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Barkbrödstider!
"Den stora kraschen", det ödesdigra nanet på 1991 års Strömsbok,
syftar i första hand på tändstickskungen Ivar Kreugers oväntade och
plötsliga sorti från sitt kollapsande finansimperium, genom vilket
han behärskat sextio procent av tändsticksproduktionen och ca två-
hundra stora företag världen över. Kreugeraktier hade man köpt även
här i Ström, och nu stod man där med en värdelös pappersbit i näven.

I andra hand påminner bokens titel om den allmänna och omfattandee-
konomiska kris som sedan 1929/30 lamslagit världen och som kulmine-
rade l932/33. Arbetslösheten hade aldrig varit större än nu, och
hungerköerna blev en verklighet även i vårt land.

Här uppe i våra trakter var jordbruks- och skogsarbete de huvudsak-
liga inkomstkällorna. Genom depressionen blev efterfrågan på skogs-
produkter obetydlig. Ljuden av yxhugg och hästars bjällerklang avtog
i våra skogar. I Ulriksfors stannade sulfitfabriken och nästan två-
hundra man blev utan arbete och inkomst.

Människorna led nöd. Att gå till skolan med bara en kopp kaffe, ko-
kat på sumpen, i magen var inte alldeles ovanligt för en del skol-
barn. För att överhuvud taget klara försörjningen måste alla famil-
jemedlemmarna försöka dra sitt strå till stacken. Kraven var ändå
inte stora: mat för dagen och pengar till hyra och bränsle för bo-
staden, som för en arbetare oftast bestod av ett rum och kök. Det
enda den sjunkande livsmedelskonsumtionen hade på pluskontot varatt
fylleriet minskade.

I arbetslöshetens spår följde en jordbrukskris med kraftiga prisfall
på jordbruksprodukter. I USA eldade man vete och i Brasilien kasta-
de man kaffe i havet. Mjölk kunde köpas häromkring för l0-l5 öreli-
tern. Många skuldsatta stora och små bönder tvingades från gård och
grund.

Det fanns dock ljusglimtar. Föräldrar lät sina barn ta med sig skol-
kamrater på frukost, och organisationer och föreningar av skilda
slag sökte genom insamlingar och genom inkomster från diverse arran-
gemang räcka en hjälpande hand.

Den alltmera ökande arbetslösheten tvingade stat och kommun att för-
söka skapa ersättningsarbeten. Genom dessa s k nödhjälpsarbetenbygg-
des en hel del vägar i våra bygder, bl a kom nya Lövbergavägen till
under dessa krisår. Alla arbetslösa fick emellertid inte arbete.Det
var först och främst familjeförsörjare som kom i åtanke. Och timpen-
ningen sänktes över lag.

Problemen var stora för den nya regeringen under Per Albin Hanssons
ledning, och man satte till alla klutar för att rida ut stormen.
Förutsättningarna för att lyckas var trots allt goda: rika naturtill-
gångar, gott om slumrande kapital samt en villig och väntande arbets-
kraft. Och det talades inte speciellt mycket om miljö- och energi-
problem. Så småningom ljusnade det också borta vid horisonten. Men

det är en annan historia.

Arne Rosenberg
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llitnyaànt 1932

(ÖP) NYARSHELGENS KÖLD har äntligen förmått bygga en varaktig bro över Strömsundet. Färj-
an har nu lagt upp och får nu vila sig några månader. Isläggningen har skett något tidi-
gare än förr om åren. För ett par år sedan var färjan i verksamhet långt in i februari.
Någon skridskois har icke förekonut i år. Det blev snöfall när isen bildades och sedan

har det snöat så gott som varje dag. Eleverna i samrealskolan har därför haft åtskilligt
göra på sin i närheten av samrealskolan anlagda skridskobana.

(LT) NYARSVAKA I LÖVBERGA SKOLA hölls inför fulltalig publik. Av anordningarna må nämnas

hälsningsanförande och återblick på det gångna året. Aug. Kapp höll ett anförande om den

soc.demkr. ungdomsrörelsen. Sedan utfördes en tablå, Snål-Maja, av byns amatörer. Efter
en stunds kafferast deklamerades jämtmål av Olof Björkman. Därefter följde en nyårstablå
jämte välkomsthälsning till det nya året. Den i allo lyckade "vakan" avslutades med enta-
blå, "När svärmor kom".

folkmängden i länet vid årsskiftet.
STRÖM: Folkmängden vid årets slut 7.180 pers., därav 3,755 män och 3.425 kvinnor.

Minskning 62 pers.
Församlingens äldsta invånare Änkan Kerstin Hansson, f. Ersdotter, Näsviken,
född 18 okt. 1838.
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”IIÃVSFELEI” ' -« 12-öm. " Arbetslösheten
DET KOMMUNALA ARBETET I STRÖM Arbetslösa inom byarna Hillsand, Hedjeön

<1-H Nä' ==*>===f=~= fv='=== ff- H" ïïl1”§å§2“É°H¥ï{ï.2ä“Éåï°ší'2 åÉ”É.§°2l§i'É.-
Landstings- och fullmäktigevalen 1930' löshetsfrå an samt vilka mått oëh ste som

var det med vilja att göra sig hörda' borde vidtšgas för att mö'ligen få till
särskilt i det k°mmuna1a' valresultat- stånd nå ot arbete till a¿h'äl ande av nöd-
et visade också att arbetarna ledsnat undergvintern J P

på den borgerliga majoriteten, som i de '
flesta fall ignorerat dem. Enär dessa byar alltid varit beroende av

