIJEN “

20 jan. 1908.
U __ _ _ STRÖMSUNDS BIOGRAFTEATER

STROMS HEMBYGDSFORENING hade 1 gar arsmö- i f_d_ Missionsl-mset_
te i Strömsunds godtemplarsalong med före-
drag af pastor M. Blomberg i Gärdnäs om Föreställning fwarje Lördag 0Ch
Amerika. Därefter hölls ordinarie årssam- Söndag e-m-
manträde med föreningens ledamöter. Af Alltid nytt progl-am_
styrelseberättelsen framgick, att förenin- Entré: 50 öre, barn 25 öl-e_
gen vid arsskiftet hade ett medlemsantal
af 190 och verksamheten har omfattat tal-
rikt besökte föreläsningar samt studiekur- B Ö C K E R
ser. Räkenskaperna balanserade på kr 359:50 .
och kassabehållningen uppgick till kr 35:60. lånade ur
Ansvarsfríhec beviljades. STRÖMSUNDS LÅNBIBLIQ-1-EK

Till styrelse omvaldes jägm. A. Holmgren, tgrde benäget med snarast åter-
privatlärare H. Öbohm, insp. Z. Åslund och ställas till Strömsunds Tidnings
veterinär E. Bergstrand samt nyvaldes exp,
handl. L.J. Wassdahl. Revisorer blefvo

23 jan. 1908.

handl. Nils Persson och ing. E.A. Eliasson
med folkskollärare M. Nordforss och gross- Ä 29 - 1

handlare Aug. Näslund som suppleant. STR JK Jan' 908'
I Å 1 d n k fu I fn Arbetskonflikten vid Kramfors aktiebolag
ÜSP' Sk“ï1 Va° tå °rS ïg °m afë1,°re i Alanäset har nu resulterat i att skogs-

ningen S É e a“°r na s?e emansta .ingar arbetarna sträjka. De sträjkande, utgör-
°2dyi' Fïagan “ppt°gs tllf b°ha“d1f“$ med ande 150 personer, äro samtliga organise-
lffàlgt ånåfesâåi me“.ïïSags får tldlgt rade. 50 man fortsätta arbetet. Det gäl-
Vac t °° a“s"J°És tl styre se" att ta ler högre aflöning och underhandlingar på-
gas under °mpr°f“1“g' gå, ehuru hittills resultatslösa.

STRÖMS ELEKTRICITETSVERK l feb. 1908.
Agronom U. Holm i Ström har meddelats tillstånd att anlägga dels en elektrisk ledning
med högst 10,000 volts spänning genom byarna Grelsgård och Bredgård samt Strömsunds mu-
nicipalsamhälle, där spänningen skall nedtransformeras till 220 volt för belysning och
elektrisk kraft och dels en ledning för spänning af högst 250 volt för framförande af
elektrisk ström till lägenheten Nyvik i Risselås.
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ERIK PERSSON ßn Stääm

ÃRSMÜTE

Delägarne i Ströms Konsumtionsförening kallas till or-
dinarie årsmöte å föreningens kontor Söndagen den 9
instundande Febr. kl 4 e.m.

Bland andra ärenden förekomma:
Beslut om den uppkomna vinstens fördelning eller pla-
cering.
Medlemmarna böra mangrannt infinna sig å årsmötet! De

personer hvilka ämna ingå som medlemmar uppmanas att
skaffa sig medlemsskap och deltaga i årsmötet.

Strömsund den 23 Jan. 1908.

Styrelsen.

AWM nu Ãinuåkai röiam älg] äga;-3 1 feb. 1908.
Stulen.

Hubthun
INGRID MÅRTENSDOTTER.

Strömsunds Tidning, organ för norra Jämtland, västra Ånger-
manland och södra Lappland, har af redaktör Th. Stalheim
försålts till ett konsortium, bestående af några af hufvud-
delägarne i A.-B. Jämtlands Tidning.
Konsortiet, som öfvertagit tidningen fr.o.m. denna vecka,
har hembjudit den till inlösen åt A.-B. Jämtlands Tidning,
som kommer att företaga ärendet till afgörande vid sin ordi-
narie bolagsstämma i mars.

Till föreståndare för Strömsunds Tidnings annonskontor och
platsredaktion i Strömsund har antagits kommissionären
D. Anselm Persson därstädes.

Annonser till Strömsunds Tidning mottagas äfven å Jämtlands
Tidnings kontor, hvilket särskilt torde observeras af de hrr
Östersunds affärsmän som ämna besöka instundande Strömsunds
marknad.

På grund af öfverlåtelsen utkommer veckans nummer af S.T.
först lördag middag. Ordinarie utgifningstid är annars ons-
dag middag.

Utgifvareskapet för Strömsunds Tidning öfvertages t.v. af
Född 1850' G¿6t med Andenf red. Olof Alström, som redan sökt tillståndsbevis.
Taiq vut, S/Oland .

Onsdag 5 feb. 1908.
ELDSVÃDETILLBUD I STRÖMSUND.

Ett eldsvådetillbud yppade sig i går omkring kl. 3 e.m. i
Strömsunds g.-t. salong, meddelas oss. Elden upptäcktes dock
snart och begränsades genast. Den tros ha uppkommit genom
bristfälligheter i skorstenen. Mycket folk samlades genast
vid tillbudet, vilket dock ej åstadkom någon skada utan blott
påminde Strömsundsborna om den senaste eldsvådan.

STRÖMSMARKNADEN
tager i morgon sin början. Redan är många förberedelser både
med avseende å affärer och nöjen gjorda. Några nämnvärda af-
färer tros det dock ej bliva på grund av de dåliga pänning-

MARTEN PALM, 54. somna. tiderna'
Född 1877.
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PROGRAMMT
på Strömsunds Biografteater i lördags och söndags var synner-
ligen omväxlande och roande. Särskilt vacker var "Urmakarens
hemlighet" med sina kolorerade bilder. Synnerligen skrattre-
tande var sista stycket "Toffelhjältens hem"

Publiken har båda dagarna varit ganska talrik. Under markna-
den bjudes på nytt program.

TOMTREGLERING

Besvär ha till k. bfhde i Jämtl. län ingifvits från 28 gårds-
ägare i Strömsund öfver ett å municipalstämma den 31 dec.
1907 fattat beslut om att ingå till vederbörande med ansökan
om revision av för samhället fastställd stadsplan, som upp-
rättat förslag till tomtindelning.
I besvärshandlingen framhålles bl.a. de stora kostnader, som

bli följden av en dylik revision, att ärendet kungjorts blott
två dagar före dess afgörande, och att det avgjorts av muni-
cipalstämmam ehuru det endast rört fastighetsägarna.

Tillföljd härav har k. bfhde förordnat om att ny municipal- F¿¿¿kan
stämma skall hållas för att få höra de olika parternas utta- ESTER GRUNDSTRÖM

lande samt vad såväl klagande som icke klagande ha att anfö-
ra i saken.

Prenumerera på

STRÖMSUNDS TIDNING

FÖRTECKNING ÖFVER GJORDA ANMÄLNINGAR ÅF S.K. TASKSPELARE ïâägv
M.FL. '
HOS Prenumerationspris
LÄNSMANNEN I STRUMS DISTRIKT ÅR l908. 2 kr.

_ . . P t' -
Febr. 5 E. Thomsen SkJutbana,vwngkastn1ng, ::näm:ïïal°2sï:š::al_

Sundsvall och rot.gunga 541 feb. ger samt å šidningens
" 6 C. Holmlander Biografföreställning d. Strömsundskontor .

Sundsvall 6-9 febr.

8 feb. 1908.

Strömsmarknaden blev i går litet livligare och ganska mycket
folk har inkommit. I följd härav gingo affärerna också något
bättre. Skinn-noteringarna för gårdagen voro:

Get och kalv: 2-2:50 pr st; räv 10-14 kr; hermelin 0:75-
-1:50.
En mängd hästskojare hedra marknaden med sin närvaro och sö-
ka pigga upp stämningen med skrän och knallande revolverskott
i luften.

ETT FULT TILLTAG 14 febr. 1908.

Då lappmannen Oscar Andersson från Frostvikens lappby för nå-
gon tid sedan på flyttning färdats fram med sin renhjord i- I './/
nom Ströms socken blev han å Espnässkogen antastad av tvänne ' 7: z' Q;/á" N S

unga karlar som började hota och gorma mot honom. Andersson m,2W J ,v,w
drev skyndsamt sina renar framför sig men hann inte långt "
förrän ett skott avlossades efter honom och träffade en ren
i huvudet. Därefter förföljdes han tills han påträffade sina ANDERS ERIKS§0N
kamrater. Lappfogden Staaff som rapporterat saken till k.bf- Fodd 1862 4 0hn° S0" ëxzl
hde, framhåller att de båda männens beteende är värt laga EÅ¿k EÅÅÅÛ" Ûcä Keä¿t¿"
näpst _ ÅVld2/lAd0»aUl., Oh.
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Strömsmarknaden är nu över och affärerna
blevo som man förutspådde dåliga. Till-
förseln av hästar var ringa. Skinnoterin- .
garna voro låga. Sålunda betalas för get-
och kalfskinn 2 ä 2,50 pr styck, räf 10- K

-14 kr pr st., mård 25-40 kr pr st., her-
melin 75 öre - 1,50.

,_-_..>-_..

-_:_.

På fredag och lördag var det ganska myc-
ket folk inkommet och affärerna gingo nå-
got bättre. Ordningen var god fast åt-
skilliga ej kunnat urakåta att taga sig
den traditionella fyllan, varförutan de
ej kunna, som det synes, besöka en mark-
nad- En hel h°P ftfe har Oßkså besökt Exrenzön AF olor 0LOFsso~s GÅRD 1 TuLL1~Gs-
marknaden och bedrivit sina "affärer". Å5_

Nöjena voro icke många, men starkt frek- Å ÉQÅÅIUÖÄÛW 5¿Å1a h¶4Åa¿ Ûch hU¿mÛä
venterade. Särskilt g.-t.-basaren å god- Gøætäud Åamí en “Å 50"@ä"a-
templarsalongen var mycket besökt. Bil-
jetter såldes ett par kvällar till 700 â
800 personer varje kväll.
Biografprogrammen å f.d. missionshuset
upptogo vackra bilder. I godtemplarhuset
visade "Newyork-Biografen" bilder, vilka
dock voro sämre. I övrigt bjöd marknaden
på "sjögunga", skjutbanor m.m.

Som ett ledsamt intermezzo måste anteck-
nas några främmande personers dåliga upp-
förande å g.-t.basaren, personer, av vil-
ka man kunnat vänta bättre. De väckte
stor ovilja, ty varken betjäningen eller \
ordningsmakten hade gjort sig förtjänt
av oförskämdheter. ll

«

NT in .

VACKRA GÃVOR 19 feb' 1908' àtiEfåÉ§n3:ngL2:¿2Lz5íÉ2Nâö:íïïnna Kaain
Landstingsman Olof Olofsson i Tullingsås Och Geäiud.
har skänkt dels 600 kr. till ett tornur
i Ströms kyrka och dels tomter till skol-
hus både i Tullingsås och Bredkälen, med
vilka tomter även, under vissa villkor,
följer jord till skolträdgårdar.

Med anledning av förstnämnda gåva har
kyrkorådet beslutit föres å kyrkostäman
att göra framställning hos kommunalstäm-
man om att få taga resten av de för uret
erforderliga medlen ur hundskattefonden. ,

OcI 'I

FAMILJEN OLOF OLOFSSON I TULLINGSÅS.

F»r.u.= detta/in Gwwd, 0105 Oßoßbwn,
ßöne/ma Bfwn, Pe/L, La/vs och Jöws, hu/.sr/um
Getnud, dotzenn Kanin med ßäbtman Kanß
L¿ndbe/tg 51:. öste/wund.

12



$T|\|I$|'lANH||Ãli|\|| --mm I *Q I

STRÖMSUND I STÅDSFÖRBUNDET.

Vid söndagens municipalstämma beslöt Strömsunds municipalstämma inträda i Svenska stads-
förbundet.
ÅVSÄGELSE.

Ordföranden i Strömsunds municipalstämma inspektor Z. Åslund har hos k.bfhde begärt att
bli entledigad från att vara ordningsman och municipalstyrelsens ordförande för Ström-
sunds municipalsamhälle. Avsägelsen torde stå i samband med söndagens stämmobeslut i
stadsplanefrågan.

YTTRANDE.

Vid söndagens municipalstämma i Strömsund uppdrogs av de icke klagande åt stämmans ordf.
insp. Z. Åslund och byggnadsnämndens ordf. E.G. Lundholm att avge förklaring över det
överklagade stämmobeslutet angående revision av Strömsunds stadsplan.

Byggnadsnämnden och municipalnämnden hade ingivit följande yttrande:
"Då det visat sig att genom felmätning och tillföljd därav uppkomna förskjutningar ga-
torna inom samhället ej blivit förlagda i överensstämmelse med den av k. m:t fastställ-
da plankartan, och likaledes att nuv. befintliga byggnader ej äro å rätta stället inlag-
da samt dessa felaktigheter i framtiden skulle åsamka samhället stora kostnader och
slitningar vilja nämnderna föreslå:

att stämman beslutar antaga en på detta speciella område kunnig och förfaren ingeni-
ör, som får i uppdrag:

att på kartan inlägga alla nu befintliga byggnader å den plats, där de rätteligen bö-
ra finnas;

att efter byggnadernas exakta inläggning på kartan de därigenom uppkomna felaktighe-
terna vad beträffar gatorna rättas i överensstämmelse med den ursprungligen fastställda
kartan, dock så att de i minsta möjliga utsträckning skära byggnaderna;

att planen vid den blivande järnvägsstationen av förrättningsmannen i samråd med den
järnvägsingeniör, som utstakar stationsområdet, ändras därhän att bekväm utfartsväg
från stationen kan utläggas".

Förslaget förklarades med 313 fastighetsfyrk mot 295 icke skola föranleda till någon åt-
gärd.
Hälsovårdsnämndens förslag till ordningsstadga godkändes med ett par smärre ändringar
och går nu till k.bfhde för fastställelse.

I Û

19 feb. 1908. Persdotter, änka efter Paul Jonsson i
Finnvattnet, afled den 21 d:s. Hon var

Strömsunds gymnastik- och idrottsförening född på hösten 1808 och vid sin död såle-
hade i söndags anordnat schnitzeljakt på des närmare 100 år. I öfver 20 år hade
skidor. Starten skedde 10,45 f.m. från hon åtnjutit födoråd af Graningeverkens
Strömsund. Som rävar utgingo hrr V. Sun- aktiebolag.
delin och Isac Gärdin med c:a 10 minuters
försprång. Rävarna skötte sig utmärkt men
blevo dock efter en stunds jakt infångade 4 mars 1998-
vid Vallberget av hr J. Svensson.
Tíllä S bö tt fö et e- det bäst Vilka svårigheter som föreligga förgga r a r J var a S U

men blev resultatet i alla fall gott. Där- trïmsorteçf befïlånlng Vâd tšans?°rten
efter intogs förfriskningar i Risselås Éykhxngre oråæa “aven “P er" en 1 Fraäst ífvare å d arefter vídto st “ds i anseende Jamforelsevis battre vinter-
šackškníng g I ' V g U tiden, illustrerades härom dagen förträff-

ligt, när en av A.-B. Per Holms elektri-
citetsvärk i Strömsund inköpt stenkross

AFLIDEN 100_ÅRING_ 24 feb_ 1908_ skulle hemfraktas. Föremål, vilka liksom
denna stenkross väga inemot 4,000 kg äro

Stroms församlings älsta innevånare Karin ju en icke alltför ovanlig tyngd för ett
13



par starka medar, men efter
åtskilliga haverier, som
man dock lyckades avhjälpa
under vägen, led dock kolos-
sen "haveri" ute på Ströms
vattudal, några meter från
södra stranden. Försök att
med domkrafter åter få sten-
krossen upp på medarne voro
förgäves. 3

Sedermera har stenkrossen Q.
lyckligen "räddats" och
förts till bestämmelseorten.

ANNA KAJsA rzvên, Annenäb.
JuL1A~A oLorsso~, Källgäide.
Dötïnan till Sven Svenbbon
0 Juliana, Känngände.

Gšlbønáhu
18 mars 1908.

Vid 9-tiden i lördags morse
uppstod eld i J. Bergs snic-
kerifabrik i Strömsund, som
på ungefär en timmes tid
nedbrann till grunden. Elden
som uppstått under frukost-
rasten, då fabrikspersonal-
en avlägsnat sig upptäcktes
därigenom att rök trängde
upp till en familj, som bod-
de i fabriksbyggnadens övre
våning. Man sprang genast
ner, men fabriken var då re-
dan fylld av rök och eld.
Alla släckningsförsök voro
förgäves, och såväl maski-
ner som en del av nyssnämn-
da familjs lösöre blevo lå-
gornas rov.

âlnu lm
3 april 1908.

För 6 ä 7 år sedan var bygg-
nadsverksamheten i betrakt-
ande af samhällets storlek
ganska liflig, men under de
senaste åren har den varit
ringa eller så godt som le-
gat nere. Så har t.ex. un-
der fjolåret endast ett nytt
hus uppförts, nämligen mis-
sionshuset, som, ehuru ännu
icke fu11c färdigt, likväl
togs i bruk vid jultiden.

14

Någon egentlig bostadsbrist
uppstod icke genom den sto-
ra eldsvådan i slutet af
nov., men det torde ändå
vara nödvändigt att uppföra
nya hus i de nedbrunnas
ställe.
Samhällets första stenhus
kommer att byggas af gårds-
ägaren J. Karlsson, som re-
dan låtit framföra sten och
vidtagit andra förberedel-
ser härför. Byggnaden, som
blir afsedd för hotell,
skall uppföras i tre fulla
våningar och beräknas komma
att kosta bortåt 45000 kr.
Insp. P. Svedberg planerar
uppförandet af ett större
trähus, men själfva hufvud-
byggnaden, som bl.a. skall
inrymma tre affärslokaler,
torde knappast bli färdig i
sommar. Början göres med en
tvåvånings uthusbyggnad,
som äfven skall inredas med
bostadsrum för eget behof.
På södra sidan af sundet
väster om Näsviken skall
insp. F.M. Näsström låta
uppföra en villa på s.k.
Wallinska tomten och på
Långön ämnar hr Jöns Nils-
son från Espnäs bygga ett
hus i villastil.

BRITA-LISA SVENSSON, 5.I858.
Dotten till Andens Svenßbon.

F. gästgifvaren E. Olsson,
hvilken drabbades hårdast
af den stora eldsvådan um-
gås äfven med planer på att
bygga, men i hvilken omfatt-
ning är ännu icke bestämt.

Som synes torde således
byggnadsverksamheten i år
bli ganska liflig.

Handßanden
ANDERS ROSENBERG, Stäöm.
F. 1857 i öhn.

STRÖMSUNDS TIDNING
har nu erhållit telefon med
nzr 81.
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AFFÄRSHUS I CENTRALA STRÖMSUND.

6 aprn 1908.

Vid kyrkostämma i går föredrogs Olof Olofssons i Tullings-
ås donationsbrev å 600 kr. till uppsättande av ett tornur,
en tomt om 12 ar för uppförande av ett folkskolehus i Tul-
lingsås samt 10 ar för anläggande av planteringsland. Det
senare skulle lagligen tillfalla skolväsendet först efter
30 år, om det villkor, som i gåvobrevet stipulerats, blev
fullgjort. Stämman beslöt med tacksamhet mottaga dessa gå-
vor.
Vidare hade samme donator skänkt en tomt å 10 ar till upp-
förande av ett småskolehus i Bredkälen samt 8 ar för anläg-
gande av planteringsland mot sama villkor som förut nämnts
Även denna donation mottog stämman tacksamt men med det
villkor, att Bredkälens byamän skulle höras om de förbunde
sig att fullgöra de villkor, som voro stipulerade.
Med avseende å donators anvisning på 600 kr. till ett
tornur hade kyrkorådet föreslagit att kyrkostämman skulle
ingå till kommunalstämman med ansökan om, att denna bevil-
jade det belopp 1,200 kr. eller det som jämte donationen
erfordrades till uppförande av tornuret. För att undvika
ny uttaxering hade kyrkorådet föreslagit att medlen skulle
tas ur hundskattefonden, som enligt upplysning uppgingetill 4,500 kr. Detta godkändes.

Även fick kyrkorådet i uppdrag att inkomma med kostnadsför-
slag å nämnda ur samt ingå till Ströms elektricitetsvärk
med anhållan om att få elektriskt ljus i detsamma. Omkring
1,800 kr. torde det antagas komma att kosta.

Tandläkare m.m. 8 »fil 1°°8-
Såsom ett synnerligen stort behov för Strömsunds samhälle
har av många framhållits att en tandläkare borde finnas
här. En sådan skulle utan tvivel få god praktik.
Vad som därjämte, i fråga om den lidande mänskligheten vo-
re nog ett lasarett. Ty, då man vid fall där kirurg måste
anlitas, nödgas frakta patienten ifråga från Strömsund el-
ler trakter ännu längre bort, ända till Östersund, torde
det vara tämligen klart att många människoliv lätt kunna
gå förlorade, vilka annars kanske skulle kunnat räddas om
kirurg funnits att tillgå på närmare håll.

STÜRST!
Jämtlands och förmodligen
hela Norrlands största good-
templarloge torde logen Norr-
skenet i Strömsund vara.
Den räknar nu inte mindre än
250 medlemmar, därav 10 pas-
siva.

24 april 1908.

STRÖMS KÄGELBANEFÖRENING
hade i torsdags ord. årssam-
manträde, varvid styrelsen,
järnhandl. Aug. Gustafsson,
handl. A.Th. Selinder och
apotekaren C. Lönegren, alla
i Strömsund, återvaldes. Re-
visor blev insp. Z. Åslund.

Ålühz

n _!
1llII1II\|

- l ÜI'fm

27 april 1908.

Till den sista hvilan vig-
des i lördags i Ströms kyrka
stoftet efter aflidne lands-
tingsmannen Olof Olofsson i
Tullingsås och hans sonhust-
ru Kristina Olofsson. Jord-
fästningen förrättades af
prosten Wagenius som i kor-
ta allmänna drag tecknade
landstingsman O:s livsgär-
ning.
Bland kransarna märktes en
från styrelsen och tjänste-
män i Ströms Folkbank med
"Tack för godt samarbete".

Med anledning af begrafnin-
gen flaggades allmänt på
half stång.
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Frånsedt en för tillfället företagen uppsnyggning af gårdsplaner och afträden befanns
den yttre renhållningen i oförändradt skick, hvarför också de i föregående årens berät-
telser framställda anmärkningar ännu kvarstodo orättade. En del olämpliga afträdeskärl
påträffades i flera gårdar, och å de flästa ställen hade hälsovårdsstadgans föreskrifter
att afträden skola förses med täta underlag, som ligga högre än angränsande markens yta,
försummats att verkställas. Under sådana förhållanden kunde icke förhindras, att oren-
lighet nedtränger i och orenar marken.

Svinhållningen förorsakade äfven hygieniska betänkligheter, allrahälst sådan icke sällan
förekom i trångt bebyggda gårdar och för öfrigt under sådana omständigheter, att den ic-
ke kunde godkännas. De flästa svinstior voro inhysta i ladugårdarna utan att några sär-
skilda åtgärder vidtagits för att skydda underlaget mot orenande tillflöden.
På ett par gårdar iakttogos kvarliggande komposterade upplag af affallsämnen som spredo
stank och generade närboende.