När arbetarna lyckades erövra en del äïgšsgšïšigâgndå :::ç::r::;t:°åä:::tL:f
platser från de borgerliga och i en del avverkningar äro igång Mötet utsåg
komuner erhöll majoritet, trodde mån- k . . . 'ommittë, som fick i uppdrag att uppvakta
se att spelet vfr.v“nnet° Men man slöur de kommunala myndigheterna i Strömsund och
de de i det P°l1tlska rävspelet slagna' en resolution anto s med krav å i ån sätt-
vïâtafgu s°m :Q krgftls :1:°:1tet gör ande av arbete försberedande as syselsätt-
8 I att :sv ra ar e e ° ning åt de arbetslösa samt, att om arbeten
För att få veta hur denna minoritet kan kunna åstadkommas, att kontanta understöd
försvåra och många gånger vara orsaken lämnas åt dem som äro i behov av hjälp,
till att många frågor av vital betydel- skrives till Ö.-P.
se för kommunen falla igenom, böra ar- - _-- - - -
betarna möta upp och åhöra fullmäktig- WVWVWW
es debatter. En stor del av kritiken
mot våra förtroendevalda skulle då 5 jan- EN HETEOR 15351089 På 1Öf¿89ff°“
bortfalla. Det vore kanske glädjande ÛV Git Pf Pef$°“ef 90" med 9kj“t3
för dem som vi vältrat arbetsbördan och f3f¿0t$ mellan HÜSSUÜSGI °Ch Fåßel'
ansvaret på, att någon gång få se sina bffßet- Hete°f° SPTGÖ ett Stafkt
väljare på kommunalhuset. Det är inte IJUSSRGD-
bara intresset för debatter och beslut, 5 jen_ (LT) LÄNETS FOLKMÄNGD ne, nneer fjol-
som gör att vi bör finnas där, vi har året ökat men omkring l_000 een enn-

°°k3å mycket “tf lära' °"_Vi “â3°“3å“3 går sålunda i runt tal till 135.500
skulle nödgas sitta där själva och av- nere°ner_
göra komunens angelägenheter.

S jan. (LT) Den 10 jan. kommer Eskil Lind
När någon av våra förtroendevalda på till strönennnl där nnedemen ieke
ett skurkaktigt sätt nedsvärtas av mot- bör förenmme ett äntligen bilen en
;tån:alna,äså undersgk sgken. :id rænï ene_¿em_ nne¿ensklnbb_
r s a r tt vara. et r en arp i t

mot oss själva att värna våra förtroen- 7 j- Den YV1¿° k°WW"“1“3m"d°“ 1 Ström
demän. Ett slag mot dem är ett slagnnm hade På fisße Sif! föfst ßln'
oss själva och bör ihågkommas vid alla !fädG----- N88- KDU! Köhlefs ahåll'
;illfgllen_ Lât oss komme ihåg ell; an om att få hyreskontraktet annule-
detta vid nästa val så att vi visa vårt ft V$1°89-
förtroende för dem vi nu ha i parlamen- ' “ '
tet och vår vilja att erövra nya plat- UNDERSÖKNING FÖR BYGGANDE *W BRO

ser. Låt oss arbeta för en enig och ' I 5TRÖ"5UNDET° 7 ien l932_
målmedveten arbetarklass.

En ¿nörere_ Ing. Nils Lundh, Östersund, komnær att på
I torsdagen, enligt förordnande av länsstyreb-

sen, påbörja undersökning av möjligheten
5 -en 1932 att bygga en bro över Strömsundet. Undersåk-

J ' ningen kommer att omfatta ledningar på fle-
I Lidsjöberg ha spår efter 13 olika djur i- ra ställen, borrningar och undersökning av
akttagits. Renägarna ha gjort stora förlus- bottenförhållandena m.m. Efter denna under-
ter, då ungefär ett 20-tal renar rivits. I sökning, som kommer att kräva någon veckas
Lillviken har anträffats spår av två djur. arbete på ort och ställe, utarbetar Ing.
- . Lundh ritningar och kostnadsförslag förbro-

anläggningen, skriver Ö.-P:s meddelare.
LIVAKTIG FÖRENING 7 jan 1932. _

(LT) Idrottsföreningen Spartanerna i havs- STÖD ÅT ÅRBETSLÖSÅ 3 jan 1932-

näs hade i söndags fest i samlingssalen, En kyrkofest i Ströms kyrka på trettondags-
varvid förekom musik och prisutdelning till gfrermi¿d¿3en till förmån för de arbetslö-
skidåkarna. En tablå "Inbrottstjuven" avUp- sa inom församlingen hade lockat rätt myck-
ton Sinclair utfördes. et folk.
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lliahmi a 5... im. "ELEKTRISKT VERKSAM" 8 jan 1922-

pßp0v13N1NG Den 10 jan. fyller ing. Elias H. Johansson, Strömsund,fem-
1111 ju131g¿je b1¿n¿ fgggisg tio år. Ingenjör Johansson härstammar från Ramsele, där
inom Ströms socken ha influg- han växte upp bland nipor och smultronbackar. Den vanakam-
it fö1j¿n¿e me¿e1; selenaturen fick han njuta av tills han blev 17 år. ...