Afskräden och affall från hushållen voro vanligen icke i allmänhet förvarade på före-
skrifvet sätt, utan hopades gemenligen i de stora spillningsrummen eller upplades vin-
tertid i komposter. För att söka få de påpekade missförhållandena afhjälpta, sammankall-
ade jag hälsovårdsnämnden efter inspektionsförrättningens slut, hvarvid de yppade olä-
genheterna af mig ytterligare framhöllos äfvensom de förbättrande åtgärder, som i anled-
ning häraf ansågos erforderliga och som af hälsovårdsnämnden måste vidtagas.
Bagerierna voro i allmänhet rena och oklanderligt skötta. I Engs bageri behöfde dock
väggarna i ett till bageriet angränsande förvaringsrum för brödet förses med lämplig be-
klädnad hälst af spontade, oljade bräder och i Bergs bageri borde väggarna ommålas. Se-
linders bageri hade grundligt rengjorts och befanns tillfredsställande.
I s.k. nya mjölkförsäljningslokalen har i källarvåningen belägna förvaringsrummet för
mjölken lämpligt läge och befanns för öfrigt utan annan anmärkning än att golfvet borde
läggas af för vatten ogenomträngligt material, hälst af cement eller asfalt. I den äldre
nölkförsäljningsaffären hade förvaringsrumet icke undergått någon ändring till det
bättre. Mjölkkärlen stodo här i en mörk, trång afbalkning i en uthusbyggnad på gården.
Trägolfvet var surt.
Mot Erssons slakteri framställdes samma anmärkning som förut. Slaktbodens provisoriska
tillstånd får icke längre tolereras, isynnerhet som den är belägen i samhällets centra-
laste och tätast bebyggda del, utan måste med första försättas i anvisadt skick beträf-
fande golf, väggar och aflopp. Äfven mot ladugårdens dåliga golf och ventilation gjordes
anmärkning.

Wikströms nya slakteri, beläget utanför municipets gräns var däremot i alla afseenden
fullt nöjaktigt inredt och skött. Slaktboden hade cementgolf och boiserade, oljemålade
väggar samt ägde riklig tillgång till godt vatten och hade täckt aflopp till närliggande
sjön. öfriga lokaler voro ljusa, luftiga och rena samt voro äfven i öfrigt försatta i
fullt tillfredsställande skick.

Nilsêns charkuteriaffär var väl skött och gaf icke anledning till anmärkning.

Bryggeriet hade nu fått fullständig boisering kring kylskeppet å vinden. Vattenledning
hade införts i dess alla lokaler. Ny afloppsledning för sköljvattnet hade lagts på bädd
af tegel till vattudalens strand. Jäsbodens golf var synnerligen väl lagdt af plansten
på betongrund. Betonggolfven i de öfriga lokalerna voro däremot slitna och spruckna och
skulle omläggas af asfalt. Bryggeriets källare och förrådsrummet för malter funnos i väl
underhållet skick.
Arresten hade genomgått grundlig reparation och därigenom försatts i tillfredsställande
tillstånd. Den har samtidigt rengjorts och fått ny väggbeklädnad af hyflade bräder, som
behandlats med olja. Mot luftväxlingen var nu intet att anmärka.

I folkskolan saknade afträdet fortfarande kärl för spillningen. Golfven i lärosalarne vo-
ro slitna och behöfde omläggas och oljas. I småskolan voro afträdeskärlen gistna och o-
tömda, hvarförutom afträdet saknade lämpligt underlag för tunnorna. Skolorna voro i öf-
rigt hygieniskt inrättade.
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Vattenbehofvet hemforslas till hufvudsaklig del från Ströms vattudal. Brunnsvatten an-
vändes endast undantagsvis för hushållsbehof.
Bostadslägenhet, som på grund af byggnadssättet icke var tjänlig till människobostad,
anträffades endast hos Erik Olofsson där ägarens boningsrum funnos i omdelbart grannskap
intill och sammanbyggda med ladugården. Detta anmärktes såsom hälsovådligt icke minst av
den anledning, att matservering här äger rum för tillfälligtvis på orten sig uppehållan-
de personer.

Nytt mejeri har under året uppförts af tegel på gråstenssockel och med öfverbyggnad för
betjäningen af trävirke under plåttak. Mejeriet har medelst egen vattenledning från när-
belägen källa riklig tillgång på godt vatten inom dess olika rumslägenheter. För aflopp
från byggnaden var behörigen sörjdt. Golfven i dess lokaler voro omsorgsfullt lagda af
tätt sammanfogade, dekorerade stenplattor eller af slipad cement på betong. Väggarna vo-
ro lätta att rengöra, läget fritt och sundt och ventilationen god. Utensilier och red-
skap befunnos i mycket godt stånd, samt voro tillverkade af prima material. Renhållnin-
gen vid mejeriets olika rum ombesörjs ytterst noggrannt. Förvaringskärlens, för hvilkas
grundliga rengöring praktiska anordningar vidtagits, voro snyggt hållna. Mjölkförrådet
förvarades i täta bassänger af väl hopdrifven plank samt hölls afkyldt af rinnande vat-
ten från den öppetstående ledningen. Ostkällaren var väl inrättad. Mejeriets tomt, som
är belägen utanför municipets gräns, bör planeras och uppsnyggas och ett i dess omedel-
bara närhet förlöpande vattenförande dike bör bättre upprensas. Äfvenså måste den här
befintliga osnygga komposten med snaraste undanskaffas.

"Kött-NLZA"
NILS NILSSON, 6. 7832 L
Tußßéngfså/s. Sßahiíafte. Son
1;<LU¿ gäzstgivwze och 661:-
deßbman NLZA Jcnßbon, Tul-
Léngbåß, háifustamnandc 511.

Vx/s!za¿tfzà'.2en.

Hu/sf/Lun
KARIN NILSSON d.ä., ödd
Jöwsdo/tte/L åfn 1854. Komnøjr.

ßnån Hanmendal.

såå:

L.

Ä Ãnu- '

, ,»

3I

Karneval 4 maj 1908.

hölls i lördags i Strömsund. Det lycka-
de tåget utgick från Biografteatern
och tågade genom samhället, överallt
beskådat av talrika nyfikna.

ÖC1'-yföß
s maj 1908.

HVITA BANDET I STRÖMSUND
har börjat anordna månadssamkväm, var-till även icke Hvitabandister inbjudas.
Sitt första samkväm hade föreningen i

MÅRTEN ÛLSSÛN äå Ribóßlåb- F- 7334- måndags, varvid ordf. hälsade de närva-
SIGRID OLSSON 6_ Pe¿¿d0¿¿¿¿ óäån rande välkomna. Sång av en damtrio samt
va¿¿¿n_ F_ 1¿å3_ ' deklamation förekom. Samkvämet, som var

besökt av 76 personer, var mycket lyck-
at.
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Vid gårdagens kommunalstämma i
Ström behandlades följande ärenden:

1:0. Om inköp för kommunens räk-
ning av And. Hanssons f.d. hemman i
Bredgård, vilken stäman beslöt in-
köpa. Köpeskillingen, 22,675 kr.
skulle utdebiteras pr. allmän fyrk.

2:0. Inkommen motion om anskaffan-
de av färja för överfart mellan Vi-
djeön och Espnäslandet. Ärendet hän-
sköts till vägstäman. Att ingå till
densamma med ärendet och att jämväl
beräkna kostnaden för färjan utsågs
ordf. i kommunalstämman Z. Åslund. P¿aCeä¿"9@" aó Sïhomb 5kUtt¿9¿¿¿@Å måßbana debaï'

teaadea ¿¿ ' I d ' tß¿d "
3:0. Begärt anslag av 2,500 kr. 62¿g un aa ALA na hommunalbxumma'

till kostnader för järnvägsundersök-

nlng Langse}e_Ulr1kSf°rs aïslogs 5:0. En anhållan från Ströms skyttegille om för-
under framhallande att Stroms kom- U H . .

. langt arrende for en skjutbana mot villkor att skyt
mun f.n. vore nog betungad genom in- . . . U .

1” . u tegillet skulle vidta nagra battre skyddsanordning-
osen av jord for den under byggnad U . H H

.H U ar blev foremal for en skarp debatt. Darunder fram-
varande jarnvagen samt ordnande av hull k. U . .
Strömsunds hamnplats. o s att s jutbanan hade olämplig plats pa grund

av att egnahemslotter upplatits intill och på själ-
4:0. Från kyrkostämman inkommet va banan och nu bebyggts. På samma gång försvårade

förslag om bidrag av c:a 1,200 kr. banans läge nyodling av flere lotter. Som det em-

ur hundskattefonden till ett blivan- ellertid framgick att stora kostnader nedlagts för
de tornur i Ströms kyrka avslogs un- anläggande av banan, och att det vid en eventuell
der framhållande att disponibla pen- flyttning av densamma knappast vore möjligt att er-
gar kunde användas till nyttigare hålla statsbidrag härtill beslöt stämman tillmötes-
ändamål ç.ex. upprättande av ett gå gillet och förlänga arrendekontraktet 5 år eller
barnhem för tuberkelsjuka. mera-

zs maj 1908.

Som komunen beslutat anställa en sjuksköterska inom socknen, hade kommunalstäman in-
gått till skolrådet med begäran om att få bostad för henne i folkskolan. Detta bifölls
och anslogs en summa av 1,400 kr. för iordningställandet av nämnda bostad, innehållande
2 rum och kök.

25 å[ 27 maj 1908. utykt

I dag har jämt 25 ar förflutit sedan logen Norrskenet
i Strömsund bildades. 3 juni 1908.

I anledning därav kommer en minnesfäst att hållas den En Utflykt í Strömsunds Om-

l4 inst. juni. Ett särskilt minnesblad är under utgiv- BíVnín8af fÖfet°85 i dag av

ning. lärarinnorna fröken Erika
Häggdahl, Lucia Nilsson och
Ingeborg Nordfors med sina
skolbarn. Barnen voro ordna-
de i tåg med var sin flagga.

Under utflykten intogos även

Inbjudan har, enligt vad Strömsunds Tidning erfar, ut- förfriskningar. Småttingarna
färdats till aktieteckning i ett nytt bolag i Ström- tycktes vara mycket belåtna
sund benämnt Strömsunds slakteriaktiebolag, vilket med utflykten.
skall övertaga den av hr A. Wickström nyligen startade
s a terirörelsen. Aktiekapitalet skall utgöra lägst få" éä *'4
25,000 och högst 75,000 kr. i aktier å 100 kr. èàëzëëëè
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Våren Silverbröllop
3 juni 10 juni 1908.

Vårarbetet pågår nu som bäst och når på Vid sitt silverbröllop i lördags gåvo
STUUÖ av det 8Ynn53mma Vädret Snaïf Sln bankdirektör och fru J. Gärdin i Ström-
avslutning både i Ström med Omgívníg 0Ch sund supê i sitt hem för ett större an-
efter Vattudälên- tal gäster. Efter ett leve för konungen

På grund av det vackra vädret, vilket gör med anlednlng öv nëwnsgagen ta1ade_pr°â:
att snön i fjällen smälter mycket fort, tån O'N' Yagen1?s Orh r9dpar:t° Dlrå ar
så har vattuståndet i Ströms vattudal sti- dl" framforde Sltt oc sl" ma as tac '
git till en ansenlig höjd- Bland den rika hyllning som kom makarna

, till del må nämnas en kaffeservis i sil-
ver från vänkretsen.
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TUMSEDEL.
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üßniøtm ungiurh
l3 juni 1908.

K.bfhde har i nu avkunnat
nm"y.nW~“«~~,,~.-., v-aa utslag lämnat besvären över

- , . Strömsunds municipalstämmas
”_ Jíš7'" ”“'/°¿äL!! """"""Ü::«-- beslut den 31 dec. l907 an-
...É Frisk gran “__ gående revision av 1904 års

Besvären hade anförts av
hem.äg. Olaus Mårtensson,
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¿_ E. Olsson, E. Nilsson m.fl.
'I som bl.a. anförde att ären-
J' det, med vars utförande sto-
”' ra kostnader vore förbund-

na, kungjorts endast två da
gar före stämmans hållande.
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* t 2; byggnadsnämnden. Klag. yr-

5 Vidare hade frågan inkommit
1 direkt till stämman utan
. att förut ha behandlats av

' kade på beslutets upphävan-' ' /J' . ., , /4 de såsom i icke laga ord-
L 1% ning tillkommet.

li

l I /
I-vuuuniñünmnng:

IJ I k.fbhdes utslag heter det
att då kungörelsen om stäm-

det, som det tillkomme
MIDSOMMARHELGEN I STRÖMSUND 25 juni 1908. stämman att pröva och avgö-

ra, lagligen förberetts avhar förflutit lugnt och stilla. Ett par lyckade midsommar- b d N d å

vakor voro anordnade. ygg a snamn en, p vars
framställning beslutet fat-
tades, finner k bfhde be-

uuufnunuaf 1 j“1í 1908- svären icke föranleda någon

Tryckeriäg. J.R. Scherman i Strömsund har erhållit patent åtgärd'
på tvänne uppfinningar. Den ena gäller ett gnistergaller
som avlägsnar svårigheten vid de nu i bruk varande gall- 13 JU11 1908-
rens uttagande, sedan de en gång blivit upphettade. Det
andra patentet utgöres av ett velocipedstöd, som åstadkom- I löïdags afC°U_hade ett
mer, att velocipeden kan hållas fritt stående på plan mark Paf mUS1kä15kaf1n“°f an"
och fullt stadigt stödes från båda sidor. ordnat konsert i Strömsund

varvid sjöngs flere solo-
Arbetet med sistnämnda patent pågår redan vid de Viklunds- och duettnummer_ Prosten
ka verkstäderna i Stockholm och båda uppfinningarna komma, Wagenius höll därjämte ett
enligt vad uppfinnaren meddelat oss, inom kort att finnas varmhjärtat tal om 1ífs_
i marknaden. glädjen. Festligheten vid

hvilken äfven förekom de-
15 _lU1í 1993- klamation bevistades af
, _ rätt mycket folk, som ef-

Tvenne konserter har givits har i Stromsund a Biograftea- ° -

tern av pianisten Carl G. Berggren och violinisten Göran
terat roade sig med lek.

Olsson. Prestationerna hava varje gång åhörts av ett tal- I går gick "Barnens dag"
rikt auditorium, vilket till fullo uppskattat den både ur af SÉHPGIH- Glansumfet
teknisk och konstnärlig synpunkt fulländade och mycket go- dafV1d1ag Var ett SYHHGY'

da musiken.
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ligen vackert blomstertåg,

mans utlysande blivit i soc-
I//I' ' W/ knens kyrka för första gån-

.a4»~»--- Jf”g/ ¿;ß¿f;¿,4,«/9 gen uppläst 14 dagar före
u4á"¿L'“4á ' | dess hållande samt då ären-



hvari märktes dekorerade hästar med ryttare,
flaggtåg af skolbarn, brudpar, blomsterflickor,
tomtar, dekorerade vagnar och kullor med drag-
spel samt zigenarfölje. En ung dam färdades i
automobil och uppsamlade medel.

Samma dag hölls en uppmärksamad soarê af herrar
Göran Olsson och Karl Berggren i f.d. missions-
huset.

Olidliga följder 22 juli 1908-

Vid sammanträde i lördags med Strömsunds munici-
palstyrelse föredrogs kungörelse om riksdagens
skrivelse till konungen ang. lagbestämelse om

inskränkning i rätten att å tillvärkningsställe
försälja därstädes tillvärkat öl och beslöt sty-
relsen med kännedom om de olidliga följderna av
försäljningen vid Strömsunds bryggeri avgiva det
uttalande att en lagbestämelse innefattande för-
bud mot försäljning av vin och öl till avhämt-
ning vid tillvärkningsställe är av högsta behov
påkallat, att tillvärkare av dessa drycker ej bö-
ra äga rätt att utlämna dem på annat sätt än ge-
nom utforsling efter rekvisition och då till en
minimikvantitet av 10 liter samt att överträdel-
se av denna förordning tvänne gånger medför för-
lust av rättigheten till tillvärkning. Kronofog-
de H.F. Cederberg, som var vid sammanträdet när-
varande, förordade en minimikvantitet av 5 liter.

_. . __! lf.

Sßåiiea ¿ Långåßen, Stnömß bocken.

29 juli 1908.

Arbetet med höbärgningen inom Ströms
socken pågår nu som bäst. Höskörden
lovar också att bliva ovanligt rik.
Den ihållande värmen och det vackra
vädret gör nog mycket till att såväl
hö- som skördeutsikterna synas bli
de allra bästa. Värmen de senaste da-
garna har i Strömsund uppgått till
30 grader Celsius i skuggan.

Bnudpanet
PER JÅKOBSSÛN, 6. 1880 Å Hammeädaß.
BRITÅ LUCIÅ JÖNSSON, 6. 1886.

âfgggtm 29 juli 1908.

För oljud och störande uppträde an-
hölls härom aftonen i Strömsund en
starkt berusad arbetare. Då han skul-
le avföras till arresten satte han
sig till våldsamt motvärn, men surra-
des med några personers hjälp vid en
dragkärra och transporterades till
ort och ställe.

r 7 aug. 1908.

"Storsjöodjur" i Ströms Vattudal?

Enligt vad tre trovärdiga personer
intyga har för några dagar sedan ett
stort djur liknande en sjöorm på nä-
ra 1,000 meters avstånd iakttagits
två särskilda gånger efter varandra.
Sjön var vid tillfället alldeles spe-
gelklar, men vid djurets rörelser bil-
dades stora svallvågor. Djuret iakt-
togs från en motorbåt och ansågs vara
omkring 4 meter långt. Det visade sig
utanför Klöfvan, ett ställe efter Vat-
tudalen, cirka en mil från Strömsund.

21



1 , \ ~
T 4. .äßâ -sf, 2 5 Q
.Ål'§:v| T

“ år 2.:)

1

FISKMEDLET "FISKÅLETTE“. 7 aug. 1908.

Bokhållaren Oscar Andersson i Strömsund
har efter ett gammalt recept sammansatt
ett medel benämnt "Fiskalette", som, en-
ligt vad intyg visa, besitter den egen-
ska en att få fisken att nappa mycket

52:)2,:

prisbillig.
¿§,f¿ Följande redogörelse för patentet torde

.° ïlgx vara av inträsse:
(m 'f- ' . .\“ Q) .. N .. .

~ Sangens båda gavlar aro forsedda med gej-
s I _ der vilka röra si fram och tillbaka,, 9

och vilka aro fastade 1 andra gaveln med-
els stänger. Stängerna fasthållas med be-
slag, vilka dels är försedda med en stän-
gerna omfattande hylsa samt dels med en
uppåtriktad tapp. avsedd att då madrassen
är nedfälld gripa uti en å densamma be-
fintlig uttagning. Vid den andra gaveln
är vridbart lagrat en käpp med samma sys-
tem som i de bekanta Amerikanska rullgar-

fort och lätt vartill även kommer den enk- d1"e'"a° Madrasse" bestå” av två med Va'
randra vridbart förenade delar vadan denla och bekväma användningen av medlet i

fråga, man endast påstryker metmasken el-
ler dunkroken, beroende på vilken utav
dessa som användes, då ett det allra ot-
roligaste resultat lär skola ernås.

"Fiskalette", som nu är under tillverk-
ning, kommer snart att släppas ut i mark-
naden.

Mßßvußv

ELDSVÅDETILLBUD I BIOGRAF 19 aug. 1908.

Vid söndagens biografföreställning i
Strömsund kl. 9 e.m. fattade filmen eld
och brann upp. Orsaken till detta bestod
troligtvis i någon uraklåtenhet att stän-
ga en lucka som är anbringad å det rum
vari apparaten förvaras. Elden släcktes
omedelbart och någon fara för att den
skulle ha spritt sig förefanns ej ty ap-
paratrummet är enligt reglemente invän-
digt beklätt med zinkplåt, varigenom el-
den naturligtvis ej i hast kunnat tränga
ut. Brandkåren alarmerades emellertid ge-
nast.

Bland publiken uppstod panik, vilken
trots uppmaningar att lugna sig, rusade
mot dörrarna, och nedför trapporna, för
att sedan av nyfikenhet åter sedan söka
tränga sig in.
Ägarna lida visserligen förlust dels på

film och dels genom åtskilliga skador som

maskinen erhöll, men som maskinen är för-
säkrad för 1,000 kr, torde den dock ej
bli så stor.

GQIIQM-ßàß

AUTOMÅTISK SÄNG. 10 aug. 1908.

Tapetseraren E.N. Petterssson i Strömsund
har erhållit patent på en uppfinning som,
om den håller vad den lovar, torde bli av
största betydelse inom trä- och järnvägs-
industrien. Uppfinningen möjliggör ett
automatiskt ut- och indragande av sängen
vid madrassens ned- respektive hopfällan-
de. Uppfinningen lär ställa sig mycket

22

i samband med det övriga lätt kan läggas
tillhopa. Gavlarne kunna även lätt urta-
gas i ocg för borstning och rengöring.

ullßßàv
SMÅVILTJAKTEN 21 aug. 1908.

Jakten å fågel och hare har redan tagit
sin början i Ström, men enligt jägares ut-
talande är det smått om vilt. En del en-
gelska jägare ha anlänt.

sßlß-WQIIQ-v

BRA GJORT AV 84-ÅRING. 21 aug. 1908.

Anna Greta Jonsdotter från Näset gick hä-
rom dagen mellan Strand och Strömsund,
över en mil, utan att hon syntes något
vidare ansträngd. Hon är i öfrigt frisk
och kry, ser, då hon använder glasögon
mycket väl läsa samt har fullgod hörsel
och övriga fattningsförmågor.

ußlmßlàv
OLYCKSHÄNDELSE 21 aug. 1908.

Då en l9-årig son till snickarmästaren
Berg i Strömsund i onsdags var sysselsatt
med hyvling i en hyvelmaskin utsatte han
sig för olyckan att borthyvla både pek-
fingret och lillfingret samt en del av
vänstra handen. Ynglingen har fraktatstill sjukstugan för erhllande av vård.

Hüväšv

TILL BLIFVANDE TINGSHUS 26 aug. 1908.

Vid extra kommunalstämma i söndags be-
slöts att å kommunens hemman i Bredgårdtill blifvande tingshus fritt upplåta en
kvadratref jord samt hvad därutöfver er-
fordras mot ett pris af 500 kr. pr. kva-
dratref.
Till tingshusbyggnadsskyldiges ombud vid
sammanträde inför Hammerdals tingslags hä-
radsrätt, då fråga förekommer om uttaxe-
ring för blifvande tingshusbyggnad valdes
dir. J. Gärdin.



Om nyttan och behofvet af en tillämnad ut- statsmedel. Samtidigt reviderades på till-
dikning af frostförande marker inom Ströms skyndan af enskilda intressenter den år
och Vågdalens byar, beslöt stämman uttala 1895 af major G. Nyström utstakade linien
S19- öster om Kvarnberget öfver Risselås.

°@"@"-®*©-a Sympatierna för de olika sträckningarne

vELociPEbsioLoER 28 aug 1908 Sy"aS {Éra~9°"Sk° geïadeå m?"h?"-att h°p'
- - pas, a vagens om yggna eg arigenom

ivanne djarva veineipedstöider nava under alltför lan9e_fördröJeS. anar ifrågava-
senaste tiden förövare 1 strönsund. iers- randeïvag 1 Sitt nuvarande 1 Sanning läm-
dagen den 20 d:s bortstals en på en gård när 6 lt ÖfPl9t att Ö"Skö-
stående ny och obetydligt begagnad velo- nen,qn,nn,
ciped tillhörig Kand. K. Gustafsson i
Strömsund. ILLDÅD l4 sept. l908.

På onsdagen denna vecka försvann på lika En liga synes existera i Strömsund, som

mystiskt sätt en velociped, även den så tagit till uppgift'att störa befolkning-
gott som obegagnad, tillhörig insp. E. ens nattro och föröva illdåd. Så begicks
Wagenius, under det denne en stund lämnat natten till torsdag ett sällsynt fult dy-
velocipeden ifrån sig. likt i det att en kakelugnsmakaren 0.A.

N N n Jonassons å Gärde tillhörig älghund illa
Båda St°1der"a ar° anmaïda* men man har misshandlades och erhöll ett 5 cm lån t.. . . . g

annu ïngen Spanïng på tJuVar"a' krossår vid ena ögat varjämte ena benet
.@||@,,.¿5g@,, bI"äCkteS.

"STRÖMSUND" 29 aug. 1908.

“Jämtlands blivande andra stad" äro rubri- KYRKORENOVERING 5 okt' 1908'
kerna på en artikel i senast hitkomna num- Ströms kyrka har under den gångna somma-

ret av den nya publikationen Den svenska ren undergått en grundlig renovering så
familjejournalen. Artikeln, som prydes av väl in- som utvändigt. Ursprungliga pla-
en vy över Strömsund skildrar i översikt- nen för renoveringen var att för en kost-
liga drag det raskt framåtgående samhäl- nad af cirka 2,500 kr. låta ommåla kyrkan
lets utveckling å skilda områden. invändigt samt förgylla korset och klotet

å tornet. Vid arbetets påbörjande visade
"æ”®""*G*' det sig emellertid nödvändigt att företa-

LYCKAD TUR 2 Sept_1908_ ga mera omfattande reparationer_fon att
templet skulle kunna framtrada i vardigt

Lustfard var i söndags anordnad med ånga- 5k1Ck_
ren Ströms Vattudal till öhn. över l00
personen de1t0ge_ Båten var 111nm1nerad Under de nu snart afslutade arbetena har

n f k - b ~ d T _ taket invändigt reverterats och väggar
ßât 1šÉK§Q_er1 av ra" es “ren var mye och tak nymålats¿ Altaret och prediksto-

len samt dekorationsmålningarna vid desam-
NÅGRA LYMLAR ma ha ommålats i samma stil och färger
"0ade S19 "ätten mQt de? 5 dennes med att som förut. De gamla otidsenliga bänkarna
å nya kyrkogården 1 åtrömßud Söndeyßlå na ersatts med nya. utvändigt nar saväi
en del verktyg som dar efter verkstallt kyrkan som den omgifvende munen nvitnep-
arbete kvarlämnats av några arbetare. petS_

“”*ü*~**9P Reparationsarbetena ha kostat mellan 6-

PosiALi 9 sept. 1908. °°" 7'°°° k"
_ . ._ _. Ehuru målningsarbetena ännu icke äro fullt

Q 'l“4e“ 5tš°mS"3g'Gaddede.k:mm§'f““g°' afeiutade kunde ddek gddstjanst_1 ga; a-
en tid av ret posten ic e e or ras ter h¿11aS 1 k

.. .. yrkan. Med anledning daraf
med ångbât å Str°m§ Vatt"da1° hada" efter höll prosten Wagenius omedelbart efter
postbefordran att aga rum tre gånger i H. ---

. .. .. . . gudstganstens slut ett kort tal, dari han
veckan i stallet for hittills varande två erinrade om de utförda arbetenas betyde1_

turer' se för församlingsbornas trefnad.

“”*””"“”“a” Under den tid arbetet pågått har guds-
.U h 11. . _ . h t_

VÄGSTAKNING 9 Sept. 1908_ tJanst å its i nya missions use

Förnyad undersökning af landsvägssträck- NY SJUKSKUTERSKA 6 okt' 1908'
ningen Strömsund-Löfberga med förläggning Till epidemisjuksköterska i Strömsund har
väster om Kvarnberget verkställdes under antagits fröken Elsa Andersson, Laxsjö.
slutet af förra månaden på bekostnad af Platsen tillträdes genast.

IJÖIQ-Haßlöä-1
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Brltder pr tolft pr mil Jr) öra Plank pr tnljt pr mil 60 öre. Kol, Sdgspâ/1 pr _~«'/kk' obrrm*nde' på af-

stánd 25 örr. lšorr/t<::11}lr pr mil2ore parvt, minsta nfgz'/t 25 (irr. Spr(m¿_win1m~/1, Öl, lïn och spírituosa

betínga 25 ° .- _/ör/1i_i/'m'ng' 1' :'anl/j¿,fa godstaxan, m1'n_-tu ajgzfl _/ör øzttgotllnvf uj «lr.~;<.1 ,\-lag 50 örf.

Snzápllket, nt/ïillckzïrl of/1 ll_\'liÅ't /wtult/_» kontant mn/ m:n.~t I0 fi 1.7 ärr.
Skrymmamlv m/ihlrr vllcr nnat skrymmande' gods tlrlntvras mm' 1//iu.-t 25" .. _/m-/n'ijn:':/;_f mot vanligt

gods. [fxtra l»o_;".~u'1'11_¿f::r och drrmvd ;'vmförl:f¿,ft 7 kr. pr tfn/:mn Ißfullultuz' 1;/;1ft l/ku mn! 3 klass passa-

gerarafgzft. Vit/ storm' tr«m.~porte*raj Icrratm' eller varor ljtwr ofn n :1_-Åw:.'|/.I /sr. [lm son: pa en gäng

låter frakta varor stf///da till samma rmottagarv mh l1z':lÅ'a.< ,»wnm1m1la«,f«la j/fl/cl/"'10/>/> uppgår till minst

20 kronor, dtnjuta 20% rabatt.

OBS. I Vid ishíndrr tillämpas aj taxan.
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Körväg mellan Strömsund och Gäddede få vi nu äntligen i år
aven under den tid Stroms vattudal icke är korbar Tack va-Myl go re__byamännen i Strand, Äspnäs och Gärdnäsbyn samt.Ströms

10 Okt

I-'
kb

O
®

Travarubolag hava cirka 4 mil ny väg brutits mellan Ström-
sund och Thorsfjärden, varifrån sedan allmän landsväg le-
der till Gäddede.

ßá : Å ¿ á f Folkskoleinspektör E. Eriksson, som för

/ím/¿¿W! 21 our. 1908.

nt' 47 " mßkt närvarande befinner sig på tjänsteresor i
“M norra Jamtland hade tills i gar afton in-

É- åf"ñ“'$"m5 §"_iÜ“'í'§|I5l~ bjudit skoiråa, iärarepersonai, föräldrar
(ms”l""“"““““”“'"m' -~»-- och målsmän samt öfriga intresserade till

au 2/ -_¿¿ 1/¿“/u¿_J°?¿,¿¿_¿ ett möte i Strömsunds folkskola. _ . .

o--í;v “ øßzfåiøzß-~ Ip Inspektör Eriksson föredrog därvid först
Z 4' 0. a-aáf /Eíåšo Jízïj en redogörelse för skolväsendet inom

om ' øÅ'..¿/Å.. ' fo: Ströms skoldistrikt och påpekade hvilka4
7/f.š¿-.l,7:@,1,,:...._¿,#f..§¿ z :z ändringar, som vore önskvärda inom den

/š;o 4,4 »« I ” ' närmaste tiden, samt slutade med följande/ / 7Z:...Ãc..;..f' s ..' y=rrande=
&“z_“/*Å/“går / 4"” 1) Att skolväsendet organiseras så att

8 A? 4 ' - ' J r . .. . . .¿ê§'“**-' '* det vidstrackta skoldistriktet indelas i
J/ L O fana 4-014 w

/ Ön* ° ° k 1 1;/-«- --~_ 1 skolomraden med smas o or som under agÅ/ Ål for mindre folkskolor eller folkskolor och/f  r -; o

.f 4,"/LL.-. / ri* att ordnade lärokurser bestämmes för hvar-
a¿»/11 ( I¿f je skola;

nå i$°¿f.'7 /“¿ uàgßtö 2) att Hillsands och Kärrnäsets folksko-
la ordnas mera lämpligt så att Kärrnäsets

6 báfáá '7"¿“““ station utbytes mot Äspnäs;

3) att skolhus fortast möjligt bygges i
T llin sås o h f llständi folkskola där

22 okt. 1908. iärättås; C u g

Strömsunds stadsplan kritiseras af kommunal- 4) att en åel 1äf0bÖCker SäfSkí1¿C 1 hi'
tekniska byrån i Stockholm därför att nödig $t°fía °Ch räkning succesivt Utbïtes m°t
hänsyn icke tagits till ägogränser, terräng- mera Praktiska;
och trafikforhallanden. En modern och fin 5) att kurser i huslig ekonomi anordnas
enhetlig plan anses kunna erhallas med bibe- i Strömsund_
hållande af alla redan bebyggda och försål-
da tomter, En dy1ik p1an b1efve också bil- vid den därpå följande diskussionen under
lig och gen0mförbar_ prosten Wagenius ordförandeskap, framgick

ßgga att skolrådet så fort sig göra låter äm-

En glädjestund bereddes i går understödsta- “ar taga de °}íka önskemålen i ëfvervägan-
garna å Strömsunds fattiggård i Tullingsås de' En del fragfr k°mmer sa“n°11kt att be-f handlas redan pa kyrkostämman nästa sön-af en del fruar från Strömsund, hvilka a -
lade besök å fattiggården och undfägnade dag' Sa t°Éde blf fašlet med fragan °m
hjonen med en duktig extra förp1ägnad_ folkskola i Tullingsas och om ordnande af

kurser i huslig ekonomi, hvilket senare
förslag vann allmän tillslutning Från lä-

26 Okt- 1908- rarekårens sida underströks kraftigt be-
hofvet af bestämdt fastställde lärokurserStrömsunds läsestuga, hvars verksamhet und- fn h _ k 1

er fjolåret låg nere har nu återupptagit or varJe S ° a'
sitt arbete. Läsestugan började sin verksam- Till Sist höll ínsp_E_ ett före¿rag om

het i sår med en enkel effeudefhållíß folkers och skolans förhåiiande ri11 hva-
hvarvid förekom tal af hr D.A. Persson samt randra ¿äri han framhöll nödvän¿ighe;en
deklamation af hrr Persson och J.E. Johans- af ett förtroget samarbete mellan hem och
S00- skola, för att vinna största möjliga re-
Läsestugan, som nu står under ny styrelse sultat af uppfostringsarbetet.
vald af logen Norrskenet har från föregåen- Mötet var synnerligen talrikt besökt,
de verksamhet en kontant behållnin å 3008 P
kr., jämte inventarier och boksamling.
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åííríhurlm i åtrñm
FA VRKEN HA VÄL SADANA ANOR SOM FÄRJKARLENS, OCH ATT FÄRJKARLEN ÄR EN HÖGST BETVDELSE-

FULL PERSON VET SÄKERT ALLA SOM FÄRDAS VÄGARNA FRAM. IBLAND ÄR DET HAN SOM BESTÄMMER Ö-

VER TRAFIKANTERNAS VÄL OCH VE, OM FÄRJAN SKOLA GA ELLER ICKE. T.0.M. DEN GREKISKA ANTI-

KENS GUDAR HADE ATT TA HÄNSVN TILL KARON, FÄRJMANNEN ÖVER FLODEN STVX. NU INNEBÄR DET

VÄL ICKE PRECIS NÅGOT SJÄLATAG ATT AKA FÄRJA ÖVER STRÖMS VATTUDAL, MEN NÄR MAN SKADAR

FÄRJRÄNNAN SOM EN MÖRKBLA BRO ÖVER DET AV SNÖ OCH IS TÄCKTA SUNDET, SÅ ANAR MAN ÄNDOCK

DEN DJUPARE BETVDELSE SOM DENNA BRÄCKLIGA FÖRBINDELSE HAR FÖR STRÖMSBORNA.

På backen tnvtd ßänjtäget på Långän bon Enth Kantbbon:

"Det van på vånen 1907, Aom jag blev änjhanß hän. Svänßan hade köpt Långön på nttttåt-
ta men det van någna andna »som »skötte 5à'njn¿ngen då. Jag hade emetßenttd ßått lov att
öventaga anbetet på ßänjan och en töndag, då jag anbetade t' ßhogen fzom det bad om att
jag kande gå öve/:taga ßänjan av Mzomahanen Han/s Efusa. Han begände emetßentád 1,500 hn.

ßön ßänjd/ulßten och då tch det vana den gången. Men 1907 tog jag L atßa ßatt vtd.

Det van bå att avgtátenna ßön ßänjntngen hett titßßötßo änjmannen bom Kön. Men nog van

det mycket fznog áän penganna. Avgtßten áön I pe/won van 3 öne men meystadet/s betata ßotlz

bana 5 one tun och netun. Så »småntngom gtch det ändå att gå dem att gör:/stå att ett öne

nog betydde men ßön mtg än ön don. En get eflen andna »småhnäh ßänjadu även 5ön 2 öne,
en ön 5 och en hänt 5ön 7 äne. Ett åkdon med I hjutpan hoßtade 5 öne t ánaht och en

tníßta 10 öne.

Man må betänka, att jag på tnhombtenna bhutte hålla attttng t Aamband med änjntngenz
:tt pan dnängan, änjon, båtan, áänjttnon och attt annat och dänttßt ßöntönja huntnu och

ann.

Ewsam van det natunttgtvu» omöjttgt att Alzöta ßanjnángen. Då jag tätt/Ladde tat jag byg-
ga en ny änja och nepanena upp den gamla Aom med ånen btévtt otät och »sjönk emellanåt.
På den nya ßänjan, /stonßänjan, kande man ta ombond 6 ta/.sa och på den mtndne 4. Fänjonna
gick bnedvtd vanandna och tbtand noade ¿tg onböndenna och höndnänganna med att tävta L

kapp även /sundet. Det van dnagáänjon »så det gättde att vana ßtanh t anmanna. De daqan
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tnatken van som vänet tch man dna áänjan sammanlagt 4 mtt nam och ttttbaha övenfoun-
det \\
- Hun tång ttd tog det att änja även en ta4t? Ja, det benodde nog mebt på vädnet. Van
det tugnt så gjonde jag tunen även på 10 mtnuten, men nekondet än nog ttte bättne. Jag
tåg den gången bonta vtd ßänjtäget vid Stnämaund och väntade på bannmonbkan, och anden
ttden hom det en handetaneßande som absolut vttte även genaat. Hetßt hade jag väntat,
men hun det van Aå dnog jag tväg med áänjan och handetaneaanden - den gången tog det
5 mtnuten även och tnte tog det tängne ttd på åtenvägen hetten och jubt bom jag kom tttt-
baka kom ochwå bannmonolzan nen till áänjan och Aá ban det även tgen med Atäntta ßant.

F'O!'fä.1J.O89d6l.

AITIBBULLEETÅTÄÜIS FIILIHÅII

..,. fa/ ,1:f/K-,....t
Kronor ön-

arreplrrud uïxrl fl 3 7{._
rrhállrl Mn (I

damm» 4)»
.Volta Kr. Û 1 .lo

F'ÖrIäl1Od.B.2.

am -¿ J Öå-I” /auf

SKOLKÖKSKURS ll nov. 1908

Enligt vad vi försport komma
under innevarande år icke
mindre än tre skolkökskurser

ångháturnp 11 nov. 1908.

Våra ångare synes i år redan under november månad få påbör-
ja vintervilan. Nedre delen av Ströms vattudal är nämligentill stor del isbelagd och en sträng köld synes borga för
att vintern på allvar nu kommit.

18 nov. 1908.

På Ströms vattudal ämnar man söka återupptaga ångbåtstra-
fiken ännu en gång i höst och man är därför nu sysselsatt
med förberedelser för att forcera isen, vilken ligger på
en sträcka av c:a 4 km. uppåt vattudalen från Strömsund.

I Strömsund kvarligga nämligen ännu stora kvantiteter för
skogsavvärkningarna efter övre Vattudalen avsedda proviant,
som måste forslas dit upp ångbåtledes.

KÖRDE NER PÅ ISEN 25 nov. 1908.

F.d. gästgivaren E. Olsson och slaktaren Lagersten i Ström
körde härom aftonen ner sig på Vattudalens svaga is. Häs-

att an°r§“aS Inom Str°ms s°°' ten och karlarna klarade sig, men tvänne får, som voro med
ken. Meningen är att fördela
kurserna på Strömsund, Tull-
ingsås och Risselås.

Stnämbundbdamenna
BRITTÅ SVENSSON, KÅTÅRINÅ
BÅÅTHE, ÅNNÅ KÅJSÅ_HOLMBERC

och EBBA THORVÅLÛSEN.

på lasset gingo till botten.

30 nov. 1908.

Vid sammanträde inför Hammerdals tingslags häradsrätt i
lördags beslöts att uppföra tingshus af sten på den af
Ströms kommun upplåtna tomten invid Strömsund. Kostnadsför-
slaget slutar på 58,000 kr. Arbetet påbörjas redan i vin-
ter med framskaffandet af sten till grunden. Huset muras
nästa sommar och står färdigt inom 3 år.

Ful historia! 2 dee 1908-

HUR FÖRVALTAS NYKTERHETSFOLKETS SJUKKASSA?

Den från nykterhetskorporationer fristående sammanslut-
ning, som benämnes nykterhetsfolkets sjukkassa, har under
de senare åren - tack vare sina billiga avgifter och god
ledning - kunna glädja sig åt en ständigt växande popula-
ritet. Dess välgörande verksamhet inom Ströms kommun har
även till fullo uppskattats och nu senast vid oktoberstäm-
man beviljades ett anslag av 100 kr. till förvaltnings-
kostnad. I och med mottagandet av detta - på kassans lo-
kalstyrelses framställan - beviljade anslag, har således
kassan ställt sig under kommunens kontroll.
Under de senaste månaderna har emellertid ett fall inträf-
fat som ställer förvaltningen i egendomlig dager och gör
att vi, skattedragande inom Ströms kommun, ställa oss
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tveksamma ifraga om vidare understöd. I korthet är saken
följande: ”

ät, _= V. ; 1*

o n få ' år . _1,*Malaren J.C. Carlsson, sedan flera ar anställd hos firman
Wallin & C:o, ingick år 1906 i goodtemplarorden och 1907
i nykterhetsfolkets sjukkassa. På grund av en av målaren
N.N. falskeligen gjord beskyllan, att C. under augusti må-
nad 1907 skulle hava uppträtt berusad i Östersund, blev C.
som ej gitte åtlyda en kallelse av en komittë att infin-
na sig och lämna upplysningar, struken ur logens matrikel
och tillställdes sedermera nykterhetsfolkets sjukkassa
protokollsutdrag härom, varefter C. även blev utstött ur
kassan. Detta de yttre konturerna.

Den av N.N. gjorda beskyllningen konstaterades genast va-
ra falsk, ity att Carlsson icke en enda dag under året
varit från Strömsund frånvarande samt den uppgivna dagen
jämte flera andra varit sysselsatt med måleriarbete inom
samhället.
För att freda sig mot beskyllningen och vinna nödig upp-
rättelse infann sig Carlsson på sjukkassans ordinarie sam-
manträde, men blev då av ordföranden nedtystad samt skymf-
ligt utkörd ur lokalen och har han ej hittills erhållit

\

4-

någon upprättelse, oaktat rätta förhållandet är känt av 3¿¿and¿ uackha qV¿nn0¿¿
såväl logens som sjukkassans styrelse. Ett försök i denna KRISTINA pALM, á_ 1¿3¿_
riktning har visserligen gjorts av hemmansägaren Olaus INGEBORG NORBÄCK, 6_ 1¿39_
Mårtensson, kassaförvaltare 1 lokalavdelningen, men denne
fick - till tack för att han ville återinsätta Carlsson i
dennes rättigheter - vid senaste sammanträdet "huden full
av ovett" och intet annat synes återstå för den förförde-

ßß
lade än att på rättslig väg söka återfå inbetalade avgif-
tet. 9

Då vi givit offentlighet åt denna fula historia har det
skett av två skäl. Först för att Centralföreningen måtte
verkställa undersökning av härovan anmärkta missförhållan-
de och sedan för att framhålla det olämpliga i att kassan
inkorporeras med goodtemplarorden. Som det nu är ordnat i
Strömsund, kommer kassan att så småningom - till samhäll-
ets skada - gå tillbaka, ty styrelsen betraktar alla, som
icke tillhöra goodtemplarorden, såsom "utbölingar". Någon
vasallstat under logen får aldrig sjukkassan vara, ty då
torde dess popularitet snart vara en saga blott.

Knoppalig ö5n¿ng uI¿ Staömb Foßkbkoßa än 1908.
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5 dec 1908.

YNKLIGA SKOLFÖRHÄLLANDEN.

Som skollärare i Vedjeön
tjänstgör för närvarande
en 70-årig norrman H.C.
Ryen. Mannen i fråga, som
knappt kan läsa innantill,
undervisar barnen endast i
innanläsning uti gamla och
nya testamentet. Då de
barn, som komma i åtnjutan-
de av denna "grundläggande
undervisning", sedermera
direkt konfirmeras, kan
man ej förvåna sig över
att bildningsnivån så små-
ningom sjunker.
Ett färskt exempel på de
vanskötta skolförhållande-
na därstädes lämnade härom
dagen en l6-årig yngling,
vilken å postkontoret i
Strömsund skulle skriva en
prenumerationsanmälan. Han
kände ej till huru flera
bokstäver skulle skrivas!
Det är att hoppas att ve-
derbörande folkskoleinspek-
tör snarast möjligt vidta-
ger rättelse av omnämnda
missförhållande.



STRÖMSUNDS TIDNING
9 december 1908.

Vår artikel om Nykterhets-
folkets sjukkassa härstädes
har redan haft den goda ver-
kan med sig, att den ute-
slutna medleumien vid samman- Q
träde i lördags åter inta- \*
gits i sjukkassan.
Vid samma tillfälle utsågstill komiterade för en till
januari månad planerad fäst-
tillställning, vid vilken
tvenne dödsfallsersättningar
å 1,200 kr vardera skola ut-
betalas, barberaren J.R.
Scherman, hemmanägaren Olaus
Mårtensson, snickaren A.W.
Persson, fröken Häggström,
Jonsgård, och fru Mattsson. M I N N E Å F I Û R 0 T T S B Å Z Å R E N

27 decembea 1908.

' Fä.u.: ANNA NVSTRÖM, ASTÅ SANÛELIN, KRISTINA MÅRTENSSON,
- GRETA EDSTEÛT, EVA SANÛELIN, SIGNE WÅLLIN, BETTV ÅSLUNÛ.

* OI

Strömsunds arbetar-
politiska historia.

lnte alltid glädjande siffror!
Första försöket att organisera Strömsunds arbetare skedde
på sommaren l908 efter ett föredrag av red. Carl Åström,
därvid en arbetarkommun bildades. Denna fick vid starten
ett l5-tal medlemmar.