_ _ Därefter plöjde han Atlantens vågor och praktiserade både
sYför°“1"3 h°° d'k°"' 69:' det ena och det andra i Amerika under 5 års tid. .. År
gíït Bgndet syföen' l:::75 1910 den 19 juli fick ing. Johansson anställning som chef
" °m ar“as =' och föreståndare för A.-B. Per Holms Elektricitetsverk i

Röda K°'°°t _ _ 65:75 Strömsund. På denna sin post har han utfört ett mycket gag-
^ft°""“d°'h° I Bl°3'f' 45:' nande arbete. Elektricitetsverket har först under ing. Jo-
Pest på Grand Hotell 25:- h I ¿ - k ¿ - d -Gåva från Hallviken 1o:_ anssons e ning unnat rivas me vinst
" ff, N, ßershu1; 15;- Ett betydelsefullt ombyggnadsarbete utfördes år 1924. En

" ff, Ströms Hembf 305,65 avsevärd ökning av kraften erhölls då. Ombyggnadsarbetet
" fegt, A, Hsggessgn 5;- bestod i bl.a. vidlyftiga dammbyggnader. Under ing. Johans

mss, H, Lev¿n¿er 10,- sons tid har också kabel över Strömsundet blivit en verk-
" K, K3h1er 10;- lighet. Det ansågs förut vara omöjligt på grubd av de sto-

fem, Hsmkvisg 5;- ra kostnaderna, men ing. Johansson löste frågan, och genom
Anna K, Nijsson 5;- detta blevo flera byar elektrifierade, och i fortsättning-

5p¿fb3sseme¿e1 20;- en finnes mycket stora utvecklingsmöjligheter. ...
§°11°k: 1 kyrka" 42:50 I det politiska arbetet har kanske ing. Johansson arbetat
°k3“d __2ÉiZ_ med sitt största intresse. Under flera år har han varit

Sum", g53;(,5 ordförande och den ledande kraften i Ströms moderata före-
_ ning. Vad som gjort honom så stark i det kommunala och po-

?°s°“t°m ha 3å”°r å" "at"ra litiska arbetet har nog varit hans ärliga och orädda upp-
1 f°rm av kläder' matYa'°"_ trädande. Ing. Johansson är inte rädd att ställa sig i
frukt °°h Karameller 1“fl"tlt skottlinjen, även om en salva skulle avfyras mot honom.

I rikt mått' Musikalisk, konstnärlig och ídealistisk har han skapat sig
Till alla givare ett Vördßámt ett mycket förnämt hem. När nu ing. Johansson firar sin
°Ch hjäfilíßl CGCRÜ högtidsdag, kan han vara förvissad om att de flesta önska

honom en god fortsättning på levnadsbanan. P JDiakonissan

9 . 1932 ßalmrssr Msn |<Am~:|<A|.As ocn norr 9 jan 1932.
Ja" ' (LT) Barnfest var på trettondagen anordnad av Ulriksfors

¿_-3_ c_J_ Johansson 1 ström. soc.dem. kvinnoklubb. Lokalen var vackert dekorerad med
sund her försgits till brgd- julgranar m.m. och till sista plats fylld av en talrik pu-
erna sven och gusssf persson, blik, därav c:a 200 barn. Programmet bjöd på en rikhaltig
som komme ett erivs bilfgr- omväxling. För den musikaliska delen svarade Lövströmska-
säljninssrörejsen uneef fis- pell. Sång, deklamation och ett sagospel utfördes. Däreft-
ms g1LggL^ç51 persson g C°_ er bjödos alla barn på kaffe med dopp.

f"
Folkmängden i Ström 11/12 ml-
Strömsunds municip 1.053 Jonsgård 138 Trångåsen 48
Alavattnet 73 Lövberga 193 Tullingsås m Tullings- 560
Bonäset 77 Näsviken 246 ås, Bredkälen, Huråsen
Bredkälen 108 Renålandet 21 och Ruven
Espnäs (utom Risnäset) 103 Risede 61 Vallen 51
Gärdnäs med Gärdviken 179 Risnäset utom Espnäs 104 Vedjeön 100
Hedningsflokälen 87 Risselås m Ulriksfors 861 Vågdalen med Lövön och 207
Hillsand med Draganäs 273 Sporrsjönäs 45 Tännviken
Jerilvattnet 28 Stamsele 98 Öhn med Edsviken och 309
Kärrnäset med E1gha1hui203 Stamåsen 19 Södra Öhn
Berge 33 Storhöjden 25 Öjarn 146
Bredgård 433 Storön med Brandberget 53 Näset (5;f3msun¿ssi¿) 46
Byvattnet 9 Strand med Klövsand 251 pfgstbodsfns, grsttb, 9
Finnvattnet 17 Svaningen med Ringsjö- 132
Grelsgård 243 höjden I

Garda svansele §ll----I-lIIIIIII---
Hösjöberg 19 Täxan 81 män
Hösjön 16 Torsfjärden 30 kVin0f
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lrhatanñmlson 9 1-=«~ 1932- \
Ännu en arbetarkommun har
bildats i Alanäs socken av n

Eskil Lindh, denna gång på gp i ' II
själva kyrkplatsen, där ald-
rig förr något försök med ar-
betarkommun gjorts. Nu anslöt
sig lb intresserade till den
nya kommunen.

Till ordf. valdes Nikanor Ny-
man, sekr. Vilh. Södermark,
kassör Ludvig Eriksson

ll jan 1932.

Under Eskil Lindhs besök i
Strömsund har en soc.dem.
ungdomsklubb bildats. Dethar
varit mycket svårt för ung- °
domsrörelsen att vinna insteg
i Strömsund men nu torde is-
en vara brufen. ANSTALTEN AV STOR BETYDELSE FÖR DE BOFASTA LAPPARNAS BARN.

Till ordf. valdes valterErlk_ äesgttagdï. emyn igas mna res ri t om rartj nstens. . : ö b d' lä fö k 'f lä 'ä

son, sekr. Erik Mattsson,
kassör Erik Hansson, v.ordf.