Första styrelsen bestod av Johan Olofsson, ordförande,
N.T. Rosth, sekr., Per Abramson, kassör, 0.A. Lundin och

Se/ßlw áfwn K<wwwwt= E.A. oahiqvist.
MAREN och NILS NILSSON. .. _ _ _ .. _ . _Fotogäaóeäade hob K¿¿n¿man Kommunen holl sina ordinarie moten och ådrog sig åtskillig
¿ peüman ¿ 5¿¿¿m¿und åä ,90¿_ uppmarksamhet. Vid valet till andra kammaren detta år ros-

tade kommunmedlemmarna - de få som då hade rostratt - med
de frisinnade.
Den första fackföreningen, en avd. av Sv. Grov- och fab-

16 dec. 1908. riksarbetareförbundet, bildas år l908.

EN LOKALAVDELNING
av Sv. folkets sjukkassa har
i dagarna bildats i Ström- ¿)

sund. Julen här .

Föäï“ï“ge“ fäk“ar redan 20 JULSKYLTNINGEN 1 sTRöMsUND 16 dec. 1908.
me emar.

_ _ _ 1 h inskränkte sig i söndags till endast en affär, nämligen
T111 lnterlmstyre se a Engs konditori, där en smakfullt ordnad monter fullsatt
šaiåflïokíörà Oèhsïhröderå med bonbons, tilldrog sig de flanerandes uppmärksamhet.

o a . . ar e sen oc
fabr. J.K. Englund. Nästa söndag hoppas vi ortens övriga affärsmän skola giva

oss en vägledning i våra julklappsköp genom att exponera
sina artiklar.
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NYÅRSVAKOR hölls dels i nya missionshuset med flere tal, union- och körsång och deklama-
tion m.m. samt i g.-t.-huset med tal, deklamation och tablåer m.m. Båda vakorna hade
dragit fullsatta lokaler.

EN GLÄDJESTUND PÅ SJUKSTUGAN.

Ungdomsförbundets sångkör i Strömsund sjöng

13 jan. 1909.

i söndags flera vackra sånger för patienter-
na å Ströms sjukstuga för att bereda dem litet glädje.

.l ß,,~
¿~+~= f” "~.--M -W'

J' ”fl” “ ”*".'f,, ...-/:,»~vw»<: mr

ETT GLÄDJANDE UPPSVING har Strömsunds Tid-
ning i år tagit i det vår postupplaga hit-
tills i det närmaste fördubblats mot samma

dag i fjol. Strömsunds Tidning har nu jäm-
fört med andra tidningar en absolut domine-
rande spridning inom Strömsund med omnejd.

3C)

eff*.
I

Hemsk olycka
20 jan. 1909.

En svår olyckshändelse inträffade i går
hos S. Haraldsson i Risselås, Ström. Då

pigan till middagen skulle steka fläsk
lämnade hon för några ögonblick köket. När
hon återkom hade pannans innehåll fattadt
eld. I rädslan öfver att elden skulle spri-
da sig, slungade hon ut pannan, som därvid
träffade en 4-årig gosse i ansiktet hvilk-
en tillsammans med några andra barn lekte
på gårdsplanen. Gossen brändes mycket
svårt i ansiktet, hvarjämte en liten flic-
ka fick smärre brännskador på ena armen.

Den lille, som genast fördes till sjukstu-
gan och hvars tillstånd strax efter olyck-
an var mycket betänkligt, är nu något bät-
tre och tros kunna räddas till lifvet.

AA/\\/\
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ïßßéàÉ éßwwøßfw 1/ß-/ J M JNMTLANos TIDNING 20 JAN. 1909: '
Uzí? éjáâz savai ströms feikbank sem Jämtiands foikbanks

delagare ha på resp stammor beslutat att banker
na skola sanmanslås. Å förstnämnda stänma fatta- fl
des beslutet med 1,330 röster mot 45 och á sist ' ajg..Ä tf /, nämnda enhälligt.

6 Sammanslagningen räknas fr.o.m. l dennes. Mf-

dø mr w draw
STRUMSUNDS TIDNING 28 JAN. 1909:

jj/Äøà Fördelarna av sammanslagningen torde få anses y' ßø;
störst för aktieägarne i Ströms Folkbank och
ströms socken, då de förra hädanefter kunne pa- ,(/áw

 I

räkna högre utdelning å sina aktier i Jämtlands I
Ä/7 - 0/ Folkbank än de i den relativt unga Strömsbanken /-/

W /Ä och orten hädanefter torde få anses säker om att Ü ' W”J legitima anspråk på lån icke torde kunna vägrasM på grund av ringa pänningtillgång. För affärsmän w
i synnerhet torde förändringen hälsas med glädje, é /6

/y /W då de hädanefter kunna centralisera sina affärer -

442% i Strömsund varjämte Sveriges Riksbank hädanef-
- ter torde finna sig föranlåten godkänna Ström- %

/ya”/, Å sund som bankplats, sedan en så kapitalstark JJ _
el '-

I I söka däri, att Jämtlands Folkbank insett svårig- . __
heten av att kunna skarpt konkurrera med den un- -
der allmänhetens odelade förtroende under tio år

I bank som Jämtlands Folkbank har avd ningskontor -

ÜÜÜ' áá, därstädes. För närvarande godkännes icke växlar W M
betalbara i Strömsund av Riksbanken. J

W Ü Den fördelaktiga sammanslagningen torde vara att ' '

Wi f' ål
M ' ' ' synnerligt väl skötta Ströms Folkbank, vartill Mu/

r- Mk komner att huvudsakliga antalet aktier äro pla- W 0'
J * ø cerade inom Ströms socken, vilket givetvis har

en växelverkan i fråga om såväl placering av '/0'
/øzáøá r Éïbïiïi2Ã"3ÉÉSe'ÉÉÉÃÉÉlrÉÉÉ.g”""“"d° av "SS

f ' /'M /'U M7 V ' / r/M:Å/IÅ/2' Ma/ÉÅ'/, z ar/er! M Ä

m%wW%%%%
W/M míßMä _/MW ¿ ßfmfmrf Ä?/4% 4/,
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-o, .sm /Im/7 STRÖMS KONSUMTIONSFÖRENING 17 feb. 1909.

17,, " æo/ l“,í_ hade förra sönd. årsmöte, varvid av revisionsberät-
lfz /kaond 7:5/Jn?l¿_r telsen framgick att affären lämnat en vinst av 7

I 1 I
lill års hnmlutskyllor I Str”.

n

'-

l on! Kronor en__._\,í.í

Kvinnor :In '

1/2 proc. Det beslöts att vinsten skall få innestå
i rörelsen.

-»»- -- ~==-»p G 24 feb. 1909.

Nwwßhmmw » /Û För att hugfästa minnet av sina vid unga år avlid-
/Û Anu- rm 4-1* /2 ][
/I llygguuhfyrk ful. K«»mm|nuJnl.- '

na syskon har fru Ada Holm, Jonsgård, till Ströms
kommun överlämnat ett belopp av 5,000 kr., vilket

“““““”J~“““ IW* /Lif skall utgöra grundplåt till ett inom Ströms kommun

. Å2\uw .ß J?/¿
^w.mhMmh y iv behöva disponeras till anläggningskostnaden, skall

.. íin»-|;iI'v|-riI|i|lui|.gvu gg
Krßnor 1X

'ltruunmml |JA|nnn l'IrI
l'i Nummuvulnulnu-h-|.- vagnar'

o. omm. u. y.

I 1|_ 1 -Å un- ÜI'1~||-Ir un-

planerat tuberkulossjukhem. Skulle beloppet icke

räntan å donationen användas till friplatser för
tuberkelsjuka, medellösa personer inom socknen. Do-
nationen skall förvaltas av kommunalnämnden.

Vi begagna tillfället att till givarinnan uttala
ett offentligt tack för gåvan, vilken fört den av
alla omhuldade och livligt närda planen på ett tu-

' ¿p* ----- berkulossjukhem inom socknen, ett jättesteg framåt.
Retail nd n|\|~l»unhlIlmms -I»-u ,:11ll|1 ! y

Svit nu -f \ “

l

\'l“J%§ Ä , l| m
Betalt vid |\|:|||ninloollmxyn den Mil; '/I  mars 1

J Jy. melonÅ1///ål J
Vid ordinu-io l mmunnhnnln n 21 Oh. IW? nr baluu-la, nuuT:“mawm-.am.Hq“”_ .mh.m,m,mdHN, Ströms mejeriförening u.p.a. har konstituerats i

lf?.|..“.I'.'f'2},.I»Éf.'âE'.C.L.“¿.'1I.'ÉI'»§'å'1I'ï»f|å" “ååh §ñ"»?“.{|'.I3.É*'”"' Strömsund med ett 70-tal medlemmar.
Fint: Ippbörlol Milou I Sirius uckolltngn den 4

ißfßlu-Iuwrnßlul-HHIßwd Till styrelse valdes landstingsman O. Olofsson i
börja ll l0 f. I. , . .

I' md. 7 lind 7

Jonsgard, ordf., lantbrukarne N.M. Jönsson 1 Risel-
lås, v.ordf., och Ol. Mårtensson i Strömsund, kas-
sör, nämndeman N.E. Nordlund i Öhn och lantbrukare
Nils Jönsson i Strand samt till deras suppleanter
landtbrukarne M. Nordbeck i Strand, M. Mårtensson

4/¿7 /iår /97 blefvo agronom U. Holm i Jonsgård och nämndeman
' ¿¿' ”{"¿* DEBET S.E. Lindkvist i Vallen med skräddarmästare P.0.

xv_jÅ _Éâ,¿¿, ¿4J¿ IM, ¿¿ i Strömsund och Sven Jönsson i Risselås. Revisorer

achuuührahøm årämc amnhn
far .sm 1. mm H 19119. nn--.v».~p-.
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tl.'u :Z I Kruun
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ycnoucr à 20 än \ š
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U- llr. :L korn à kr. 5:64 I
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Holmberg och förvaltare Z. Åslund i Strömsund som
ersättare.
Föreningen ämnar instundande sommar låta uppföra
ett mejeri inom Strömsunds municipalsamhälle för
att därstädes dels förarbeta mjölk till smör och
ost samt dels idka försäljning af mjölk och mejeri-
produkter.

I
1

23 mars 1909.

HVITA BANDET i Strömsund hade i går anordnadt en
glädjestund för understödstagarne å Tullingsås fat-
tiggård. Dessa trakterades rikligen med kaffe och

lwwhmuu ly dopp samt en del godsaker. Anordnarna underhöllo
. dessutom med sång och musik.

' unna pf .. .,
”ñm~MiJMñlMa 5' “2 Lzï' Understodstagarna voro mycket glada ofver den ange-

, 0. 010/'uon d. y.L
l\'n'mrM du / 1909.

kl. M) II

/. ' ,J f

Uppbord Miles i Son-.kenltugm du 6 och 6 Ich. med bolju

32

näma öfverraskningen och tackade arrangörerna med
ett hjärtligt välkommen åter.
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Reformsängen heter den senaste, af tapetserare Pettersson
i Strömsund, i marknaden utsläppta nyheten eller hvilo-
platsen. Till form och utseende liknar den sängar mest,
men hemligheterna, eller de patenterade nyheterna skilja
den på ett fördelaktigt sätt från den stora massan. Dess
stora förtjänst är att den från att vara fullt utdragen
endast genom ett enkelt handgrepp, vikning af den elastis-
ka madrassen, själfmant krymper till halfva sin ursprung-
liga längd tack vare en fjäderinrättning. Och mot aftonen,
eller närhelst andan faller på ägaren, återtager den lika
villigt det lämpligare formatet, om man endast viker ut
madrassen igen. Denna senare yttring af intelligens för-
medlas genom en enkel men sinnrik anordning med två smäc-
kra stållinor.
Ytterligare en fördel besitter vidare den ifrågavarande
sängen enär den, i de fall då den tillverkas af trä, gö-
res söndertagbar så att den med lätthet kan befrias från
eventuella gratispassagerare, som så gärna vilja slå sig
ned i dylika möbler.

Fotogmßen
OLLE FORSLUND

“« N å.,

/__'

INTERIÖR AF MISSIONSHUSET I STRÖMSUND.

26 mars 1909.

1”° I det nya missionshuset i Strömsund hölls i går en större
fäst till förmån för husets byggnadskassa. Vid fästen fö-

H n . . rekom tal af pastor Tåkvist samt sång och musik af pastor
ffggïióââäbza dkótäkktó' G. Lundkvist, fru Alström, fröken Ruth Sandell m.fl. Dess-

“ * f"1< 1< ' ff Må .ELSA ANDERSSON utom ore om de lamation a ru rtensson

Fästen som var besökt af cza 500 personer inbrakte ett
netto af något öfver 200 kr.

TINGSHUSBYGGET I STRÖM 30 mars 1909.
Vid arbetsutskottets för tingshusbyggnaden i Ström sammanträde här under marsmarknaden
förelåg ett från Hammerdal och Gåxsjö inkommet förslag om att inköpa s.k. biografhuset 1

Strömsund och aptera det till tingshus.
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Som bekant ha diverse förberedelser för tingshusbyggets påbörjande blifvit gjorda. Ar-
betsutskottet ansåg sig emellertid icke utan vidare kunna afslå förslaget, utan beslöt
låta höra kommunernas inom tingslaget åsikter ännu en gång.

Vid sammanträde i går i Hammerdal med tingshusbyggnadsskyldige beslöts att fasthålla vid
föregående beslut att uppföra tingshusbyggnad invid Strömsunds municipalsamhälle och af-
slå det föreliggande förslaget om inköp af biografbyggnaden.

Q « .tj5%' M"
För de vid Ströms kyrka församlade beväringsmännen
från Ströms, Alanäs och Frostvikens socknar hölls
i går i likhet med hvad förut under flera år ägt
rum en fäst i goodtemplarsalongen, som för tillfäl-
let var dekorerad med flaggor och grönt.
Vid fästen, som alltigenom bar en högtidlig och
fosterländsk prägel, förekom hälsningstal af förval-
tare Z. Åslund, fästtal af prosten 0.N. Wagenius
och afslutning af hr N. Persson. Mellan talen före-
kom i riklig omväxling, solosång, körsång, musik
och deklamation och under en hållen rast dracks
kaffe.
Å bilden beuäzbéngßmän 5/win St/Land, St/töms bocken.
OLOF PALM, 6. 1883. JÖNS TALLQVIST, 6. 1883.

TINGSHUSBYGGET I STRÖMSUND 31 mars 1909.

Till entreprenör för uppförandet af nya
tingshuset i Strömsund har antagits bygg-
nadsfirman J & H. Samuelsson, Hernösand.
Entreprenadsumman är 60,800 kr.

Östersunds-Posten 20/4 1909.

FÖRMÅNLIG KAPITALPLACERING

Med anledning af beslutad likvi-
dation försäljes Näsvikens Trä-
förädlings A.-Bolags Ångsåg och
Snickerifabrik belägen vid Ströms
Vattudal invid Strömsunds munici-
palsamhälle - ändpunkten vid den
beslutade inlandsbanan - jämte
ångaren "Näsviken" bryggor pr m - 0

samt inneliggande íager af sågadt 30 april 19 9'
°Ch hYf]-adt Virke- Det första tågsättet bestående av lokomotiv
verket är uppfört åren 19o2_l9o3 och 15 vagnar lastade med slipers gick i
och innehåller jämte ett stycke onsdags fórmiddeg vid Lugnvik in på det nya
26" ramsâg' dubb_ kantverk och spåret till Stromsundsbanan.

hyfvelmaskin, förstklassiga ma-
skiner för möbeltillverkning m.m.

Anbud mottagas till den 10 inst. STRÖMS TUBERKULOSHEM 1 maj 1909'
Maj. Närmare upplysningar och Till förmån för Ströms tuberkuloshem gav
specifikationer stå till förfog- 28 april Biografteatern i Strömsund en till
ande. trängsel fylld fästföreställning med biträ-
NÄSVIKENS TRÄFÖRÄDLINGS AKTIE- d° av därvarande *“““ö”k“P°11°
BOLAG. Det ekonomiska resultatet blev gott.
Adr. Strömsund Rikstelefon 58.
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VINTER- OCH SOMMÅRVY ÖFVER STORGATAN.
Längß mun¿c,¿paL¿wnhäL¿e/ta pa/w.dga,ta ha5va de 520.4/ta av ofutems nà'1:,¿ng¿¿dIza/Le valx ax/t
Aßå upp Aina but¿hen. T¿dv¿¿ náden hån ett bnoh¿gt ¿o¿k¿¿5 Aom ¿ngen bebökaaen en känßla
aá Atadßaamhälßetß ¿¿6 och nubch.

-

_u _

~-e

beslöts att så långt tillgängliga medel,
c:a 1,500 kronor, räckte, redan denna som-
mar påbörja planering av Storgatan med
början vid kyrkan. Uppdraget anförtroddes
municipalstyrelsen och byggnadsnämnden.

Q

_-....rJ*
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NOTISER “WOW :", , 1- gråa \
.Jam :;.u"__: I ' -s' : ' , ISL¿Q_,,. Qššššåïi . _

26 ma; 1909. “_ 3. Zfwuøy 1-1.,

STRUMS VATTUDAL är ännu fullt . . '
n ic_ /W 18 Juni 1909. \korbar, något som på 42 år

1%¥.V

\ .
1 _/' få

f-' Qïi
.. as: 0

-'J

ke förekommit vid denna tld på Vid hästpremiering i Strömsund i går erhöl- .

året. lo af de uppvisade hingstarna Säterdölen,
Efter 3 veckors arbete har äg. Nils Persson, Strömsund, värdebokstaf-
färjvaken över Strömsundet i ven AB,, Sleipner, äg P. Jönsson, Strömsund

dag kunnat öppnas för trafik. vardÉb°kstafY°“ É'* Hrtlgf äg' gästßífvafe
P. Jonsson, Aspnas, vardebokstafven C.

1 juni 1g09_ Dessutom uppvisades 5 unghingstar och 10
f"1 c . Af a 30- 1 h" '-

sTRoMs TußERkuLosHEM. under s§d:s°2rhöuoe2,, sëdeäznïâtar S°'“ ”Pp”
medverkan af Amatörkapellet 8'
uppfördes i går i Strömsund af 0 UBPVISHIHSGH V83 82¶°m8§@de §0d Och afse-
ett 5a]]Skap amatorer lustspe- , vardt vackrare an foregaende ars.
let "Tre förälskade poliskon-
staplar" och Mottagningstimman“till förmån för Ströms tuber-
kuloshem.
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.gass-f-' f-,=_« -4s./<^

2 juni 1909.

Ã2'.1';EÉÃE.šÉi'É§'ÉeÉ^f§ÖGÉÉ.äÉ.§'.“' SAN ITÄRAO
š§.'ltâ2¥š22í.â*š.ïš..âE1í,"šl?' W FORHALLANDEN
sedd att under sommaren ombe-
sörja turisttrafiken på väg-

Sträcka" RamSe1e'Str°m' srxönsunbs MUNICIPALSAMMÄLLE
Man afreser på morgonen från Förste provinsialläkaren i Jämtlands län. Årsrapport.
Sollefteå med morgontåget till
Helgum och anländer båt1edeS De framsteg och förbättringar i allmänna hälsovården
till RamSe1e vid mlddägStiden. inom municipalsamhället, som under föregående års
Åutomobilfärden till Ström tar inspektionsrond iakttogos och i fjolårets berättel-
därefter blott tre timmar i an- se annoterades, var fortfarande vidmakthållna, oak-
Språk. tadt hälsovårdsnämndens protokoll icke talar för

att nämndens verksamhet under det förflutna året va-
14 juni 1gÛ9_ rit så särdeles liflig - eller att dess ledamöter

utvecklat något mera utpräglat nit i sin uppgift.
SJUFARTEN PÅ STRUMS VÅTTUDÅL
började i går, då ångaren Sya- De flesta af samhällets gårdar besöktes äfven i år
ningen gjorde sin första tur och fanns därvid yttre renhallningen i allmänhet nu-
uppåt ä]fda]en_ De rege]bundn¿ mera beträffande öfvervägande antalet vara tillfreds-
turerna börja 1 dag_ ställande ombesörjd eller till och med ganska för-

tjänstfullt skött. Tunnsystemet är fullständigt ge-
Sfdên 1865 har 5J°farte eJ nomfördt, och alla spillningsrum cementerade, kärl-
ÜOVJÛÜ Så Sent 50m "U har Uppe- ens beskaffenhet, skötsel och tömning gåfvo icke

heller anledning till någon erinran beträffande det
18 juni 1909, stora flertalet egendomar. Dock borde genom hälso-

vårdsnämndens tillsyn och kraftiga medverkan veder-
:âhte::â:tšíe:EšFRâe??gE;ö$e!e börande förständigas att försätta tunnornas underlag
Strömsund råkade den 13 dzs pa icke sa fa stallen i battre tillstand samtidigt
fa11a ned från 16 meter hög med att vederborande gardsagare alades att begagna

torfstro och torfmull i godselrummen sarskildt for
teïefonstolpe under det han att upptaga det på cementplanerna stående urinlag-
var sysselsatt med reparations- ret_
arbete. Han skadade sig synner-
ligen svårt 1 benen samt krös- Större missförhållanden iakttogs endast på N.N.s
sade kindbenet_ Hellström för- gård, där vårvattnet stod fotsdjupt i källarvåning-
lorade sansen, men kryade snart en under boningshuset och där afträdet var illa hop-
till sig ggn erhöll vård å kommet och saknade tätt underlag under latrinkärlen
Ströms sjukstuga, och där slasket utbars på marken.
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Svinhållning förekom endast inom måttliga gränser. Till
nämnden, som icke hade sig bekant, i hvilka gårdar sådan
ägde rum, hade reglementarisk anmälan härom påtagligen ic-
ke inlämnats. De svinhus, som påträffades, voro emellertid
lagligt beskaffade.

Hela municipalsamhället saknar godt brunnsvatten till hus-
hållens bruk. Sådant upphämtas och hemförskaffas som be-
kant från Ströms vattudal. De på gårdarna befintliga brun-
narna, som av denna anledning gemenligen och uteslutande
användas för kreaturens vattnande eller för diverse tvätt-
nings- och rengöringsändamål, voro allestädes dåligt be-
skaffade, illa konstruerade och underhållna med öfverbygg-
nad af gistet eller uppruttnadt trävirke.
Nöjaktigt beskaffade kärl för hushållsaffalets tillvarata-
gande finnas numera på de flesta gårdar.
Ströms slakteriaktiebolag hade hemförskaffat nya präktiga
marmorskivor att påläggas olika lokalers arbetsbord. Vat-
tenledning hade under året införts i slakteriet. I salteri-
et bör golfvet under träståndarne beläggas med cement och
cementkar bör insättas. Slaktrummets väggar äfvensom den
brokiga linoleum-väggbeklädnaden i arbetsrumet böra målas
ljusare. Golfven i tillverkningsrummen å öfre botten böra KRISTINA ERIKSDOTTER
tillverkas af för vatten ogenomträngligt ämne. Såsom olämp- F. 1885. ÛOIIQA IÅÅÅ Eäih
lig och otillständig gjordes anmärkning mot oseden att be- Månicnbóün ¿ Näóei.
strö arbetslokalernas golf med sågspån. G¿6I med Åndßäb Roóenbßäg

5/L. öhn.