2::*::.:::::?"~ 12 1»
K. m:t föreslår i statsverkspropositionen riksdagen med-
giva, att Evangeliska Fosterlandsstiftelsens barnhem i

H .an 1932 Hillsand i Ströms socken må efter särskild prövning av k.
° J ' m:t kunna tillerkännas rätt att erhålla bidrag till avlön-

(ÖP) I förra veckan lyckades ande av lärare, anställd för meddelande av undervisningåt
Jonas Gabrielsson och Jonas vid barnhemmet intagna barn i skolåldern, enligt de närma-
Persson fr. Tullingsås fånga re föreskrifter, k. m:t kan finna gott föreskriva.
en levande räv. De hade spår-

\O~.

at honom och hittat hans Ecklesiastikministern, statsrådet Stadener, framhåller,
lya i 8rusbacke_ Eftersom att barnhemmet har en betydelsefull uppgift att fylla,

de im had* nås” "=f'<=Yß ÉÉ§“'$Éå“..ÃI.'.§.ï'°.É§fÉïå2.l“'°å°§l'É“.ïï{'2;.Z§'§.šïï.X§Z'“Z§'É"2°'att gräva med, stängde de i- . Ü P . . '
. _ Vid sådant forhållande synes det skäligt, att barnhemmet

ge" lngånsarna till lya" Och får komma i åtn'utande av statsbidrag för avlönande av er-
gingo hem efter spade och f . J f . . åd .d
.ä D I k d å orderlig lärarkra t. Tills vidare torde s« ant bi rag be

J rnspett' c yc 3 es S höva ifrågakomma endast för en lärarinna
småningom närma sig lyans in- '
re och fingo till slut se no- Vad angår tillsättandet av lärartjänsten vid barnhemmetha
sen, som G. fick tag i och olika förslag framkommit. Det synes statsrådet Stadener
drog fram honom. Räven hade knappast motiverat, att skolrådet härvid skulle äga beslut,
också fått ett ord. tag i då ju skolrådet icke i övrigt har någon befattning med

hans hand, men ingendera barnhemmet och intet bidrag till dess verksamhet lämnas

släppte, och när G. med hjälp från församlingen. Lämpligare torde då vara att - i likhet
av P. fick sin hand fri,stop- med vad fallet är vid statens folkskolor - domkapitlet
pades räven i en medför rygg- tillsatte tjänsten, dock efter hörande av stiftelsen. Det
säck. torde emellertid böra ankomma på k. m:t att meddela be-
H . stämmelser såväl i detta avseende som även rörande anord-

emkommen skulle räven tagas . . u .
. ningen i ovrigt av barnhemmets skola.

ur ryggsäcken, men då passa-
de mickel på: ett språng och Beträffande frågan, vilket anslag som bör tagas i anspråk
in i skafferiet där han pla- för ändamålet, påpekar statsrådet, att varken förslagsan-
cerade sig på en hylla. Efter slaget till avlöning åt lärare vid folkskolor eller för-
åtskilligt rabalder överman- slagsanslaget till lappmarks ecklesiastikverk, folkbild-
nades räven och fick sin för- ningsändamål, synes kunna anlitas. Det torde i stället va-
sta boplats i en låda. Räven, ra lämpligast att medel för ändamålet utgå från förslags-
vilken är en hona, är nu in- anslaget till avlönande av lärare åt vid statsunderstödda
förlivad med Nilsêns & Eng- sjukvårdsanstalter och vid vissa barnhem intagna barn i
lunds rävgård i Strömsund. skolåldern. (H.B.)
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M°imi rhilii WII 1* i°“ lm-
Den av Ströms föreläsningsförening an-

SÅNN KUNSKÅPSTÖRSTE i2 Ja" i932- ordnade föreläsningen på tisdagen hade
. . - - - afett g1adjande nadde1ande fick nngddnan 1 1°°*““ i“ii“ P“s° "if if' “Y““ "“9°*

Lövberga läsa häromdagen. Byns folkskollär- R°ï§“sÉhö:f°f;ï:n“p$šï:ei:::P:: ååâiåïí
are kungjorde genom affischer, att han var '° s“i"3 I te'nenne det
villig upprätta en aftonskola med kostnads- “°" s°“ “PP Y* '

- - - - -k_ fullt hus så att det var nog omöjligtfr1 undervisning 1 tyska och matemati n°mma'in_ non svarade då. det

För att diskutera frågan SamladeS ungd0men skulle nog gå, ty om hon ej kom in, ble-till möte den 9 jan. och resultatet blev ve det ej någon föfeiaaning.
att 23 personer anmälde sig. Undervisningen

~ - ~ - Efter några välkomstord av kyrkoherdesker med tva kvallar 1 veckan med borjan Löfvenmarn och applåd de nnrvar_
lördag den 16 ja- ande, började föreläsningen, som grun-

, - dade sig på de fynd en engelsk-ameri-
FARLIG HJÃLPSAMHET° 12 Jan 1932' kansk expedition under ledning av mr L.
En bfU"9Uiv iÜ"9h¿fi9 TÛXÜUÛÖ b°ft5PfÛ"9 Holley gjort i de gamla kaldêernas Ur
Under 9¿fda9e" ff5" KÖPNÛÛQ- 33- Vedef9äii' och trakterna däromkring. Föreläsning-
ig Ut]0VaS den SOIII kan atrstälia gn belyste fglgtignefnp mgllan dg ggn-
hüde iii] ÜQÖTGU- la bibliska berättelserna och de senas-

B0khÛ"di- Hübenette te arkeologiska fynden. ...
Annons i Ostersunds-Posten Föreläsningen, som var illustrerad med' - ljusbilder, mottogs med livligt bifall.
R I K S N Y T T 13 Jan 1932' Efter föreläsningen gjorde Strömsunds
TJUGO PROCENTS LUNEREDUCERING STÅLLS I UT- damer föfeläearinnan sällskap på supê
SIKT. å Grand Hotell.
"Uppror bör icke stillas med hjälp av mili- - '-
tären." Adalen ger eko i riksdagen. Soc.dem.
gruppmotion om förbud mot utkommenderande 15 Jin 1932-

ÛV miiiiä' Vid a'b°i5k°"fiikie'° Ströms kommunala badinrättning har enligt
Arbetslöshetens ofantliga stegring förlidet sin verksamhetsberättelse serverat foljande
ar. Oerhörd ökning av fackförbundens under- ätäï 0601

Stöd till efbtttlöt- 239 karnad fdr ä1dre aan 67 för barn.
_ l.342 badstubad för äldre och 341 för barn.