Ä .,_... aa,

Det nya Grand Hotell var synnerligen väl inrättadt, skött
och försedt med propra, komfortabla gästrum. Kök och mat-
källare befunnos i utmärkt skick. Yttre renhållningens be-
höriga skötande vållar däremot källarmästaren stort bekym-
mer och afsevärda kostnader, då erforderliga afloppsled-
ningar saknas. Man måste under nuvarande förhållanden här
som på andra ställen åtnöja sig med slaskets tillvaratagan-
de i stora tunnor, som flera gånger i veckan bortköras.
Gårdsafträdet var ännu provisoriskt inrättadt med olämp-
ligt beskaffade spillningskärl, uppställda på en tunn bräd-
botten, MÅTTIÅS SVEÛBERG

_ , . . _ 0 . Fä. Bünäbei Ödd 1889.Ett par mindre kafeer hade tranga, laga och otillrackligt Beb in Åeí S." .k
. . a -- Qventilerade lokaler. Det nytillkomna Centralkafeet var dar- med0t¿¿Éâ ntegåzbäázvk

emot synnerligen väl inrättadt och försedt med goda gast- ' '
rum. Bättre luftväxlingsanordningar voro äfven här önskvär-
da och skulle af ägaren åstadkommas.
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Bergs bageri var nymåladt; arbetsbordet var behäftadt med '
brister och för mycket slitet, golfvet delvis trasigt och
korkmattan i brödboden dålig. Äfven i Selinders bageri vo- 9 juli 1909_

ro bakbordet och golfvet betänkligt nötta och behövde repa-
reras. I ett intill bageriet liggande förvaringsrum voro En rävly UtgräVdeS den 6

väggarna ej boiserade och golfvet mindre rent. Två insatta juli av bröderna fös OCH

krittunnor böra från lokalen utflyttas. :ef L&fSS°n»dL:8aSeU»
tröm, varvi ån ades två

Folkskolans lärosalar hade slitna, kvistiga och ojämna rävungar_ g

golf, som borde omläggas och oljas. Äfven salarnas väggar _

och tak behöfde ommålas. Renhållningen bakom uthuset var I lyan Patraffades dÉss“'
försummad. Slask o.d. uttömdes här på marken. Att döma af Cem huvuden av 6 nyllgfn
gjorda iakttagelser syntes renhållningen, som på enskilda d?dade_harar samt en mfgd
gårdar numera blifvit behörigen uppmärksammad och väsent- fagelvlngêr av b1°a'_tJa_
ligen förbättrad, skötes sämst å de egendomar inom munici- der °°?“r1P°r °°h sklnnet
pet, hvilka tillhör kommunen. Småskolan befanns fortf. i av en Jattest°r ab°rre'
godt skick. Badhuset som är gammalt och otidsenligt och
som endast kommer till användning under varmare årstid, be- F Uk I h
höfver ersättas med ett nytt, bättre och lämpligare inrät- 0

ad- 9 jan 1909.

Arbetarekommunen härstä-
des har för avsikt att ge-
nom andelsteckning söka
anskaffa medel till inköp
av Biografteatern. Om teck-
ningen utfaller väl, är av-
sett att förvandla teater-
huset till ett folkets hus.

Hüuennan?
Till
Kronolänsmannen Herr Joh.
Gärdin, Strömsund.

För lagliga åtgärders vid-
tagande får jag härmed an-
mäla, att arbetarne NN och
NN den 20 dennes kommit in
i min bostad härstädes,
hvarest båda slagit sig
ned och börjat tala om ar-

KRISTINÅ ERSSÛN» öh» MÅNS PERSSÛN BÅNÛELIN betarerörelsen, därunder
F- 7375- ÛOÅICÄ ÅÃÅÅ F- 7853 Å Skåne- NN på ett bord varseblif-
EÅÅC EÅÅÅÛW» Öhn- G¿6t vit ett exemplar af tidnin-
Mßd Månb PCÄÅÅON Bdd2¿¿H- gen Östersundsposten som
Ti11 han genast tillegnat sig

_ __ och kramat ihop, därunder
Hammerdals tingslags Haradsratt han vändt sin till mig nen.ll ' '

Som förre hemmansägaren NN i Hallviken, Hammerdals socken, šítšânå :ëg:::n:2ndå¿::_
är fader till mitt den 7 april innevarande år födda flic- efter han ned knntên hand
kebarn NN och nämnda barn är afladt under tid, då jag var tilldelat mig ett knnf_
N:s fästekvinna, så får jag härmed vördsamt anhålla om la- tigt slag öfver nnnnen
ga kallelse och stämning ä NN med yrkande att jag måtte nvntnf nnnlännntnn i finne
förklaras för hans äkta hustru och barnet för äkta barn, dagar näteftet varit be_
eller alternativt, att NN måtte förpliktas till mig utgif- tynlint nnnsvä1lda_
va l80 kronor årligen från barnets födelse tills det fyllt
l5 âr och dessutom l00 kronor för de kostnader som upp- Efter en k°ft stunds yt-
stått genom förlossningen. Ceflíßafe bråk Och zesí'

kulerande hade de emeller-
Fri och öppen talan förbehålles och ersättning för rätte- tin nflägsnat s¿g_
gångskostnader yrkas.

Ström och Tullingsås den 2l juni l909.
NN

Strömsund den 25 aug. 1909.

Sven Svensson
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VV ÖFVER CENTRALA STRÖMSUND FRÅN GOODTEMPLARLOKALENS BALUSTRAÛ MOT ÖSTER.
I áonden dhymzaa goikßkoßand pnäkt¿ga byggnad samt lähanebodtaden.

Skrik & skrän GRUFVA
Till
Kronolänsmannen Herr Joh. Gärdin, 29 sept' 1909'
Strömsund. Det i Strömsund bildade grufaktiebolaget

Norra Sverige låter f.n. verkställa gruf-
För lagliga åtgärders vidtagande får jag undersökningar efter Inlandsbanans blif-
anmäla att arbetarne NN och NN härstädes vande sträckning. I dagarna har nämligen
denna dag å allmän väg varit af starka i Dorotea påträffats en starkt kopparför-
drycker öfverlastad och uppfört sig för- ande och därför synnerligen värdefull
argelseväckande, i det de skrikit och gruffyndighet.

::f=;*::*:f:f :::°.:::.@:.“e::“::.:*:::“ 13 ä, J P P - -

knubb under skrik och skrän sökt stjälpa mänddënlïu ïåtršffagí fygdêghešen árddenv r e u as e orso sar e en ro re an
°mkU11 bfyßßeflets °1k1°Sk' i full gång och en af bolagets styrelse-
Wittnen: Montören Gustaf Skogman, Anna ledamöter har i dagarna rest till Dorotea
Jansson och Olof Johansson, de båda sist- för att taga den nya gruffyndigheten i
nämnda anställda på bryggeriet. betraktande.
Strömsund den lá September 1909.
C-A- Jösm AUKTIQN 11 okt. 1909.

Ströms kommun har i dag haft auktion å
skog därvid följande anbud dfgafvds=

Hemmanet Bred ård: Utskogen, 9.267 träd
U N D E R T E C K N A D ä 45 öre Ramviks A.-B., hemskogen 8.423
kommer att fr.o.m. 1 okt. öppna träd á 1,68 Näsvikens såg och snickeri,
praktik i Strömsund med omnejd. A1stW1& Czo.

Hem. Strand: 3/55 mantaï N:o 2, första
Märta Hagström skiftet 7.519 träd á 50 öre Handö1s Såg-
Barnmorska verks A.-B.; andra skiftet, 7,141 träd ä

15 sept. 1909. 90 öre grosshandï. Gustaf Erstad, Lång-
se1e; tredje skiftet, 9.152 träd á 1,10,

v"'v' 'w"'v"'v"V game im-Opay-e _

39



|<oMMuNALsm~1MA 24 okToßER 1909.

AkßkßkßkßkßkßkßkßkßkAkßkßkßkákßk

§ 2. Hotellvärden C.A. Sandelins ansökan om tillstånd att under tre år, räknade från
och med l9l0 till spisande gäster utskänka vin och öl föredrogs. Kommunalnämnden, vilken
under den 4 sistlidna september behandlat ärendet, hade på den grund att Sandelin ej
handhaft rättigheten med den begränsning gällande förordning bjuder, då han under inne-
varande treårsperiod blivit åtalad och bötfälld för olaga utskänkning, enhälligt av-
styrkt ansökningen.

Vid ärendet föredragning talade en av Stämmans ledamöter för bifall, varemot en del in-
stämde i Kommunalnämndens avstyrkande. Sedan proposition blivit framställd och votering
begärts, beslöt Stämman efter omröstning med l0.l89 röster av 4l röstande mot 5.912 rös-
ter av ll6 röstande att tillstyrka bifall till ansökningen.

_.@4__00000

§ 5. Från kommunalnämnden ingavs en så
lydande skrivelse:
"Då stationsområdet för bibanan Ulriksfors
-Strömsund blivit utstakad och såsom lämp-
ligaste platsen med all sannolikhet torde
bliva förlagd å prästbordets ägor, och då
prästbordets förut inskränkta inägor kom-
mer att därigenom ytterligare reduceras
och dess värde som jordbruk minskas, eller
praktiskt taget upphör, så torde försam-
lingen bliva nödsakad, att, därest jord-
bruket fortfarande skall bibehållas, inkö-
pa motsvarande område, som uttages för ät
Järnvägens behov jämte nödiga vägar, från
annan närgränsande j0Vdä95re» Så» 0Ch då Vid ordinarie kommunalstämma i söndags an-
församïingen deïs åtagit 5i9 311 ÅÛVÖIÖS' togs följande av kommunalnämnden upprätta-
en för JäV"Vä9e"5 beh0V och d915 Vid den de förslag till utgiftsstat för kommunen
ekonomiska syn, som denna sommar förrätt- för nästa år,
ats å prästbordet blivit ålagd att under , . _

1910 uppföra ny 1adugårdS_ och Sta11bygg_ Till vagunderhall kr 5,7?2í96, till fattig-
nad därstädes, har det synts kommunalnämn- gafe? °°h fattlgvafden 1 °Vf1gt 13:870*8f'
den iämpïigt att kommunen gínge i fÖrfatt_ avloningar 3,5?O, ranta och amorteringar a

ning om inköp av prästbordets inägor, med h?mma“et Br?dgard med STarre rep' 2'300'
undantag av nuvarande bostadslägenhet och dlvefse Utglftef °°h °f°f“ts°dda beh°V
därt¿1] hörande 1ämp1igt jordomrâde, och lQ,824:§l, suma kr 36,348:6l. Motsvarande

skulle då kyrkoherde 1 stäiier för jord- Slfffa 1 fJ°1 var 3^-973=6°-
bVUket, njuta aVka5t"í"9 ÖV b]lVande köpe' Dessutom beviljade stämman 75 kr. till kom-
Suma- munalbiblioteket att utgå ur hundskattefon-
Genom en sådan åtgärd, därest densamma d°“°
kan realiseras, skulle kommunen undkomma
jordlösen för järnvägens behov inom präst-
bordets område ävensom där föreskrivna sTRöMs KOMMUNALT INTRESSERADE

nybyggnader och underhå11et å desamma' Då hade det särdeles arbetsamt med söndagens
frågan torde kräva noggrann utredning in- stämmor K rkostämman som omfattade det

nan definitivt beslut kan ifrâgakomma' debatteršde lärarvalet räckte från uds-
Viï] nämnden föreS1å att Stämman utser en Éïänstens slut till vid sextiden på aïto-eller flera personer som få 1 uppdrag att och ko nalstä n so O edelbart

U . N . . . n mmu mma , m m

âšâg:g:;?gä nodïg utredn1ng samt ïnkomma därefter vidtog, tog ytterligare cirka tre
timmar 1 ansprak.

Med bifall till nämndens förslag utsåg
stämman kommunalnämndens ordförande Olof SSä9Ssz?
Olofsson d.y. och undertecknad stämman ~ ~

ordf., att vidtaga och till stämman inkom- TILL FOLKSKOLLARARE I STROM 27 okt' 09
ma med den föreslagna utredningen. valdes i går folkskollärare Daniel Nordfors

Û@}5
ÛQ
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Ehuau Stnömbundb nondßiga Zä-
ge ßöga ¿nbjuden till tnäd-
gåadáanßaggntngan, ßå han
man andock han och van tnom
aamhäßßet ßähz tnotaa de la-
gaa óom nåda ößvcn vädenßc-
ken. Även om det ät bvåat
att uppnå Aödeanb paunkandc
tnädgåndaa kännetccknaa Z¿k-
väl Aamhäßßetß av en vi/sa
Zum¿gheI.

På Umm] 17 nov. 1909.

Ångaren Wirgo som i dag kl.
10 på f.m. uppgått till Esp-
näs har grundstött därutan-
för. Ångaren Ströms Vattudal
gick omedelbart till grund-
stötningsplatsen för assi-
stans.

23 nov. 1909.

Under skridskoåkning i för-
går å Ströms vattudal råkade
handl. 0. Ekholm och fröken
Klara Jansson, Strömsund,
komma ut på svag is som brast
under dem med påföljd att de
båda kommo i vattnet. De lyc-
kades dock med uppbjudande af
alla sina krafter själfva
komma upp.

MINNE AF SOMMAREN 1909.
En aß otaZ¿ga gauppea Adm be-
ßnaktaiß a ånganen Stnomb
Vattudaß.

3 dec. 1909

KLÄDER ÅT FATTIGA BARN

Afkastningen af de 5,000 kr.
som skänkts till Ströms kom-
mun af dir. Ljungdahl med

Qi;

93
g-.'!!

3 dec. 1909.

De nya rüsträttsbestämmelsernas verkningar i Strömsund.

Som bekant tillämpas från 1 januari nästkommande år nya
beräkningsgrunder för rösträtt vid kyrko- och kommunalstäm-fru skall användas till in- - . n

u N ma. Enligt detta erhaller person, som erlagt skatt for
ko? af bekladnadspersedlar 1000 kronors inkomst 10 röster. För inkomst över 1000 kråt sådana fattiga barn i
skolåldern hvilkas föräldrar
icke åtnjuta fattigunderstöd.

LYCKQSAM JAKT 3 dec. 1909.

Då hemmansägaren Jöns Lars-
son i Långåsen i fredags af-
ton återvände från timmer-
körning mötte han å timer-
vägen en räv, vilken Larsson
med ett väl riktat skott sän-
de in i de sälla jaktmarkerna
Samma dag hade Larsson lyck-
ats skjuta icke mindre än tre
stora tjädertuppar.

tillkommer l röst för varje fullt och påbörjat 500-tal kro-
nor, dock med den inskränkning, att enskild person eller
bolag högst får 40 röster.
Huru denna röstreducering verkar, framgår eklatant av den
nya röstlängden för Strömsunds municipalsamhälle.
Summa röster enligt de gamla bestämmelserna skulle hava
varit 26,278 men är summan nu - 13121 Högsta medgivna rös-
tetal nås endast av en röstägande - Jämtlands Folkbank.
Den högsta röstsiffran för enskild person är nu endast 25.

'@7@'~@"'

EN STOR VARGLO
har varit synlig i Bredkälen, men har jakt på densamma ic-
ke under den rådande kölden kunnat företagas.
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NYA HUS
åyggnadsverksamheten i Strömsund. 7 dec. 1909.

Tingshusbygget i Strömsund, hvilket påbörjades i vå-
ras har fortskridit så långt, att takläggningen nu i
det närmaste är fullbordad. Ursprungliga planen var
att detta hus skulle tagas i anspråk först sedan
järnvägen blifvit färdig, men nu föreligger ett bes-
lut af de byggnadsskyldige att huset skall göras fär-
digt så att 1911 års vinterting skall kunna hållas i
det nya tingshuset. Detta beslut torde också godkän-
nas af länsstyrelsen.
Järnhandl. Aug. Gustafsson har under sommaren låtit
uppföra ett 2-vånings trähus och Strömsbygdens landt-
mannaförening ett mejeri af sten, färdigt till nyår.
På södra sidan af sundet har inspektor Näsström för
eget bruk byggt en treflig villabyggnad.
Jämtlands folkbanks afdelningskontor i Strömsund
flyttade i lördags in i ny lokal i det stenhus, hvars
äganderätt i somras öfvergick till Folkbanken. Bünden

Första våningens ena hälft, som disponeras af banken, JONS PERSSON' Rkbóelaó' 82 aa'
innehåller rymlig expeditionslokal och två rum för Hubíäun
styrelsen. Kassahvalfvet är inrymt i källarvåningen LISBET (Å adäü QÅÉÅGI)till hvilken en trappa leder direkt från expeditions- _ _ _

lokalen. Våningens andra hälft disponeras sedan i vå- Pr°Y1ns1a11¿karÉn 1 Str°ms dl-
ras af firman Nilsson och Wassdahl. De öfriga tre vå- Strlkt K'G'F' K°rner har er-
ningarna bli färdiga till nyåret och äro afsedda för hål1it_medi°í“a1styfÉ1SeÉS
hote11_ tillstand att vara Jarnvagsla-

kare vid statsbanebyggnaden a
sträckan Hallviken-Ulriksfors-
-Strömsund.

11' Ü*
| ._

'....--I*-=~-~z

Übwn.

”Ett namn mera!” 15 deß- 1909-
Under den nu pågående förbudsomröstningen sändes listor c,,, ,_ _

även till Öjaren, Ström, i och för samlande av namn, var- p¿0V¿n¿¿a¿¿äka¿¿n
vid alla utan undantag undertecknade på ja-sidan. KRISTIAN GUSTAF FERÛINAND

Så en kväll kom man till gamle gubben Ring, som nu i vin- KÖRNER» 6- 7852-
ter fyller 90 år. Ring hade lagt sig på sängen för att Hu¿¿¿un
vila. Tillspord om aven han ville teckna sig a listan yt- LINNEA ÛOROTEA FILIA FORTUNATA
trade han pa sitt vanligt goda satt: "Ja visst, det blir 6_ ¶¿5;_
strax ett namn mera och för en så allmännyttig sak böra
vi alla gemensamt värka", varför R. raskt kom upp och Baänen
skrev ledigt sitt namn A. Ring på listan. Och den gamle ERIK IVAR CHRISTIÅN» 6- 7897»
var glad och lycklig över att få avge sitt votum. DINA LINNEA MÅRÅGRETAr 6- 7597
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I STRUM UTGJORDE FOLKMÃNGDEN šlïá 1 '11 »Liv “ “\í!l{
VID ÅRSSKIFTET 5.333 PERSONER f ~

MÅNKUN OCH 2.542 KVKN; UKNING ' .

91 PERSONER. L , . ' _ ' ~

TILL EGYPTEN 10 jan.
För sin hälsas vårdande avre-
ser den ll jan. agronom Ulrik
Holm, Jonsgård, på en rekre-
ationsresa till Egypten.

FQRBUDETW ... . - .....-,.. .--u - nu.-awuus, unuunuuuu.

Redogörelse för inom Ströms socken värkställd omröstning angående införande av fullstän-
digt rusdrycksförbud inom vårt land.
I förbudsomröstningen hava 2.300 avgett jaröst för förbud. Antalet neutrala och ej an-
träffade personer utgör cirka 700 vadan 86 proc. av inom kommunen boende personer utta-
lat sig för införande av rusdrycksförbud.

I anledning av kommunens vidsträckthet och då i åtskilliga byar för saken intresserade
personer ej funnits, varföre man för insamling av underskrifter nödgats anlita därför o-
intresserade och sålunda mindre lämpliga personer har antalet ej anträffade ställt sig
synnerligen högt, hälst från vissa byar listorna ej kunnat återfås men uppgift erhållits
att listorna förkommits. Dock kan ju resultatet betecknas som synnerligen gott ehuru
visserligen inverkan av både bryggare- och krögareintresset spårats, varjämte ett visst
partitagande emot nykterhetsrörelsen kommit till synes, detta i särskild grad inom Ström
sunds samhälle där det till och med lär ha förekommit att personer tvingats att radera
ut sitt namn å förbudomröstningslistan.

Mmm E s feb. 1910.

3 feb. 1910.

Mark“adÉn i_Ström§“nd har i Norra Jämtlands Kooperativa handelsförening har i dag
dag tagit sln Pärlan men fö- haft årsmöte i Strömsund. Decharge beviljades. Omsätt-
reter_s°T vaH11gt_föfSta da- ningen å affären i Strömsund och upplaget i Hillsand
gen eJ namnvard ilfllêhet' uppgick under fjolåret till kr. 58.556:55 med en brut-
Man har emellertlduskal h°pp- tobehållning å S.359:92 och netto kr. 596:86. Häraf
as att markn§dsbes°Earnas“an- skola utdelas 5 proc. till lottägarna med 218 kr.,till
tal skäll bll afsevart St°rre styrelse och revisorer utbetalas 265 kr. och resten
de fö1Ja?de_da$arna °ch affä- reserveras. Kassarabatter ha utbetalats med 353:44.
rerna bli lifliga, allrahelst
sgm marknadgn gynnas af Qvan- Till Styfelsêlêdamötel' i de âfgåelldeâ Ställe Valdés
113; vackert vä¿er, garfvarmästare E. Strömstedt och gårdsägare Algot

Jonsson med hrr J. Strömgren, Strömsund, L. Nyman,
9 feb' 1910' Draganäs och Alf Pettersson, Strömsund som supplean-
Marknaden 1 Strömsund tog sin ter. Revisorer blefvo bokhållare H. Zetterholm och
början 1 torsdags, men före- kyrkvaktare Erik Ersson med fabrikör K.B. Jonsson som

ter ännu ej någon nämnvärd SUPP1e3C-

lívlighet' Den har följande Halfårsmöte hålles i sommar i Hillsand. Styrelsen
skinnpríferz Kalv 3:50 å §:8o' skall inregistrera affärerna i Strömsund och Hillsand.
get 3:- a 3:80, smaget 2 a
2:50, ki11ing 30 ä ao öre, 19 feb- 1910-

fävfkí 25-30 å 35 *fy måfd smöns KoNsUM'r1oNsFö1uzu1Nc 1 1<oN1<URs.
30 a 40 kr., hudar 75 a 80 o-
re pr kg_, färska och sa1ta¿e Ströms Konsumtionsförening u.p.a. i Strömsund hade den
35 öre_ 6 dennes sitt 3:e ordinarie årsmöte.
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Av räkenskaperna framgick att föreningen, som ständigt
förfogar över ett ringa rörelsekapital och i förhållandetill fjolårets omsättning haft för stora omkostnader i
huvudsakligen ränteförluster, som i förening med de ge-
nom det tillämpade kreditsystemet gjorda förlusterna så
försvagats, att ett fortsättande vore omöjligt.
När bland medlemmarna ej nödigt rörelsekapital kunde an-
ses möjligt uppbringa beslöts låta föreningen träda i
konkurs.

KARIN Nussou d.ä. med Mmm Javs ~zLsê~ och Mmhuwum
AMA~vA Mm: bwmbwmw KARIN, ms, Asm och ELLA.

É /99 2 mars 1910.

Efter en animerad middag kommo vi härom dagen överens att
celebrera en genom braskande annonser tillkännagiven tea- r
terföreställning å goodtemplarsalongen.