HÅRÛÅ B^"Ü^GE i3 Ja" i932' Dessutom hava skolbarnen i Strömsund och
(LT) 1 iördags hade de arbetsjösa 1 navsnäs, angr. skolor erhållit fria skolbad minst en

Dstra Havsnäs och Järvsand samlats till mö- 9509 i m¿"0de"- i-279 90555" °Ch i-275 fiit'
ae 1 Havsnäs för dryfiande av annazsidsnats- ker eller Summa 2 S54 skolbad have Server-
fragor. En arbetsiösnersförening bildades. ats- Skolbaden ha Samtl19e bestått ev bed-

_ M _ stubad.
De arbetslosas antal 1 Havsnas med omnejd
voro den 9 dennes 65 och den ll dennes ytt- . -

1' 16.fi igiie ruRcLnsn1Ne I sïnonsuuo 18 jan 1932.

Annons i öste,snn¿s_p°sten 15 jan 1932_ (LT) Professor A¿G. Jaederholm föreläste pa
godtemplarsalen 1 Strömsund pa lörd. över

STBÖH- K°f1f98tIOHSUHGGIVISHIHS med ämnet "Kvinnotänkande, kvinnologik och in-
fl1°k°fe b§fJ8S 5 Lvthefßkß Ní§Si°S' tention". Föredraget ahördes med stort in-
huset 1 Strömsund månd. den 25 jan. kl. tresse av ett ]00-ta] per5°ner_
10 f.m. Endast lärjunge med avgångsbe-
tyg från folkskolan mottages. _

°- Löi”°““"* sJuxxAsscARsnu1c 18 jan 1932.kyrkoherde.
Avd. 736 Täxan av SFS hade årsmöte i sam-

1 - band med fest sönd. ID jan. Inkomster och
utgifter balanserade pá 4.276:95. Till sty-

FDR VARJE DAG TILLSPETSAS DET EKONOMISKA relse omvaldes ordf. Matts Jönsson, kassör
LÃGET SÅVÃL UTE I STORÅ VÄRLDEN SOM I VÅRT Jonas Nilsson, sekr. N.J. Nilsson, v.ordf.
LAND. DE SISTA TULLHDJNINGARNA I FRANKRIKE A. Andersson, v.sekr. John Andersson. Revi-
OCH ENGLAND BEGRANSA YTTERLIGARE VARA FOR- sor: Erik Jönsson och Anders Eriksson. Avd.
UT TRANGÅ EXPORTMUJLIGHETER. hade vid årsskiftet 81 g0dkända medlemmar.
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Rätt att leva! ie Jen im. BRÄNSLEFRÅGAN 23 .ian 1932.

De arbetslösa i Ström hade anordnat möte (LT) I motion i andra kammaren föreslår hr
och möjligheterna för de arbetslösa behand- Selberg (fp) m.fl. åtgärder för inskränk-
lades. - Nils Grönlund inledde och påvisa- ning i förbrukningen av importerade koks

de de svårigheter som f.n. råda och vad ar- och brännoljor till förmån för en snabbt
betslöshetskommitten lyckats göra. stegrad inhemsk bränsleförsörjning. Vidare

hemställs att riksdagen går i författning
Talaren påpekade att det trots det svaralä' om direktiv för inhemskt bränsle vid statli-
eet hade de erbetslesa rätt att leva' me" erk och inrättnin ar och att riksdagen. ga V 9 I
'°*° “V °"“ä“,f°*t'9“É'“¿,?°¶ *§ä§°' §§°'t bör beviije ensieg tiii fuiia beieppet tiii
heten och käns an av mans ig v r e. n- vä U _ . .

U - U ~ gstyrelsen for inköp av kol- och gasdriv
tant understod till de arbetslosa, nar ar na vägmaskiner och ]astbi]ar_
bete icke finnes, betonade talaren.

De arbetslösa i Ström synas vara till en -

d l ' st esi nation Max Störn 23 .i 1932-e gripna av um r g . -
er säger att endast den som arbetar för en samtliga manliga °r¿¿nar¿e lärare ¿

sak' här rättatt Skorda frukëerna avneefe' Ström, som av den nya folkskolestyrel-
ger' Därför.b°r alla arbeta fbr.att f°rbat° sen utsetts att tjänstgöra som tillsyn-
tre var socïale Stallnïngå Det är med en ingslärare, hava avsagt sig nämnda upp-
viss blygåel vi maste erkanne att areetar' drag som protest mot skolstyrelsensför-
kemmunee 1 Seromsund eeh U]r1k5fer5 1eke farande vid tillsättande av tillsynslä-
kunee mega 519 med U!r'k5f°r5 kvïnneßïubei rarebefattningen vid Strömsunds folk-
Sem ar vard Ver ekt"1"9 eeh ett h°""°r fe' skola. Lärarekårens repr. i folkskole-
Sïtt arbete' J_M__ styrelsen har även inlämnat en längre

reservation mot folkskolestyrelsens be-
slut.

l9 ian l932. '
HOG§E STÅTSBIDRAG TILL NUDÅRBETE I STROMS 26 jan 1932

SÛCKÉN. '

Arbetslöshetskommissionen har beviljat (LT) vid helvettiden i "att."pptä°kteS att
St öm kens arb.iösh.kommite förhöjt *Id “t°f“t't"' 5*°'bY99°t Vld B'°d9¿'°? É9'r s soc na Hem i Stromsund En person som bor i nar-t t b'd t'll d t k 1 b t- °

S a S 1 reg 1 e ommuna a reserver e heten observerade elden och gjorde alarmt H 1" _ Th f." d

ÉSva:?æge:seArša:ggt:gäe::g haotidiggrenbe- Brandlurarna tjoto over hela samhallet och

räknats tiii ii ooo ur. men ha mast höjas b'°““E*'°9 Va' $“°'* B* P'°*$°"- "a" °Ö'ï°'
ti]1 ]2_250 kr_ de slackningen med sno, medan den 700 m.

långa slangen lades ut. Brandkåren lyckades
20 ii" 1932- bli herre över elden, och skadorna inskränk-

(DP) De arbetslösa i Ström hade i söndags te Såg ti]]t"¿9°t ::5e":°å kr°g°r °eht"t'n
möte, varvid beslöts bilda De arbetslösas 9j°' es "es ÉV Ya e"5 ° °'- Y99mä$ are
förening. Styrelse: J.H. Henriksson ordf., hade bygget f°"5°k'°t'
Ax. vihlborg v.ordf., Oskar Danielssonsekr. ' '
0. Andersson v.sekr. och H. Södergren kas-
sör. Revisorer: George Fors och Nils Holm. SJUKKASSORNA 26 ja" 1932'
- Avd. 393 av allmänna rikssjukkassan och un-

derstödsföreningen i Strömsund har haft års-
5T°R^ VÄRLDEN 21 ia" 1932- möte. I sjukhjäip her utbetaiats krs.4as=
Greta Garbo går från succes till succès. =§0- l m0dêfSköDShåäïP 35 kr 0Ch l be9föV'

gage bortåt 3 mi'|j_ kr-_ pr år kf-äv- n'|gShjä]p kr. mdlemsantalet var
er den svenska filmdivan.

FOR UNDERNARDA 26 jan l932.

YÅRLÛENS ÃLÛSTÅ SKIÜÅ 22 ja" 1932-_ Kommunalnämndens förslag till utspisning av
af f"“"e" ““d°' d'k“'“2 ' e" NY' Vld "°t'"9 undernärda och behövande skolbarn bifölls
å Jgm- B- ßeïïdefs °9°f- "ed P°'1°"°"°' av u.fuiimäktige. och 4.150 kr ansiogs för
lysens hjälp hava geologerna kunnat fast- änd¿m¿1et_
ställa skidans ålder till minst 4.000 år,
d.v.s. från yngre stenåldern.

RADIOINTRESSET STORT 27 jan 1932

P^ FRAMMARSCH 23 ja" 1932' Av radiobyråns licensstatistik framgår att
De svenska nazisterna i demonstrationstagen antalet utlösta radiolicenser uppgick till
på Hötorget i Stockholm. 1.000 st i Strömsund, en ökning med 44.
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VV ÖVER STRÖMSUVÛ I VIVTÉRSÛL

Även Om de m¿Cda Åffanfvtndatna kan geïa {1am3fÜfa7 mef våt neïdjànfska mefïvpef, så ïåd-
ßï vtnfeïtden meàfadvtb Jfaänga vädeliekåjetháttanden häïuppe. Cm våïsefen (iii bin? kan
Eíitta på den meíanlzefi mn méï-zlztct ech ia,/(an (ngt även sinnetaget, så äz det betyditgt
svåtaïe att sktngta den ïestgnatten sem iägcf pd atbefsmatknaden ¿ng¿cet. Netdjämfiand
(idea av seáx cvibc-tst"¿=;í:et och de cítgäzden sem satts in íiii att häva a~.bctsbt¿.ste»z el-~.l;a':
cti/Cfaåicšzíaiga.

m;|.n<,\'r si<,\'rri;;un:.\'m; 1 s^rnö.~1s xo>t\n'.\',\1.Ft'|.m;n<'rua: 26 j.-in 1932.

I maj månad |93l avdömde k. mzt ett fastighetstaxeringsmål från l922 till den klagan-
des. ett trävaroboiags fördel. Härigenom adömdes kommunen utbetala cirka kr. 13.000
i skatterestitution och dära upplupna räntor. Landskamreraren gjorde med anledning
härav vid därpå följande samaurädenwd länsprövningsnämnden framställning om den
lägre taxeringen skulle äga tillämpning även för efterföljande år inom taxeringsperi-
oden, vilken framställning prövn.nämnden hiföll. Länsstyrelsen översände därpå prövn.
nämnd.utslag till kommunalfullmäktiges ordf., handelsförest. Torsten Carlsson, vilk-
en i sin tur överlämnade handl. till kommnnalnämnden. samt upptog utslaget som äreuk
å föredragn.listan till påföljande sammanträde med fullmäktige. Det bör framhållas.
att ett taxeringsärende av denna beskaffenhet icke tidigare behandlats av Ströms be-
slutande organ.
Kommunalnämnden beslutade vid sammanträde den 13 dee. föreslå kommunalfullm. överkla-
ga prövn.nämndens utslag, vilket förslag enhälligt bífölls av fullmäktige vid samman-
trädet den 29 i samma manad. Samtidigt uppdrogs at en utomstående att verkställa öv-
erklagandet. Kom.full.mäkt.ordf. hade emellertid icke granskat handlingarna bifogad
bestämmelse ang. klagotiden, vilket hade till följd, att, då denna den 31 dee. utgick.
hade det av fullmäktige hefullmäktigade ombudet ieke erhållit meddelande om det an-
svar, som ålåg honom, än mindre hade han bekommit för överklagandet erforderliga
handlingar. Klagotiden var alltså försutten och Ströms kommunalfullmäktige har intet
annat val än att pbörda skattebetalarna dessa l3.000, vilket eventuellt icke skulle
ha varit erforderligt.
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stxrzns imwnstßn 27 jan 1932. NYHETSNQTIS -I
Statens verkliga inkomster för dec. 1931 utgjorde 192.051. -