K

Se'n vi armbågat oss fram till våra reserverade platser 18 april 1910,
lyckades vi njuta några minuters lugn innan ridån gick _

upp - eller, rättare sagt, förlåten remnade, ty ridån ut- "YITA_BA"DET"1 Stfomfund av-
gjordes av tvenne sidojalusier, för "Ett grått hår". Ak- "°1l 1 gar fast for arets
törerna utgjordes av icke mindre än två personer, vilka nattvardsbafn' Progrfmmet "pp-
i en dialog, som bort bevaras för eftervärlden rabblade t°g b1'a° sang av frøken Inge-
upp en illa inlärd läxa. Frånsett att de två, en man och borg N°rdf°rS' tal av pastor
en kvinna, handskades med utländska ord som en jonglör Arbma" m'm'
med ett par kulor; dock - sorgligt nog - ej med samma W
färdighet, var spelet ej sådant att det förtjänar ett om-
nämnande. Flera av "grodorna" ha redan ingått i språkbru- 18 april 1910_
ket här, såsom: "Du har krossat min ungdoms illustratio-
ner", "låtom oss konservera en stund" etc. - De två and- ?Å ÉTROMSUNDS TEATER SPe1adeS
ra teaterstyckena: "lamm och lejoninna" och "professorn 1 gaf av amatörer "M°ttaB'
njuter lantluft", voro lika beklagansvärda. nínßstlmme °Ch Blanches Se'

0 nomroliga "Hittebarnet". Ut-
Som parodi pa teater var uppforandet forstklassigt och förandet var gott på ¿e f1es_
publiken senterade det hela med att instämma i hjältinn- ta händer_
ans tätt och ofta återkommande interjektion: "Ahl" Som
vanligt i Strömsund vid offentliga föreställningar blev W
det ett pinsamt intermezzo. Under en alltför lång paus

mellan uppträdandena skulle en av våra vänner konstatera
om "aktörerna" efter sista utvisslingen försvunnit och
lyftade därför på en av ridåjalusierna. Detta kunde ett
par i salongen befintliga, berusade personer icke godkän-

t na, utan började "gruffa". - Vi vilja hoppas att ett upp-
repande härav icke förekomer, ty då skola vi sans facon
utsätta tölparnas namn.

Sen detta skrivits, erfar vi, att "artistparet" utgjordes
av en bagare från Hammerdal och dennes piga. Det vittnar
ju gott om födgeniet hos bagaren att han försöker göra
sina talanger "på de tiljor som föreställa världen"
fruktbärande, men hoppas vi att han hädanefter helt ägnar
sig åt sitt hantverk. Denna gång inhöstade han kovan, men
nästa gång väntar "smockan"

Erneste

St/Lömbbofr
OLOF ÛLOFSSON (Bank-Ola), STINA ENGELBREKTSSON och ANNA
OLOFSSON, ßödd Engelbnefwsßon, git med Bank-Olla.
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Parti af Strömsund

I .i
_ .t_ J. -La .”.*...n-1-\  

* _* 4* * * 21 april 1910.

Strömsunds nya, förstklassiga hotell - innehafvare hr L.M. Larsson - kommer enligt hvad
nu definitivt bestämdt att öppnas för allmänheten den l instundande maj. Hotellet öpp-
nande hvilket varit afsedt att äga rum i början af innevarande månad har måst framskju-
tas på grund af att den hastiga snösmältningen och däraf följande dåligt före gjort
transport af möbler och öfriga inventarier snart sagt omöjlig.,
Hotellet som är inrymdt i Jämtlands folkbanks hus, får en synnerligen gedigen och smak-
full inredning såväl i fråga om resanderummen som matsal, kafe och klubbrum. Möblerna
har levererats af Erik Alströms handels- och fabriks a.-bol. här.
Detta jämte innehafvarens namn - källarmästare L. har under 12 år som portier å Grand
Hotell här hunnit förvärfva sig den resande allmänhetens obegränsade förtroende - borgar
för att det nya hotellet kommer att fylla de längst gående anspråk på tidsenlighet och
komfort och tillgodose ett verkligt behof inom det framåtgående samhället.

A V S L A G 11 maj 1910.

Källarmästare L.M. Larssons i Strömsund ansökan om att få vid ordnade måltider servera
vin och öl har avstyrkts av kommunalnämnden.

-* ll maj 1910. °Dammsugmngspump
_- a grund av drivis 1 Strom- uthyres

6, åuïdeår seíån å fšedïgs ån- per dag eller för längre
¿ _Wí_¿ :¿:%¿íšÉ je ra icen s ang . os en ar tid_

«¿3V írjÅtüLLš?f-=* 1 roddbat transporterats öv-
Wvßxe gu er sundet, ibland tämligen Effektiv! Lätthandterlig!J _;fÉ1j:- långt ovanför färjstället.

~r,_¿-¿_l_:f¿_ if-'__ Hästar och lass ha emellertid AKTIEBOLAGET PER HOLMS
på inga villkor kunnat frak- ELEKTRICITETSVERK

'“f¿¿§§fåf' tas över sundet. Telefon 77
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Grhnuh utøhíinlming!
11 maj 1910.

Frågan om en ordnad utskänkning inom mu-
nicipalsamhället för att få bort det oef-
terrättliga system, som nu råder, har,
som bekant flera gånger varit före, men
strandat vid blotta försöket. Sista gån-
gen den var på tapeten var 1904, då kom-
munalnämnden tillstyrkte, men stämman av-
slog en av hr 0. Schröder gjord ansökan,
huvudsakligen på grund av att lokal icke
förhyrts.
Nu har till stor glädje för oss nykter-
hets- och ordningsvänner saken kommit i

ÉXTERIÖR ÅF ÅFFÄRSHUS INVIÛ STÛRGÅTÅN- ett annat skede, till följd av de oord-
Mannen Åääd univnmbmöóba än kaonojänd- ningar som på senare tiden förekomit. På
Ångóman 0206 Ûlvóóvn (Lill-0222). grund av de olidliga förhållandena i när-
Ûdmcn Zängót till högen än ßhu Ebba Th0ä- heten av bryggeriets kiosk, där avhämt-
vaßdben. ning i obegränsad form äger rum, ha nämli-

nmuwm
S. 'IOSBEIGS

gen även nykteristerna börjat inse, att
allt icke är bra som det nu är. Men huru
bäst lösa frågan? Inte kan man hos k.bfh-
de få bort utminuteringen vid kiosken, ty
par. 12 K. Förordningen ang. försäljning
av vin och öl stadgar, att försäljningtill avhämtning må utövas av tillverkare
utan särskilt tillstånd. Och lika litet
går det för sig att söka inskränka tiden
för kioskernas öppethållande, ty denna
tid är lagstadgad och en inskränkning vo-
re intrång i näringsfriheten, ty ännu så
länge är tillverkning av maltdrycker en
lovlig näring!
Ett tredje fall gives, nämligen att inrät-
ta en särskild lokal, där utminutering av
öl ägde rum till gäster mot villkor att
bryggeriet avstod från sin rätt att från

S. IN' kigskgn utlämna Öl, Fördelgn av en
VIÛ STÛRGÅTÅN- anordning borde ligga för alla i öppen
HA Roóbcng bjßß mßd ÅGÅÅÅMQ- dag. Icke blott sluppe man det busliv,

EXTERIÖR ÅF STRÖMS JERNHANÛEL INVIÛ STORGATÅN.
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som nu föres vid ångbåtsbryggorna, utan
man kunde öva någon kontroll på, att be-
rusade personer icke serverades.

Ernst Åslund

Obs!
Får uteslutande betraktas som red. Ås-
lunds privata funderingar för vilka utgi-
varen frånsäger sig allt moraliskt ans-
var.

1 Red.

= Omoralisktl 18 M1 1910-

I tidningens förra nummer skildrade plats-
redaktör Ernst Åslund den olidliga ölför-
säljningen och därav följande busliv,
slagsmål och oordningar vid härvarande
bryggeri, och skall jag gärna medgiva, ja
bekräfta att denna skildring är sannings-



enlig, men då han som bot för detta onda
föredrar en ölkrog inom samhället och sä-
ger att en sådan anordning skulle vara
glädjande för oss nykterhetsvänner, då
kan jag och många med mig ej längre vara
med. Han glömmer, om med uppsåt eller ej
vill jag låta vara osagt, att det finns Ill
ett det verksammaste medel mot det oefter- -åh
rättliga systemet, och det är att brygga: '

sis=_°1>.Phös sei slufäraäliaias_S2m_°ssi°a=
gch utgör en_skamflä_c_k_f§r__s¿m_h_äll§_t samt
att den för tillsyn avlönade polisuppsy-
ningsmannen håller strängare kontroll. ' ~ 1

Sveriges riksdag har i dagarna antagit
lagbestämmelse om inskränkning i brygge-
riernas ölförsäljning vid tillverknings-
stället och vi hoppas att ägarna till här-
varande bryggeri böra känna sig moraliskt
förpliktade att nu genast, innan denna
lag sanktioneras, indraga platsförsälj-

' ll häl hä lningen, a ra st som r nu sam as
massvis av järnvägsarbetare vilka jämte _ ,

de gamla inhemska kunderna bidraga till d¿å-§/@4*^*
oordningarna på sådant sätt att fredligt /
folk, som passera vägen till ångbåtsbryg- /7 /V"-4)' 7/I
gan bliva trakasserade och snart ej våga
gå där.
Mot pläderandet om inrättandet av en öl-
krog som botemedel vill jag anföra att
anordnandet av en sådan endast har till
följd att buslivet bliver flyttat från
bryggeriet till nämnda försäljningsställe
och dess grannskap, ty K. förordningen
ang försäljning av öl och till avhämtning
och den som innehar minutering att även
försälja till avhämtning, och den som in-
nehar sådan rätt kommer nog att använda
sig av densamma i dess fullaste utsträck-
ning. Ingen för nykterhet och ordning TIDIG vÅR_
nitälskande person inom Ströms socken tor- Jön¿ La¿¿¿on L¿n9¿¿en óda hoän den 19 maj

. .. -. - 3 p .
de därfor vilja vara med om att utvidga
ölförsäljningen.

Också en nykterhetsvän.

Fürvildad unmlum

zo maj 1910.

Tvänne pojkar i åldern ll och 13 år ha vid
upprepade tillfällen med falska nycklar be-
rett sig tillträde till Strömsbygdens mäje-
riförenings försäljningslokal, där de stu-lit pengar ur kassalådan. En av dem greps
härom dagen på bar gärning och har vid hål- --a
let polisförhör avlagt fullständig bekänn-
else.
Saken är anmäld för barnavårdsnämnden som
väl torde komma att vidtaga lämpliga åtgär-
der.
Motivet till stölderna ha varit begär efter
cigaretter och karameller.

. ll _ [LJ-

KLÄÛTVÄTT VID STRANÛEN AF STRÖMS VATTUÛÅL

_ .I-

/'igf

. -S; ~ If* I

- 1~ Mk I_; 1: _,_~v-

_ .s-a
KORSVÄGEN BRÄÛGÅRÛSGÅTÅN - STORGÅTÅN.

4
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25 maj 1910.

POSTKONTORET: Öppet söckendagar k1.9 f.m - 1 e.m. och 4 - 6 e.m. sön- o heïgdagar
k1.10 - 11 f.m. och 1 - 3 e.m.

TELEGRAF- och TELEFONSTATION: öppen söckendagar k1.8 f.m. - 9 e.m., sön- och helgdagar
k1.8 - 10 f.m. och 1 - 6 e.m.

JÄMTLANDS FOLKBANKS AFDELNINGSKONTOR: Öppet söckendagar k1.11 f.m. - 1.30 e.m.

PASTORSEXPEDITIONEN: Öppen a11a söckendagar.

KRONOLÄNSMANSKONTORET: öppet a11a söckendagar.

PROVINSIALLÄKAREN D:R F. KORNER: Mottagning a11a dagar då ej tjänsteresor hindra.
DISTRIKSVETERINÄR E. BERGSTRAND: Mottagning a11a dagar då ej tjänsteresor hindra.
APOTEKET: öppet söckendagar k1.8 f.m. - 8.30 e.m., sön- och helgdagar k1.9 f.m. - 7 e.m.

SJUKSTUGAN: Uppen för sjukbesök a11a dagar k1.10 - 11 f.m., 4 - 5 e.m.

GODTEMPLARLOGEN NORRSKENET: Ordinarie möten söndagar k1.4 e.m.

NYKTERHETSFOLKETS SJUKKASSEAVDELNING sammanträder i fo1ksko1ans 1oka1 första ïördagen
i hvarje månad k1.7 e.m.

STRUMS KOMMUNBIBLIOTEK: Öppet söndagar k1.1 - 3 och onsdagar 5 - 6.

GOODTEMPLARNAS LÄSESTUGA: öppet söndagar k1.1 - 4 och 5 - 9 e.m. samt onsdagar och 1ör-
dagar 4 - 9 e.m.

HVITA BANDET hå11er sina möten 3:e söndagen i varje månad k1. ha1v 9 e.m. i goodtemp1ar-
huset.

NYA MISSIONSHUSET: Predikan hvarje söndag k1.4 e.m. Ungdomsmöte 1:sta söndagen i hvarje
månad samma tid.
NYA MISSIONSHUSET: Söndagssko1a varje söndag k1. ha1f 4 e.m. Predikan k1.5 e.m. varje
söndag. Ungdomsmöte 1:sta söndagen i varje månad samma tid.
SV. FOLKETS SJUKKASSAS LOKALAVDELNING N:R 396 I STRÖMSUND har möten 2:dra söndagen i
varje månad k1.6 e.m. i Ströms sockenstuga.

BARNMORSKAN MÄRTA HAGSTRUM: Bostad Naeselius gård. Träffas a11a tider på dygnet.

KOMMUNALSTAMMAN 29 MAJ 1910.

§ 2. Föredrogs L.M. Larssons ti11 K.B. stä11da ansökan om ti11stånd att under innevar-
ande år å s.k. “Grand hote11" i Strömsund få ti11 spisande gäster vid ordentliga må1ti-
der utskänka vin och ma1tdrycker. Kommuna1nämnden, som haft detta ärende ti11 behand1ing
hade på anförda skä1 yrkat afs1ag å ansökningen.
Vid nu framstä11d proposition, på hvi1ken blandade ja och nejrop afgåfvos samt votering
begärts bes1öt stämman efter verkstä11d omröstning med 607 röster af 50 röstande mot 183
röster af 45 röstande att för sin de1 ti11styrka bifa11 ti11 ansökningen.
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VITA BANDET PROTESTERAR 3 juni. 1910.
Med anledning av Ströms kommunalstämmas beslut den 29 maj att emot kommunalnämndens av-
styrkande tillstyrka hotellinnehavaren Larsson sökt utskänkningsrätt av vin och malt-
drycker hava genom föreningen "Hvita Bandet" Strömsunds kvinnor, samlade till möte be-slutit avgiva följande protest:
Vi anse det nesligt att draga profit av rusdryckshandteringen. Vi anse det bevisa allt-
for stor okunnighet om vad tiden kräver och vad förbudsomröstningsmajoriteten så nyss
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visat. Vi vidhålla att det är orätt att låta röstmakten förestavas av vinstbegär och på-
tvinga individen nya fällor. Vi förklara beslutet ett hån emot oss rättslösa kvinnor,
vilka både först och mäst få lida av dryckenskapens följder, vilka visst ej uppvägas av
en uppkonstruerad vinsttanke. Vi vilja fastslå, att rusdryckshandteringen ej är endast
individuellt utan jämväl samhälleligt moral- och sedefördärvande.

Vi kvinnor protestera emot beslutet för oss, våra barn och våra hem.

17 juni 1910. Express
K.bfhde har avslagit källar-
mästare L_M_ Larssons 1 Ström- Vägen Strömsund-Östersund, nära ll mil på 3,30 i ena
sund ansökan att 1 det så kai- fallet, 3,45 i det andra med sämre väglag är senaste
jade "Grand noteii där få prestationen på motorcykel, således milen på 18 minu-tijj spisande gäster vid or- ter. Båda utfördes under loppet af förra veckan ehuru
dent1iga måjtider utskänka på skilda tider af ingeniör Eliasson vid Strömsunds
vin och ö1_ Elektricitetsverk och bokh. Uno Sundeman från Alanä-

set. Vissa sträckor af vägen, såsom den mellan Hallví-
Üe Skäl» VarRå k-bfhde 5tött_ ken och Hammerdal, hade milen körts på mindre än ensitt avslag ar att k.bfhde ej kvarts t¿mme_
funnit ansökningen, som av
kommunalstämman tillstyrkts, I

i den ordning framkommen, att I

den kunnat bifallas, enär dy- 4 29 juni 1910lik ansökan skall vara ingi- -J -«J_J
Ven S66St före Utgången äV är det nu sedan ångaren Ströms Vattudal gick sin första
êU9UStl månäd åfet fÖPUt 0Ch tur uppför vattendraget med samma namn. Befälhavaren
95116 ett till tre år- Ej var numera Kaptenen å Virgo, hr A.G. Rosberg.
häller har k.fbhde funnit , _densamma kunna hänföras tiï] Det berattas att ortsbefolkningen, som tog for avgjort
de Sarskiïda faïïa Varom 1 att den endast av järn byggda båten snart skulle sjunka,
utskankningsförordningen 0m_ sprungit over en halv mil efter stranderna for attovara
förma]aS, och för v¿1ka ut_ asyna vištnen till katastrofen, men besvikna mast ater-
Skänkningsratt på kortare tid vända, da angaren med full fart fortsatt sin kurs.
kan b8Vl1jäS- Huru trafiken sedan ökats, får man en ungefärlig upp-

gift, då flottan nu består av ej mindre än sju större
och mindre ångbåtar.

älutíøær
29 juni l9l0.
MIDSOMMARHÄLGEN i Strömsund har förflutit tämligen lugnt
men synes antalet berusade personer ha varit större än
vanligt. Något störande uppträde har, för så vitt vi ve-
ta, icke förekommit.

PÄRLFISKE pågår för närvarande i åtskilliga musselrika
vattendrag kring Flåsjön. En av våra meddelare träffade
sålunda härom dagen samman med en pärlfiskare i Hafsnäs,
vilken, bland andra, innehade en av hovjuvelerarefirman
Hallberg i Stockholm till 800 kronor värderad pärla av
sällsynt skönhet.

DEN l JULI är det 35 år sedan postkontoret i Strömsund
trädde i värksamhet. K. brevet om postkontorets öppnan-
da utfärdades den 25 nov l864. Den första postmästaren

1«»h«W mw» fm 2:::;°::.:::;¿:?::.:e:“;:ï:.::.P"dm=
JOHN, 5ödd 1894, ROSA, ßödd

7393- EJ MINDRE än l84 personer inom socknen, vilka i fråga
om ålder fylla måttet, sakna detta år politisk rösträtt
på grund av obetalade skatter till stat och kommun.
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11 juif 1910. 20 duii iein.
PATENT nar meddeiats nr J.A. Gustafsson. FUREDRAG PÅ ÅLLMÄNNÅ LÅNDSVÄGEN vid vagvi-
nasviken, strömsund a gångjärn med instäii- saren 1 Strömsund höii 1 måndags kväii id-
para armar för upphörande vid midten, upp- urnalist Mauritz Nestberg från Gäfle inför
tiii den nedtfii af uiika breda fönster. ett 100-tai personer- Ämnet var Småfoiket

och sociaïdemokratien.
13 juli 1910.

TURISTERNA KOMMA. Med ångaren Ströms Vatt- 6 aug' 1910'
udal, som i dag på morgonen gjorde sin or- TRE FALL AF BARNFURLAMNING har inträffat i
dinarie tur tiil Bågede, föijde icke mind- Ström, däraf två 1 Svaningen och ett 1

re än 40 turister på väg till Hallingså- T0P$fJäPd§"- På det förra §tä11êt_häP en

faiiet den Gäddede-fjaiien. 8-årig fiitka den en 18-årig yngiing in-
sjuknat och på det senare en 19-årig tjän-

is juii 1910. stefiicka-
sTRoMsuNos JARNVAGSSTATION kommer att fdr- D=r Körner 1 Strömsund afiade i Onsdags be-
iäggas å prästpördets ä9pr_ gtröms kommun sök i de båda byarna och konstaterade där-
ämnar därför ingå unöernanöiing pm inköp vid att fallen voro af lindrigare beskaff-
af den dei af kyrkoherdebostäilet, som enhet. Åtminstone torde sjukdomen hos en

iigger inom munieipaisamnaiiet. af de insjuknade komma att återgå-
_ _ De insjuknade ha isoierats och alla andra

19 JU1i 1910- säkernetsatgarder fdr nfndrande af smitt-
skoesfto utbröt 1 tisdags förra veckan a ans spridning äre vidtagna- Man kan icke
ett Erik Löfvander 1 onn, stram, tiiind- afgöra nvarifran smittan kommit. men antag-
rigt skugsskifte, nvarvid eiden härjade 1igt är att nu inträffade faiien på ett ei-
C;a 50 tpnn1and_ Skadan piir för ägaren ler annat sätt kunna härleda sig från barn-
ganska star enär det brunna var ungskeg af föriamningsenidemien 1 Frestviken-
bästa beskaffenhet. Elden tros vara anlagd
af tjufskyttar. ¥ -I Ü- -#-

ALLMÄN IDRQTT M
I går voro stora tävlingar i allmän idrott å Strömsunds I.F.K:s nya id-
rottsplats. Vädret var det mest briljanta och flera hundra åskådare hade
infunnit sig. Ej mindre än tvenne nya distriktsrekord sattes, båda av
E. Ruuth Östersunds IFK på 100 och 400 meter. Å 5,000 metersdistansen ble\till allmän förvåning den kände Östersundslöparen A.E. Lindgren slagen av
P. Andersson, Strömsund IFK vilken för första gången deltog i offentlig
tävling. Löpningen å sistnämnda distans skedde omväxlande å idrottsplanen
och allmänna landsvägen samt följdes av åskådarna med stor spänning.
Omedelbart efter tävlingarna hölls prisutdelning av dir. Gärdin o. post-
expeditör E. Åslund, varefter den förstnämnde utbrakte ett leve för nhott
männen.

Som prisdomare fungerade disp E. Rundström, järnhandl. E.G. Lundholm och
forstmästare E. Dahlgren samt som sekreterare och tidtagare länsman Isak
Gärdin och postexp. Åslund. Prisen utgjordes av silverpokaler och IFK-
-medaljer.
Prislistan fick följande utseende:

LÖPNING 5,000 m. 1:a pris P. Andersson IFK Strömsund 17 min. 9 och 4 femtedels sek.,
2:a A.E. Lindgren IFK Östersund, 3:e pris F. Dahlén IFK Strömsund.

LÖPNING 1,500 m. 1:a A.E. Lindgren 4 min. 44 sek., 2:a V. Sundelin IFK Strömsund, 3:e
M. Persson IFK Strömsund.

LÖPNING 400 m. E. Ruuth, IFK Östersund, 58 sek. (nytt distriktsrekord. Föregående inne-
hades på 58 och fyra femtedels sek. av löjtn. Appelberg, Östersund.) 2:a V. Roos, Ström-
sund, 3:e J. Backêus, Strömsund.

LÖPNING 100 m. 1:a E. Ruuth 11 och fyra femtedels sek. (nytt distr. rekord) 2:a V. Roos

3:e O. Olander, IFK Strömsund.

END



STÅENDE LÄNGDHOPP: l:a Per Vallin, Strömsund, 2 m. 81 cm., 2:a O. Olander, 3:e J. Lind-
qvist, Strömsund.

STÅENDE HÖJDHOPP: l:a O. Olander, l m. 33 cm, 2:a A. Persson och 3:e E. Ruuth.

KULSTÖTNING: 1:a G. Sundelin, Strömsund, 17 m. 24 cm., 2:a J. Bakëus och 3:e 0.0lander.

SPJUTKASTNING: 1:a 0. Olander, 69 m. 60 cm., 2:a P. Vallin, 3:e R. Be

DISKUSKASTNING: lza O. Olander, 46 m. 97 cm., 2:a G. Vagenius, 3:e G. Sundelin.

HÖJDHOPP: 1:a E. Ruuth, 1,55, 2:a O. Olander, 3:e C.J. Vallin.
LÄNGDHOPP: 1:a E. Ruuth, 5 m. 65 cm., 2:a B. Berg, 3:e O. Olander.

TRESTEGSHOPP: 1:a E. Ruuth, 12 m. 40 cm., 2:a 0. Olander, 3:e B. Berg

Senare på aftonen voro de främmande idrottsmännen inbjudna på supë å
Grand hotell, varvid följde dans inpå småtimmarna.
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Pen Ande/usfson, ßängßt 111,2 högen å bilden o5van, wa/Lade 55/1 täußénganna/s Mtb'/usta Aama-
tion genom att vinna 5,000-metendibtanben áöne den hände Öbtenaundbßöpanen, ha Lindgnen.
I önigt uimäakie big IFK Stnömßundß Ldnottbmän jön goda pneótationen.

Slüramle 10 ..._ 1....
På förekommen anledning erinrar k. bfhde vederbörande länsmän och kronobetjäning å lands
bygden i allmänhet därom, att allmänna vägarna liksom gator i municipalsamhällen äro av-
sedda för den trafikerande allmänheten samt att förty å desamma icke få hållas föredrag
eller andra sammankomster genom vilka trafiken kan störas eller hindras. Tillika erinras
att trafiken hindras ej blott därigenom att resande direkt hejdas eller hindras att kom-
ma fram, utan även därigenom att en samlad folkmassa, utan att direkt hinder förekomer,
avskräcker eller avhåller dem, som skola färdas fram, från att passera

STRÖMS BRYGGERI HAR FR.O.M. LÖRDAGEN DEN 13 DENNES UPPHÖRT MED SIN UTMINUTERING AV ÖL I
EN BOLAGET TILLHÖRIG VID BRYGGERIET BELÄGEN KIOSK.
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I Strömsund.
Storgatan.

Strömsund, Utsikt från Kyvktornet
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åutnmnhíltmfih 1, M mm

Ett konsortium i Strömsund har i dagarna inköpt en automobil för trafik mellan Strömsund

via Hamerdal och Föllinge till Krokom samt Strömsund-Ramsele, kanske också Strömsund-
-Lit-Östersund.
Automobilen har inte mindre än 20 hästkrafter och rymmer utom förare 6 personer. Den för
sta turen härifrån anträdes förmodligen idag. En van chaufför från Ramsele har anställts

åtuhøplunen 17 aug. 1910.

Kartan över den av komunaltekniska byrån i Stockholm i fjol sommar upprättade stadspla-
nen över Strömsunds municipalsamhälle har anlänt till Strömsund. På kartan har järnvägs-
styrelsen låtit inlägga järnvägsstationen på prästbordets ägor nedanför prästgården, va-
dan det således torde få anses säkert att stationen blir förlagd där.

gult 17 aug. 1910.

Bryggeriets kiosk har från och med fredagen slutat sin minutering av öl. De törstiga
järnvägsarbetare och stamkunder, som i fredags afton infunno sig för att läska sina tor-
ra strupar, blevo långa i synen då de i stället för försäljerskan upptäckte ett anslag
vari meddelades:

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING OCH I ORDNINGENS INTRESSE HAR STYRELSEN FÖR STRÖMS BRYGGERI A.B.

BESLUTAT ATT ALL AVHÄMTNING AV ÖL UPPHÖR FRÅN OCH MED FREDAGEN DEN 12 AUG.

mfllt 26 aug. 191o.

Till följd af det ovanligt låga vattenståndet i Ströms vattudal har ångaren Turisten
måst inskränka sina turer till halfva vägen, d.v.s. den stannar vid Håkafot, 2 mil från
Bågede. Posten måste ros återstående delen af vägen.
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åáfhß 27 aug. 1910.

Distriktsförvaltningen i Östersund hade i måndags okularbesiktning på blivande bangården
i Strömsund. Enligt vad vi förnummit kommer det påtänkta stationsområdet att i huvudsak
behållas. Dock skall lokomotivstall, vattentorn och vändskiva flyttas söder om bangården
till övre delen av Näsvågen och hamnspåret utdragas fram till Virgos brygga.

3 Sept. 1910.

Den af ett Strömsundskonsortium inköpta passagerareautomobilen måste på grund af motor-
skada på sin första tur 1 torsdags afbryta farden 1 Haggenas.

12 sept. 1910.

En omläggning af den allmänna landsvägen Ströms kyrka - Löfberga har länge ansetts så-
som ett af de mest trängande vägbehofven inom Hamerdals väghållningsdistrikt, enär den
backiga gamla landsvägen är hart när ofarbar för större foror. De norra socknarna, som

bli hänvisade till att hämta sina förnödenheter i Strömsund, när järnvägen snart blir
färdig, ha i skrifvelser såväl till enskilda personer i Strömsund som i länspressen gång
på gång framhållit nödvändigheten af en skyndsam omläggning af vägen.

På grund af de stridigheter om vägens sträckning, som yppade sig vid vägstämman i lör-
dags har man all anledning förmoda, att denna väg ännu många år låter vänta på sig, ty
íngendera parten af de stridande, torde bli nöjd förrän högsta dömande myndighet sagdt
sitt sista ord.

STARRMYRSLÅTTER 1910. Sia/men bä/Lga/5. Vilopau/5 4' anbeiøt. HöAtpKöjn,¿ng.
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Vattenståndet 5 okt. ww.
Vattenståndet i Ströms Vattuda1 sommaren 1910.

Den 11 apri1 78 cm., den 28 maj 291 cm och den 1 oktober
76 cm.

Av inträsse kan vara att göra en jämföre1se med föregående
år då vattenståndet var: den 6 maj 67 cm., den 23 juni 267

cm., den 14 augusti 157 cm., den 10 september 224 cm. och
den 1 oktober 170 cm.

Så1edes är vattenståndet i år 94 cm. 1ägre än i fjo1 vid sam-

ma tid. Det 1åga vattenståndet vå11ar givetvis svåra rubb-
ningar i trafiken. En de1 bryggor an1öpas numera ej a11s och
f1era andra endast med stora svårigheter.

UTSKANKN/NG 5
I år föreligga ansökningar till k. bfhde om rättighet att un-
der kommande 3-årsperiod få servera öl och vin från källar-
mästare L.M. Larsson, Grand hotell och C.A. Sandelin, inneha- ANDERS VALÛEMAR LE0p0Lp
vare av Nya hotellet, samt fröken Anna Dolke, innehavare av Roos, 6_ ¶¿¿7_

Strömsunds pensionat, samtliga i Strömsund. San ¿¿¿¿ p_ R00¿_

Ströms kommunalnämnd, som först har att avgiva yttrande, har
tillstyrkt hr Larssons ansökan men avstyrkt de övriga. Beslu-
tet att tillstyrka hr Lzs ansökan var dock ej heller anhäll-
igt i det ledamoten Sven Jönsson i Risselås reserverade sig
mot beslutet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *»* * * * * * * * * * * * * *
Annons i Strömsunds Tidning, 12 okt. 1910.

S T R Ö M S B O R I

SOM JAG ÖFVERTAGIT HERR A. TH. SELINDERS I
STRÖMSUND AFFÄR ÄR DET MIG ETT NÖJE I FORT-
SÄTTNINGEN HÄLSA ALLA HR SELINDERS KUNDER

VÄLKOMNA ATT FORTSÄTTA SAMT INBJUDA ALLA
AF ORTSBEFOLKNINGEN ATT KOMMA OCH FÖRSÄKRA

SIG OM EN REEL BEHANDLING. OCH SOM JAG
KOMMER ATT I LIKHET MED MIN FÖREGANGARE

FÖRA ALLA DE VAROR, SOM LÄMPLIGEN KUNNA

HÄNFÖRAS UNDER NAMN AF SPECERIER OCH DIVER-
SE LOFVAR JAG A1T HEMSKAFFÄ OCH TILLHÄNDA-
HALLÅ ALLA VAROR AF 1:MA BESKAFFENHET MOT

I FÖRHALLANDE TILL VARAN BILLIGASTE PRIS
OCH TECKNAR JAG MED FULLT FÖRTROENDE

Hddßadßn , Å. TH. SELINDERS EFTR.
NILS G. DAHLEN med hubtnu ERIKA. N¿¿¿ G_ pah¿¿n

* *1*'* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

60 10 °kt' 1910- På aftonen hade fröken Häggdahl inbjudit
ett 75-tal ersoner till sitt hem där

På sin 60'åF5da3 i fredags var fröken Erí' hyllningarnå fortsatte med tal av,pastor
ka Häggdahl i Strömsund föremål för allmän Wagenius och fru Nor¿f0rS_ Ett bety¿ande
hyllning och fick från såväl enskilda som antal telegrafíska lyckönskníngar ingick,
från föreningar m°tta3a en mängd tacksam" bl.a. från Hvita bandet i Strömsund, vars
hetsbevis. Från ungdomslogen Förhoppningen 0rdf_ och Stíftare jubilaren är_
överlämnade insp. Z. Åslund g-t-ordens 15-
-årsring, en guldklocka med kedja överläm-
nades från Strömsbor och en silverskål
från tacksamma f.d. elever.
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12 okt. 1910. Q

Det inom trävarukretsar all- ü
männa önskemålet, att få
Ströms vattudal till allmän
flottled håller nu på att š ïä äïää 6353 53-

Éâššíçïlëgâs šåâšë regler- Annons i Strömsunds Tidning, kt. 1910.

.. n . n . . VAKTMÄSTAREBEFATTNINGEN
âäfgígïäâtš:ånš::mïrâ:Éef:::_ vid nya tingshuset i Strömsund, att tillträda.ll K b svatt_ med nästkommande nyår, sökes hos tingshuskom-"tt t . .. _:Åt :Sd åorskšaïäsân itën for den 15 instundande november.
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12 okt 1910 Ansökningshandlingar inlämnas hos länsman
° ' Joh. Gärdin i Strömsund hos hvilken äfvensom

Ångermanälvens flottníngsfö- hos handlanden Olof Svensson i Mo, upplysnin-
rening har av Ströms Träva- gar erhållas Om de skyldigheter och förmåner
ruaktíebolag köpt ångaren som följa befattningen.
Svaníngen Samt av Ångfartygy Strömsund i oktober 1910aktiebolaget Stroms vattudal Tingshuskomiterade
angaren Stroms vattudal, med-
delas oss.

Ångarne komma hädanefter att 25 okt. 1910.k . N fn
Euvudsê llgentínvandas or Det har varit ett tamligen segslitet arbete att fa
ogserlng av mmer tingsstället i Hammerdal flyttadt från sin ursprungli-

24 Okt. l9lO. ga plats Mo i Hammerdal till Strömsund, som sedan
0 d. k k tu höïïs i år folkmangden i de norra socknarna sa betydligt tillvaxtr yr os amma g khvarvid kyrko_ och Sko]råd_ oïštligen kan gora ansprak pa att ligga i tingslagets
ens förslag till inkomst- m

0Ch utgiftSStat för nästa år För ungefär 15 år sedan var flyttningen så starkt ifrå-
g0dkändeS. gasatt, att de nordligaste socknarna till och med gin-

Ü . go "till kungs", men lika fåfängt. Frågan strandade då
:gg :t?1?gï3?âTg; gšgegšše hufvudsakligen af det skäl, att domhafvanden satte sig
kyrkans behof 2,472 kr. De emot de langre tingsresorna, som skulle bli en folgd
Samman]agda kostnaderna för daraf. Sedan emellertid den snart fardigbyggda lanken
kyrka och Skola bïi i år om_ af inlandsbanan blifvit beslutad, gick flyttningen lik-
kring 1 000 kr Iägre än 1 som af sig sJälf.°Behofvet af nytt tingshus hade ocksa
fjo]_ ' ' under de ar som gatt gjort sig alltmer kännbart.

. .. a
P¿¿;;;«0a; gg ¿;§¿-gagäggta ï:.:::: :::.2::n;:e::; ::.1::::::.ï.ï:S::.ï::12a;::...-
åotioner Bešïötgstämman upp_ sund, där det nya tingshuset snart står färdigt. En-
d åt k k åd t att ín_ dast en del°kompletteringsarbeten i snickring och mål-
fgagga deïšrkgštnâdsförsïa ning atersta. Allt skall emellertid vara fardigt till
på ïikvagn och deïs koS%_ frampå nyåret, och invigning af huset sker första
nadSförS]ag på inïedande af tingsdagen den 30 Jan. nasta ar.
elektrisk belysning i kyrkan Tingshuset är uppfördt af sten i två våningar efter
Samt framlägga deSSa för ritningar af arkitekten Vallberg från Stockholm. Förs-
Stämman. ta våningen innehåller först en hall för allmänheten

. _ . och en större tingssal. Vidare finnes ett rum för hvar-
2:29kgïštïršgmkcâšpšrïâ 1 dera notarien och domaren, ett rum för rätten vid en-
Tuïïingsâs inköpa erforder_ skilda öfverläggningar, ett samlingsrum för nämndemän-
Iigt timmer för Skoïhuset nen, ett for vittnena, ett for aklagarne och slutligen
där hade fuïïgjort Sitt upp_ ett for advokaterna; Andra vaningen innehaller forutom
drag att anskaffa n0rma]rit_ vaktmastarebostad pa 2 rum och kok eg mindre an 6 sov-
ninq för fo1kSo]ehuS_ För rum for namndeman. I kallarvaningen finnas 2 celler,
Stäàman föredrogs ett byStäm_ varmekammare for centraluppvarmningen, levererad af

Gafle verkstader (system anga) samt kallare och tvatt-
Tggggšïïgååefgâç lgššaggâââ' stuga. I vaktmästarebostaden uppsättes kakelugnar.
från byamännen att betala Huset är tills vidare täckt med papp, men så fort järn-
l,000 kr. under villk0r att vägen blir färdig skall taktegel påläggas. Ett midt på
församlingen ville bygga lo- taket befintligt mindre torn är klädt med kopparplåt.
kal jämväl för SmåSk0lan 1 Ovanför hufvudingången har i en sten inhuggits: "Ham-
det nya f0lkSk0lehuSet. merdals tingslag uppförde detta hus åren 1909-1911".
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Ursprungliga planen var, att huset skulle vara färdig
först under loppet af nästa år. På motsatta väggen fi
nas initialerna T.H. i form af monogram. Om härmed af
ses "Tingshus" eller "hammerdals tingslag" är ej godt
att säga.

:_ Qlnßhu 26 okt. 1910.

' Åkare Aug. Andersson i Ström-
sund förlorade i förra veckan
under resa med skjuts från

Byggmästare för husets uppförande ha varit hrr S. och Strömsud till Ha1¥VíkeÉ en

H. Samuelsson i Härnösand. Entreprenadsuman utgjorde
60,800 kr., utom centraluppvärmningen, hvartill ha
kommit extra arbeten. Dessutom tillkomma inledning af
elektriskt ljus och möblemang, som för ett belopp af

oförsäkrad och nyligen inköpt
häst. Djuret råkade nämligen
trampa ned i ett hål i en bro
varvid benet avbröts. Djuret

cirka 5,000 kr. levereras af Näsvikens såg och hyfle- måste nedslaktas'
ri, Alström & C:o och snickaren J. Berg i Strömsund.

Kommunalt
Det utförda byggnadsarbetet förefaller att vara allt- V.d å ts and ord. kommun_

igenom gediget utfordt och huset i sin helhet fullt 1 re r
alstämma 30 okt 1910 godkän-

motsvarande anspråk på de bekvämligheter man rimligen U ' H

kan ställa på ett tidsenligt tingshus. dçs kommqnaïnamndens forsïag
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till utgiftsstat for l9ll,
vilken slutar på kr 32,606:0l,
motsvarande 4 1/2 öre pr fyrk.
Härav kommer 5,792:69 att ut-
debiteras på vägfyrk. Kommun-
ens utgiftsstat är således i
år 3,742:60 lägre än föregå-
ende års.
Distriktsveterinär Bergstrands
ansökan om en löneförhöjning
av 500 kr. beviljades att utgå
fr.o.m. 1911. Källarmästare
Larzons å Grand hotell begär-
an om rätt att under 3 års
tid få till spisande gäster
utskänka vin och maltdrycker
beviljades utan votering. Av
liknande framställning från
Strömsunds pensionat samt käl-
larmästare Sandelin å Nya ho-
tellet avslogs den förra och
bifölls den senare.

ENTREPRENAD Å SKOLBYGGE I STRÖMSUND.

Strömsunds Folkskola kommer att instundande
sommar på- och tillbyggas och kunna hugade spe-
kulanter före den 20 inst. December inlämna
skriftliga förseglade anbud märkta "Skolbygge"till handlanden H. Mårtën, Strömsund, hos hvil-
ken ritningar och arbetsbeskrifning jämte upp-
lysningar om tiden för arbetets fullgörande
kunna erhållas.
Strömsund den 21 Okt. 1910
Arbetsdirektionen

U[|]]akß[i 26 okt. 1910.

Urmakare Edv. Engström f.n. bosatt i Backe, Ångerman-
land, har i dagarna hyrt lokal i Strömsund, och komme

att den 1 jan. 1911 öppna urmakeri härstädes, uti f.d
guldsmeden Otto Genbergs lokal vid Storgatan.

Enligt vad som sports skall hr Engström vara en skick
lig utövare av sitt yrke.
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ERIK AMANÛUS AHLSTRÖM
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De AängZ¿ggande äßdae och omhebßößas ß¿5ß4¿xuaz¿on han betyd¿¿gt 5önm¿Kdnas genom paat-
btundm ¿nu¿d hvisßobädden, som hä/1 Ka,ta/z,¿na Ande/z/_s»son på be/sök hm NN. Kaiïa/z,¿na än g/Lt
med Måfuten Anden/54011 ja. ölm, och fzalbííazs "Ka,t/Låna-mo,5teJ1" die/1 "Koppl:ä/vz,¿nga" på gfumd
av att hon kappa/1 mot sjulzdomafi. Fßáclzan Löåå höge/L än Anna, oßtmdotte/1 tdiï Ka,ta/z,¿na.S
högtidlighölls i Strömsund med flaggning
från offentliga byggnader. Någon offentlig
fäst hölls icke, men med anledning av da-
gens betydelse samlades ett 30-tal perso-
ner på aftonen till samkväm å Grand hotell.
Amatörkapellet utförde musik och postexpe-
ditör Ernst Åslund höll föredrag om samt
utbrakte ett leve för Gustaf Adolfs-minnet.

16 nov. 1910.

Strömsunds ungdomsavdelning av I.O.C.T.
firade É Sömiaës sin 3°'åfiga “í11*'af° med uNGv0MAR FRÅN G/Uwe, vfäsmz- oc ösmz:<Ä1e~.
en anslaende fast a goodtemplarsalongen.

)-rf

ft».f

N

F»1.v.= Johan Röst, Mmwáe Pe/rasen, Maxtia
Sedan de närvarande hälsats välkomna av Jonåson Jakob Fun¿e¿h d U Pga U¿¿¿k Fun_

- . . .. . ,, f 7 9 0 n , xdistriktets intendent froken Erika Hagg Åeih ¿am¿ Maä¿a Funbßthr
dahl, spelade folkskolläraren Daniel Nord-
fors Anjous vackra jubelmarsch varefter
sjöngs unisont psalmen 272. Fröken Häggdahl höll fästtalet. Ämne: "Vårt ansvar för ung-
domen". Föredraget, som präglades av sann entusiasm för den stora uppgift ungdomslogerna
ha att fylla, åhördes med spänd uppmärksamhet av den talrika publiken.

Ungdomslogens historik föredrogs av fröken Erika Häggdahl varav framgick att denna rör-
else har haft att kämpa mot fördomar och oförståelse men nu till stor del övervunnit des
sa hinder och därför med tillförsikt kan skåda framtiden an.

59



Duettsång utfördes på ett mycket förtjänstfullt sätt av fru Wagenius och fröken Nordfors
ackompanjerade av skollär. Nordfors. Fröken Karin Nilsson uppläste en prolog av Johan
Hellberg och fröken Häggdahl deklamerade Mauritz Stärners vackra dikt "Mot framtidsland-
et". Den i allo lyckade fästen avslöts med unisont avsjungande av "Du gamla du fria".
Till fästen hade inbjudits prästerskapet och lärarekåren.

âgnhlf 16 nov. 1910. 1a“åf“d°°
Den ratt skarpa kylan gjorde, att is frös

Fröken Anna Hultgren från Harbäcken hade i runt Om båten med påföljd att fröken H'
u . . n . . . . bllordags 1 nagot arende 1 roddbat begivit ev sittande mltt pa sundet'

sig över sundet till Strömsund. När åter- Genom rop lyckades hon emellertid göra sig
färden på aftonen skulle anträdas och frö- uppmärksammad av några personer i Ström-
ken Hultgren kommit ungefär mitt på sundet, sund och befriades vid halv l-tiden på nat-
tappade hon en åra, varför båten blev stil- ten ur sin kinkiga belägenhet.

ULRIKSFORS-STRÖMSUND 28 nOV. 1910.
JÄRNVÄGSSTYRELSEN HEMSTÄLLER OM FASTSTÄLLELSE AF DEFINITIV PLAN FÖR ETT
BISPÅR TILL STATSBANAN ÖSTERSUND-ULRIKSFORS FRÅN ULRIKSFORS STATION TILL
STRÖMSUND l,l9 KM. LÅNGT OCH MED STATION, BENÄMD STRÖMSUND, VID STRÖMS
KYRKA.

3 dec . l 910 .

Vid kanalgrävning i Stamsele hittades av Olof Nilsson i Täxan, förra veckan en knapp som
av allt att döma troligen är från stenålderns dagar. Den är av sten med utsirade och
konstnärligt mejslade ringar och hittades på inte mindre än 2 meters djup.
Vid samma grävning kan tydligen skönjas att häruppe har bävern haft sitt tillhåll, i for
na tider, enär på samma djup, 2 m., hittats ved och gamla boningar efter denna häruppe
tyvärr numera alldeles utdöda djurart.

lülnhzrøhiírlzh 3 dec- 1910.

En 4-årig älgko drunknade i tisdags på Stora Alavattnet i Ström. En älgflock på omkring
15 djur hade varit synlig på isen strax innan man återfann den drunknade, som da redan
var död. Älgens kalf stod emellertid troget kvar vid olycksplatsen och då man efter häst
körde kon i land sprang kalfven hela tiden bredvid dragaren utan att skrämmas af nagon.
Först sedan man kommit ett stycke in på land gaf sig kalfven ensam inåt skogen.

Det drunknade djuret har förts till Strömsund.

S T R Ö M S U N G Û O M Å R

S¿tIande, aämne naden, 6n.v.:
KARL FRÅNBERG, ANNA ÅSLUND, NN.

Sittande, bakne naden:
BEDÅ SKOGMAN, GUSTAF BOLIN, handß.,
INGRIÛ NILSSON.