.000 mot l96.355.000 kr under samma månad 1930.
4 feb 1932

Nönmxirsnnnsrßm 27 jnn 1932. ”"'m° °°ssE I
. . . . Till studentexamen vid Öster-

*::::*:*:':::“::::.t~-:: :::::='::.::.:::=:::.*.:::::-22.r" »ß

1,85 kr under det de sämsta stannat vid 80 öre. Östersund slet har anmälts bl'a' Trygg-
sänker ackordspriserna till 70 procent. ve Johansson'

. 4 feb 1932.
OFFICIELL KÄRLEK 27 jan 1932. DUKTIG pose: IJ

Ryktet utpekat prinsessan Sibylle av Sachsen-Coburg-Gotha L Th. J i Es

som prins Gustav Adolfs blivande gemål. näšsvie sögsstçenigsstevlgn

FACKLIGT 27 jan 1932_ å 16 km:s bana som löptes
två gånger av seniorerna.Ba-

Avd. 98 Ulriksfors av SPIAP höll årsmöte 23 jan. Arvoden nan var ganska svår.
till styrelsen och ombuden reducerades kraftigt p.g.a. det S .eniorer:ringa arbete avdelningen har då fabriken står. 1. Lars Th Jonsson 2.22 en

micsrömmiuc za jan 1932. 2_ då: 2_5n_S1

(LT) Kina förklarar Japan krig. Hela kinesiska armén mobi- Espnäs IP
liserad. "Det japanska folket ett av de bästa i världen." 3. Johan Blom 2.56.32

Espnäs IF
SKATT PÅ LYXVAROR 1 feb 1932. .Juniorer:
Hög extrabeskattning av kaffet och tull på lyxvaror. Soc. l. Per H. Persson l.27.06
dem. protesterar mot konsutionsskatten, som drabbar skogs- Espnäs IF
bygdens folk mycket hårt. 2. Per S. Jönsson l.28.39

Espnäs IF
VARGJAKT I FROSTVIKEN l feb 1932. 3. Karl E. Jönsson l.28.45
(ÖP) Byggm. Osvald Englund, handl. J. Amcoff och tandl. V. Eapnäs IF
Färnlöf från Strömsund jämte jaktsällskap, avreste på sönd.
till Blåsjön för att under den närmaste veckan söka desi- 5 feb 1932_
mera vargstammen i Frostviken. §nNDYsPEL 5TRöH_H^MHERDAL

rwimm: 1 mivixrn 1 feb 1932. Efter en tids uppehåll med
_ bandy spelar Hammerdals IF

Hed anledning av bussägaren Axel Jonsson fr. Skyttmon an- nu ne eönnee nenmemettn mot
sökan om tillstånd till linjetrafik mellan Östersun: och IFK sttömenn¿_ Det elit sek-
Tullingsås, hade länsstyreleen samumnkallat de vägh lln. ett en intteeeent enpeötelee
skyldige som beröras av linjen, ombud för järnvägen och “ellen ne eenle nervfíendet_
andra intresserade till ett möte i Hallviken. En mycket nen een ven eeereren blir e_
livlig diskussion uppstod, det talades både för och mot tetetet ett ee_
den sökta rättigheten. Något resultat nåddes inte, ty frå-
gan måste vidare utredas. 5 feb 1932_' ' ' SKÖNHTSTIPS
GYHNASTISKA DAHER I STRÖM 2 feb 1932. "

(LT) Ett enkelt medel som
(LT) Ströms kvinnliga gymnastikförening bildades i förra verket etineletende ne läpp-
veckan i Strömsund. Stadgar antogs och terminsavgtften be- etnee eitknletien et ett vet.
stämdes till 2:- kr. Som instruktörer komma lärarinnorna je eften vin ten¿betetn¿ne_
Anna Persson och Greta Sandström att fungera. Ett 30-tal en lett övetfete den ett Pet
medlemmar anslöt sig omedelbart till föreningen. eeneet men een fuktiee tenn-

si-nöns sniuu-:A1.s1<o|.A 3 feb 1932. b°"t°"'
För avläggande av realskoleexamen innevarande vårtermins ÛSÄKERT ÅRBETSRUH

slut ha följande elever i fjärde klassen anmält sig; (LT) Neteke etetetedet v_
Rudolf Brun, Ludvig Eriksson, Jonas Hansson, Arne Johans- Qnieline net övetfellite een

son, Fingal Lövström, Sigvard Nilsson, Ruben Nordfors,Hu- mieenennlete ne sitt embete_
go Svensson, Siv Färnlöf, Mary Hoverberg, Gertrud Johans- tem_
son, Margit Jakobsson, Elsa Lundblad, Inga Löfvenmark,Gu-
d M d' I 'd N'l ' K ' 01 f S' 'd 01 f -run e in, ngri i sen, arin o sson, igri o s * * *
son, Anna Persson och Greta Persson.