Stående, 6ä.v.: GOTTFRIÛ SUNÛELIN,
LUCIA NILSSON, Aknäddaae LVCKE,
LVÛIÅ OLSSON, NN., LIVA NILSSON.

âßßß

END
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för befäl, underbefäl och manskap, indelade i Strömsunds brandkår,

över förfarandet vid eldsvådor och övningar.
Utdrag.

I överensstämmelse med 4 § i samhällets ----
brandordning skall brandkåren utgöras av êšš hålla Stfålfëret Stö§l9t, Så att Stfå'
allmän brandkår, uppdelade i tvenne uppbåd. len GJ Slänger hlt 0Ch dlta OCH älltld S0'

" b ' d " d'f å hFÖRSTA UPPBÅDET :a :tacka en r1nnan e vag ne 1 r n oc

utgöres av staben, lza, 2:a och 3:e brand- pp °

rotarna, varav första brandroten, benämnd "" t - -af 11 ta t f- t - -_
Elitkåren, skall övas l2 gånger, 2:a och %%šnïndaS l no a S U ons er lnl
åzeåbrandgotarna benämnda Elitkårens reserv att, om hettan b1¿r för Stark, taga sig en

9 "ge" r l9°"' avkylning genom att sätta tummen for strå-
len, samt

VÅTTENKÖRNINGS- OCH TRÅNSPORTÅVDELNINGEN att enast åt] da ivna befa11n1ngar Sär-
under befal av tvenne avdelningschefer ar šïïïg da det gš11eE att draga sig tíiiba-
organ1sera_d på fol,1ande§ ka, vilket sker genom kommando eller upp-I_vattenkorn1ngsavdelnlngen enrolleras samt- repade korta S¿gna1er fran V¿SSe1p1pa, _
liga lastbil- och hastagare 1nom samhallet, _ _ _ _ _ _ _ __
och dessa äro jämlikt l8§ 4 mom. i brand-
ordningen skyldiga verkstalla vattenkorning DÅ HANDKRAFTSPRUTOR

för Spr"t°r"aS beh°Y' Tra"Sp°ftaYdel"lÛ9e" måste användas, gäller i tillämpliga delaromfattar utom lastbils- och hastagare aven vad som ovan sagts angående arbetet vid
p?rS°"bllf °°h å"9bålSä9arÉ Vllka alla jäm' brandposten. Till mindre handkraftspruta ut-
llkt 58§ l bra"d°rd"l"9e" a"° Sßyldlgë att* tages som servis alltid hel brandrote, var-
gå gra"d%?efeEåââ pÉfïïdgar'dSÉallâ Qasšra av högst tre man användas till betjäning vidor on e er ar 1 ran vasen e s or- h at t d a
fogande för brandkårens transport till ut- Slangarna oc ers 0 en S som pumpare
om samhället uppkomna eldsvådors bekämpande. BÄRGNINGSARBETET

Sedan allt räddningsarbete slutförts, låter
Vlo FÖRSTA ALLARM H _ brandmästaren vidtaga. Av lösegendom bärgas
Flll eldsvåda elle? b"°"d°V"19 SK9lê alla 1 första hand sängar, sang- den gangk1äder,
l f°r5ta "ppbådet lndelade °f°"dr°Jll9e" därefter stolar och bord och till sist, ombegiva sig direkt till brandstationen och - ~ ~b1 F~ ~ _du if å df" d d t.]1d 1 d 1d_ detta låter sig gora, tyngre mo er or ov
ar r "° me °ra" e em l 9 a e r1gt bor såval brandmastaren som brandfor-släckningsmaterial, brandrotevis skyndsam- mannen av egendemens agare göra sig underrät-

mêst beglva Slg tlll brandstället eller ÖV' tade om vad denne helst önskar få bärgat.
"'“9SPlatS°"- A11 bärgad egendom ska11 sammanföras t111

skyddad, av brandmästaren utsedd plats, där
?:A ocg 3:5 BRANDMÃNNEN" densamma av utställda vakter kan bevakas.
1nom forsta gruppen utlagga skyndsamt grup-
Pe tllldelaë °'a"d$la“9 f"?m tlll b"a“d' BRANDFURMANNEN FUR 1=A GRUPPENstallet och inkoppla på anv1sad plats gren- .~ -

röret, överlämna efter brandförmannens an- mäå grïpeç-ïtlådlçg pešïonal frmíïrslad. _ _ N . N a seg e 1 e orem , som s a s y

a
med överbli än slan lacerats å så ddad upp på bxggnadens tak och hlssê med ha"dll_

_ U V 9 P H P U Y h 1 1 t d . s d d tplats 1 narheten av brandstallet for att Qgrcâíksiâïïtupïnsšgeê šeeçgtsliå tae:"e1É
Vld beh°V vara tlllgangllg' m°t bra"dp°Ste"' ler föremålet medelst medförda S-krokar el-
s1RALFoRARE HA A11 IAKTTAGA FoLdANDE= l°" °m detta el låter Slg 9Ö"°S° med "a"dllnor.

att alltid till sitt biträde hava en man
i närheten,
att vara oförskräckt men ej onödi t djärv, n _ _

ašš Städse vara uppmärksam på dengfara, Uppg1ft over frånvarande med sarsk1lt angiv-
för v11kan han a11t1d är utsatt t111 fd1jd anda av dam» S°m f°ffall°l°St Ufebllvlta
av överhandtagande eld, instörtande väggar,5kall därefter Oföfdföjllgen låändës tlll
tak, bjäikiag och 901V m_m_, brandchefen. Qe som under eldalackningen ut-

märkt sig beromligt, bora anmalas till belo-
att dm möjiigt 1ata straien ga med vind- ning, och da, Sam uppfört S19 straffbart-
riktningen, åtal.
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INTERIÖR AF HANDELSBOÛEN I HILLSANÛ.
Bakom d¿Ahen handßanden Sven Påßbaon.

.- ___ _ 4

SÖNÛÅGSSKOLBÅRN I HILLSAND 1970.
Söndagßßhoßßänaae än Anna En¿ka Jönßdottea, stående
ßän At t¿ßZ högen. Medhjäßpane än Anichane Högbeng,

Atåånde ULILK vän/ste/L om loíïæsben.

3 dec. 1910.

Ströms skolråd har ingått till k. m:t med begäran att
det af k. bfhde i länet återfordrade statsbidragettill aflönande af lärarinnan vid småskolan i Öhn och
mindre folkskolan i Vågdalen måtte i sin helhet få
tillerkännas skolorna ifråga.
Skulle skälen för undervisningens inställande af k.
m:t pröfvas ogiltiga anhåller skolrådet att så stor
del däraf utbetalas, som belöper sig på den tid under
hvilken de två skolorna verkligen varit i verksamhet.
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FÖRTECKNING ÖFVER GJORDA ANMÄLNIN-

GÅR AF S.K. TASKSPELARE M.FL.
HOS LÄNSMANNEN I STRUMS DISTRIKT.

Till Kronolänsmannen i Ström.

På förekommen anledning får jag
härmed meddela att "rättvisare"
är ett spel, hvilket man mig ve-
terligen ej behöver särskildt
tillstånd för att använda, förut-
satt att vinsten ej understiger
den afgift spelaren erlägger.

Spelet består af en cirkelrund
numrerad skiva å vilken en rör-
lig visare är anbringat. Spelar-
en rör vid visaren då den däref-
ter stannar på ett vist nummer,
då en vinst (bestående af div.
saker därtill särskildt inköpta)
erhålles af motsvarande nummer
och af värde motsvarande afgift-
en. Vinst utfaller äfven hvarje
gång.

Lösen kr. 1:50 sändes pr. postan-
visning.

Högaktningsfullt

v r '
,,:?i---- _~----¿ M2:

Fnöken
SIGNE WALLIN, 5. 1889.
Tnoßovad tißß lbah Gändin.
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Kartan öfver den af Kommunaltekniska byrån i sommar fastställda revision-
en af stadsplanen öfver Strömsunds municipalsamhälle förelåg färdig redani somras men återsändes för undergående af åtskilliga ändringar som an-
sågs nödiga. Kartan återkom i går och finnes nu tillgänglig för intresse-
rade hos byggnadsnämndens ordförande järnhandlare E.G. Lundholm.
Sedan samtliga jordägare blifvit hörda och byggnadsnämnden och municipal-
stämma afgifvit yttrande, går stadsplanen till vederbörande myndigheter
för fastställelse.
Denna stadsplan, som upprättats i skala l:l000, omfattar ett område af om-
kring 98 hektar (den gamla planen upptog 64 hektar). Förut befintliga vä-
gar ha bibehållits och utlagts till gator, och all möjlig hänsyn har tag-its till äganderättsförhållandena så att lämpliga byggnadstomter ej onöd-
igtvis sönderstyckats och ingen betungats med att tillsläppa för mycket
mark till gator.
Stortorget har förlagts till den öppna platsen mellan kyrkan och postkon-
toret och järnvägsstationen nedanför kyrkan. Vid sjön blir lekplats,i ös-
tra delen af samhället och i västra delen ofvanför tingshuset plan för
skola och idrottspark
Näset har utlagts i den nya planen som lämpligt till egna hem och villa-
tomter.
Till följd af den långa revisionen af stadsplanen har byggnadsverksamhet-
en inom samhället de senaste åren så godt som legat nere, men man väntar
sig, då stadsplanen blir fastställd, en liflig byggnadsverksamhet inom
samhället.NW ^FFÄRSÖ“ER'-ÅTELSE 23 de* 19”-

Lamua ha
zsAK eÄRvz~, 5. rssv.

H.0. Edholms diversehandel i Strömsund har försåltstill handelsfirman Nilsson och Wassdahl. Köpet har
förmedlats av Strömsunds komissionsbyrå, Wikên och
Gustafsson.

Vaktmästare
28 dec. 1910.

Tingshusvaktmästarebefattningen i Strömsund har loc-
kat 32 sökande, av vilka har antagits f. gårdsägaren
Johan Karlsson från Strömsund.

Några flickor från Jerfsand skulle i söndags afton
gå till en danstillställning i norra Hafsnäset, Ala-
näs. Då de kommit ett stycke ut på Flåsjön mötte de
som de trodde två hundar, som stannade sittande på
vägen. När flickorna kommo närmare upptäckte de att
det var vargar. Flickorna vände hastigt om.

***********



LINÛBERGSBÅCKEN I SNÖ. 
Käl |Or

Kommunalstämmoprotokoll
Kyrko- och skolrådsprotokoll
Ströms Hembygdsförenings arkiv
Handlingar i Landsarkivet, Östersund
Jemtlands Tidning
Strömsunds Tidning
Östersunds-Posten
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Ärshnken Årsboken utkom i början av december och hade som rubrik Strömsunds
Tidning 1905-1908. Boken, som är redigerad av författaren Yngve
Nilsson, Föllinge, kommer nästa år ut under tema Järnvägen komer!
och behandlar tiden 1908-1912.

Samlingarna har fått en rad tillskott. Av Sonja och Börje Nordström,
Tullingsås, har som gåva överlämnats bl.a. bastu, kastmaskin, bogslä-
de, vattenkar, tjärtunna och repp.
Hilding Persson har överlämnat en ålderdomlig samisk silverring,
lappvagga och diverse foton.
Fröken Ingrid Thorvaldsen, Strömsund, har som gåva överlämnat delar
ur sin hattsamling.
Johan Olof Olsson, Tullingsås, har i testamentoriskt förordnande öv-
erlämnat en förnämlig ur- och myntsamling till föreningen.

lilnh ds_ Riksantikvarieämbetet har kompletterat sitt förslag till dispositi-
B vu onsplan över hembygdsgården med detaljprogram till flertalet hus,

uárdans hyuunadeí bl a Storstugan, tant Elise-gården och vaktmästarbostaden.
For att kaffeserveringen skulle fungera tillfredsställande har fläkt
installerats i Storstugans serveringskök.

° Årsmötet ägde rum den l juni i storstugan i ett strålande väder och
med sprakande brasor i de öppna spisarna. Efter parentation över
Rebecka Ström, Maria Hallström och Georg Örjebo och sedvanliga års-
mötesförhandlingar, vidtog kaffeservering varvid Karl Närsjö, Sven
Hallström samt Putte och Nicke Blomberg underhöll på fiol och drag-
spel. Föreningens nyförvärv, ur- och myntsamlingen visades därefter
för årsmötesdeltagarna.

u |°l - Av aktiviteter, då hembygdsföreningens lokaler varit uthyrda eller
upplåtna, kan nämnas avgående Nior från Vattudalsskolan, Strömsunds

av Auktionstjänst, Lions, Korpen (för Dunderklumpstrampen), Lyngs, IFK
(bl a midsommarfesten och sommarfestivalen), FiB-Kulturfront (barn-
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aktiviteter), Frisksportarna, Fotbollens supporterklubb, Strömsunds
arbetarkommun (arbetarnas dag), Moderata samlingspartiet, Flatas mu-
sikförening, Strömsunds Cementvarufabrik, Husmodersföreningen Hem

och Samhälle samt Brukshundsklubben och Korpen. Dessutom har växt-
färgningskurser anordnats nere vid stranden intill tant Elisegården.

Torsdagsdanser i sedvanlig omfattning har ägt rum under ledning av
IFK:s ekonomiutskott. Danserna subventioneras av hembygdsföreningen
genom låga hyror.
Slöjdmässa har som vanligt ägt rum under tre veckor i juli i sex-
kantslogen med DHR, Fritidsnämnden och hembygdsföreningen som arran-
görer.

[ån Turistbyrån har varit öppen i två månader i Hjalmar Strömerstugan
Y med Vivianne Kaalen, Ann Persson och Anne Grabler som värdinnor.

sa ' Servering har anordnats i Storstugan under två sommarmånader och med

[vunna Roland Andersson som värd.

Euna I augusti anordnade föreningen en resa till Gäddede. Resan blev lyc-
kad och man besökte bl a Gäddede kyrka och hembygdsgården. Studieor-
ganisatör Torsten Westeson predikade i kyrkan och vid hembygdsgården
tog hembygdsklädda värdar emot gästerna, förevisade samlingarna samt

stod för förplägnaden till gästerna bestående av röding och potatis.
Hällingsåfallet besöktes på hemvägen.

Den 12 juni revs den bastu, som hembygdsföreningen erhållit i Tull-
ingsås. Arbetet utfördes av vaktmästaren Nils Olsson samt Folke
Karlsson, Arne Rosenberg och Jens Örjebo. Bastun har därefter lagts
in för förvaring tills vidare i en av logarna.

Û' ' Vid information om barnmuseiverksamheten vid länsmuseet represente-
"ua rades föreningen av Monica Texmo, Lilian Salomonsson och Gunnel

h” d | Backlund. Monica Texmo informerade sedan föreningen om barnmuseiverk-
an samheten som aktivitet i en hembygdsförening. Vid samma tillfälle

redovisade Paul Sahlin sitt förslag till Strömsbonad. Karin Nilsson
från länsmuseet har därefter för representanter för kommunens olika
hembygdsföreningar informerat om barnmuseiverksamheten som aktivitet.
Sten Sundquist och Jens Örjebo har deltagit i en samrådsträff med

hembygdsföreningar från Östersund och norra Jämtland förlagd till
Lit och med länsmuseet och Heimbygda som arrangör. Sten Sundquist
och Jens Örjebo har dessutom sammanträffat med Bengt Ivan Sönner-
brandt angående områdesplanen för hembygdsgården.

Under sommarhalvåret har föreningens samlingar och gårdens byggnader
förevisats och besökts av ett stort antal människor. Guídningen sköt-
tes av ett flertal av våra äldre medlemmar, framför allt av Adolf
Persson från Öhn. Genomresande bussturister har kopplat av på hem-
bygdsgården liksom turister i övrigt.
I slutet av augusti och i början av september anordnades aktivitets-
dagar, dvs Öppet Hus på hembygdsgården. Gamla hantverk demonstrera-
des, pinnbandsspets eller språngning visades. Kardning och spinning
samt knyppling visades och träkarvning, tovning och rotslöjd demon-
strerades. Dessutom visades näverslöjd och bandvävning. Besökarna
kunde själva pröva på de olika aktiviteterna för att med fingrarna
känna de olika hantverksarterna.
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Kaffe med hembakat bröd serverades, likaså kesfil med grädde och
tunnbröd.

Ute på gårdstunet visades samtidigt den rullande utställningen från
länsmuseet, Barn förr, en i övrigt mycket förnämlig utställning. I
Storstugans västra kammare visades Strömsfilmen och i bottenvåning-
en var föreningens förnämliga ur- och myntsamling tillgänglig för
besökarna. Till allt detta kom förevisning av hattar från olika ti-
der och med stor sakkunskap av Ingrid Thorvaldsen.

Under två lördagar i september ledde Lilian Salomonsson och Monica
Texmo barnmuseiverksamhet i föreningens regi. Vid det ena tillfället
lekte man gamla lekar och gräddade pinnbröd över öppen eld vid stran-
den, vid det andra praktiserade man tovning, varvid verksamheten var
förlagd till Vattudalsskolan.

Skolklasser från både grundskolan och gymnasieskolan har besökt hem-
bygdsgården under såväl våren som hösten.

Kurs i svepasktillverkning i samverkan med Vuxenskolan har genom-
förts under våren med Eskil Naalisvaara som ledare.

Strömsunds Tidning för åren 1906-1907 har på föreningens bekostnad
mikrofilmats av Rekolid AB, Stockholm.

Föreningen har den 17 april anställt en ny vaktmästare, Nils Olsson,
Lövberga.

De olika kommittëerna och nämnderna har under året sammanträtt 10
gånger, oftast tillsamans med styrelsen eller dess arbetsutskott.

Verksamhetsberättelsen kompletteras med en ekonomisk redogörelse för
1979 utvisande föreningens tillgångar och skulder vid årets slut samt
den ekonomiska omfattningen under året.

Styrelsen och de olika kommittêerna har haft 10 protokoll-
förda sammanträden under året. Dessutom har styrelsens ar-
betsutskott vid behov sammanträtt.

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 1981: Lantbrukare Måns Erik Espmark - Kronokommissarie Assar
Fjällgren - Köpman Göran Hansson - Yrkeslärare John Westerlund - Kyrkoadjunkt Folke
Karlsson.

SUPPLEANTER INTILL ÅRSMÖTET 1981: Lär Monica Texmo - Lär Mats Eriksson - Fru Birgit
Rosenberg.

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 1982: Fru Ada Melander - Folkskollär Lilian Salomonsson -
- Rektor Sten Sundquist - Fastighetssköt Oscar Wallin - Lantbrukare Jens Örjebo.

SUPPLEANTER INTILL ÅRSMÖTET 1982: Bokhållare Einar Salme - Ålderdomsh förest Solveig
Göransson.

ORDFÖRANDE FÖR 1980: Sten Sundquist. REVISORER FÖR 1980: Yrkeslärare Kurt Blomgren
Adjunkt Willy Krogstad - Fil mag Nils Olof Mårtensson, suppl. BYOMBUD FÖR ALANÄS

SOCKEN: Folkskollär Birger Källberg. VALBEREDNING INTILL ÅRSMÖTET 1980: Begrav.enn
Göthe Jönsson - Hushållslär Karin Jamte-Rosenberg - Köpman Börje Sandström, sammankall.
- Fru Ruth Svensson.

HEDERSLEDAMÖTER: Skolinspektör Stig Lander - Köpman Gunnar Simonson - Bankdirektör
Gunnar Grahnström.

67



;^;<-^\ .“"^_ .^_ - ;^_ .^_ .~_ =.^_ -;“1'¿~Å'~¿. -_s2°-;wf=¿'^;_-g'“';¿»,iiiliil@@iÄ Ll@¿¿;
EKONOMISK REDOGURELSE FUR ÅR 1979.

Inkomster under âret Utgifter under året

Medïemsavg 3.157,00 Kostn för fastighet 39.788,95

Strömsunds kommun 45.000,00 " " Strömsboken 44.622,70

Inkomst av fastighet 14.432,50 A11m omkostnader 12.386,65

" " Strömsboken 37.501,80 Sockentapeten 6.154,50

" " a11m verks 3.978,60 Bet bankïån 4.080,12

Byggnadsfonden 885,00 Lånekostnader 274,20

Sockentapeten 200,00

Gamïins Fontän 3.672,15

Ränta 73,90

108.900,95 107.307,12

Kassabehå11n Kassabehåïïn

från 1978 4.910,75 ti11 1980 6.504,58

113.811,70 113.811,7O

Sku1der 31/12 1979 Ti11gångar 31/12 1979

Den 31 december 1979 har Kontant hos kassören 35,10

föreningen inga skuïder Postgiro 2.103,40

Eget kapita1 215.504,58 Checkräkningskonto

Jämtlands Foïkbank 324,58

Motbok 369,35

Motbok, Gamïins Fontän 3.672,15

6.504,58

Statsäga 1:64 150.000,00

Statsäga 1:34 10.000,00

Samlingarna 25.000,00

Inventarier 24.000,00

215.504,58 215.504,58
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Lördag 5 juli HEMBYGDSGÅRDEN
Kl. 19.30 "SPELMANSKVA'|.|."

IVIÅN S
\;| IVIÅ
med 100-talet spelmän

öwsuno
5-6 JULI 1980

21.30 BUSKSPEL och

DANS

Söndag 6 juli
Kl. 11.00 Gudstlinst i Ströms kyrka. Spelmän medverkar

c:a 12.30 Spelmñnnens lesttåg genom samhället till Hembygdsgården

13 oo-17.00 Stor uppspelning (KI. 14.30 k.ffep.u,)

PÅ LOGEN
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1>=-3

-4'1
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Välkommen till spelmansstämma i natursköna Ströms Vattudal

Ströms Hembygdsförening Heimbygclos Spelmansförbund

Jlllll rn-|e~Tqqqqet. Svbmlund
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09.00 smuing Hembygdsgården, strömma, avresa tm miman, ms. ei E”-

09.30 Friluftsgudetjänst i Malmån, kyrkoherde Bertil Eriksson m.f1.

Presentation av färdvägen-kyrkvägen. Jens Ürjebo, Strömsunds

Hmbygdeförening.

10.00 Börjar vi vandringen - och njuter av försommaren!

Nsturetigsfràgor efter vägen. v
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Aišëišëv»
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12.30 Beräknad ankomst till Hembygdsgården. Prisutdelning för tips-

tolvan. - Vi lottar ut priserna.

WIIKS EFTR. NÅTTSONS, BJUUER PÅ FÜRFRISKNINGÅR EFTER BÅNÅN. "Ü“"*{"l"I*§§§§~i§§§l><l-Iib-i§§§-ilñ-I§I'§§§l*'Il>§

MINÉSPRISET: KYRKKAFFE SERVERÅS I HEHBYGDSGÅRDCN

Å?åšQ

* I§§§§§§§§*§§*§§H§§K§K w
EN RARITET! ÅNÅLNINGSÅVG. hl. 10:- (54 ungdbm upp till 15 å¿

JKMï-sPÄ~sr- ß " 20:- 5611 öv/riga
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STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING-

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

STÖD GENOM MEDLEMSKAP DIN HEMBYGDSFÖRENINGI

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

Adress: Ströms Hembygdsförening
Box168. 83300 STRÖMSUND Telefon 0670-112 32.

Serien

TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM.

ih' Nästa utgåva:

1911 - 1914 Statíonssamhället
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