13



99 ° 99 Tankar kring det kommunala '
maktspelet i Strömsund. 6 feb 1932'_ _' " ' '_ Lövberga s.d.u.k. höll ord.

möte 3l jan. och meddelades

onnri' Pain, svin 111.1. "s'möusno" ur s feb 1932. zëiagztpíggâefg':;_:;m;;:'°°
"Strömsbos" i ÖP 29 jan införda gentemot ordf. inom Ströms Järvsand. Efter diskussion
kommunalfullmäktige, hr Torsten Carlsson, riktade artikel beslöts tillsätta två klubb-
rent ut dryper av den hätskhet, till vilken "klicken på ister, R. Olsson och I. Ny-
Flata" började jaga upp sitt blod redan hösten 1928, då ström, som skulle handha för-
bl.a. komunalkamrersfrågan på allvar kom upp. Det förkros- beredelsearbetet för att få
sande nederlaget vid valen till fullmäktige hösten l930 till stånd den planerade ung-
borde ha lärt vederbörande mores, men så tycks icke vara domsklubben.
fallet. '
Under hela året 1931 ha majoriteten inom den gamla kom. SKIDTÄVLING 8 feb 1932'
nämnden spunnit sina nät för att infånga hr C., den mest Skidtävling vid Strömsunds
välförtjänte av de nya männen och som följaktligen med folkskolor. Föret var mycket
rätta först intog en ledande, ansvarig ställning. Det är dåligt, någon grad blitt,men
alltså efter ett sannskyldigt "hundår" som hr C. nu äntli- småttingarna gjorde det rik-
gen i och med den nya kommunalnämndens tillträdande nått tigt bra. God vilja saknades
en trygg arbetsro. åtminstone inte.
Huru vill den gamla kom.nämnden med allt vad den har på Gossar 5-6 km:
samvetet möta dechargedebatten inom fullmäktige i marsel- l. Arne Olsson 40,35
ler april? Tror den sig bli skottfri, därför att den med 2. Olle Nilsson 46,00
"Strömsbo" som talesman inleder striden? 3. Jöns Backlund 47,00

. 4. E 'k H ' 47 55Enligt nya kommunallagen har nämnden att vaka över att 5. Ršëkaräsâågs ¿8'l5
fattade beslut bli verkställda. Men den avgående kommunal- '
nämnden har icke velat känna sitt ansvar, icke i kommunens 6' Brun° Knutsson 48'45
intresse samarbetat med hr C. utan endast'1urpassa6'.

Då man har rymligt samvete har man tusen illfundiga sätt

@@\l

saa

Tage Stavlin 50,10
Gunnar Andersson 50,12
Bertil Kring 50,45

att samarbeta med en fiende. Man kan förneka att ett ären- Flickor 4 km_

de är brådskande, tills det är för sent. Sedan gnuggarmmn I M . á 42 ao
händerna av förtjusning och tror att ansvaret därmed lätt ' arçlt J "S89" '
och lekande glida från ens egna skuldror. 2' Karl" Sandell" 42'42

3. Clary Sellman 42,45
Den som under förra perioden var fullmäktiges ordförande 4. Märta Jönsson 45,25
vägrade i det längsta att utskriva protokollsutdrag. Och 5. Anna Märta Edin 47,30
han var så glad åt ett K. bzs utslag, att han icke över- 6. Dagny Tjärnström 49,00
lämnade det till pastor för uppläsning i kyrkan. Koulnun- 7. Mimi Nilsson 49,15
ens medlemar skulle icke få del av detsama. För sådana 8. Ingrid Johansson 49,40
bragder har hr C. inga kvalifikationer. Men han är icke 9. Märta Olander 49,50
desto mindre den starke, och hans män komma just därför lO. Ruth Nilsson 50,10
att allt tätare fylka sig omkring honom.

I fråga om "Strömsbos" angrepp på hr C. för hans ställ- ARBETSLÖSHETEN 9 feb 1932'
ningstagande inom landstinget i fråga om utbyggnaden av Kommittén i Ströms socken an-
sjukstugan i Strömsund hänvisas till landstingets proto- giver antalet anmälda arbets-
koll och hr C:s egen under tidningspolemiken givna förkla- lösa till 452, av vilka 26
ring. Att hr C. eftersträvar en ordentlig lösning avsjuk- beretts sysselsättning. 244
stugan vidrörande frågor förstods allmänt inom landsting- voro familjeförsörjare.
et, där hans framgång just med denna fråga torde få anses - --
given. SKIDIDROTT ll feb l932.

"Strömsbos" upprördhet kallas i dagligt tal för ilska, en Ströms samrealskola hade på
sinnesförfattning som icke frågar efter sakskäl. Lugnasig fettisdagen skidtävling på
nu en smula och spar krafterna till försvaret för de egna lO km. Banan var mycket ris-
kumpanerna! Hyckla för allt i världen intet intresse för ig men annars inte så särde-
dem av hr C:s partikamrater, som råkat ut för arbetslös- les svår. Föret påstods vara
het! De har aldrig bett om "Strömsbos" välvilja. Kom ihåg ganska trögt. Det var kallttill en annan gång, att det har stora vanskligheter då man och något snö föll.
vill "göra svart till vitt" och därtill brutalt angriper
en allmänt aktad, betrodd och orädd man, vars goda kvali- å' ggåašoåggïggåm 2š'âš
fikationer och framåtgående inom sina várv ingen på all- 3. Alvar Löfström 47,15
var vill ställa under debatt. /Clark. 5. Th°r¿ vaplan 56'28
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UNGDOMENS VINTERLEKAR
Så han ¿ 1950-taíets btstïa ¿n¿edn¿ngs¿1 kan det §¿nnas skäi att dtja sig kvaï ¿ det
gångna á1t¿vnde sem även gá1 nndea namn av "det glada". Och vad kan då vaxa ett bättzezlt-
tïych íëw den uíöxíatskade giädjen än ungdcmens gíada Lckaa.

Å bifden Üveïsí ha? IFK Sfïfmsund Icdan ¿nCeff ícfbvffssäscngen genom af? {Ü1Cägga Cïänin
gen t¿CE sj5¿sen v¿d šäxjeiägat nedaniöa kg1kanf Lagets stc1a íaamgångaw ¿ den ncæma se1¿-
en bqgge1 kanske t¿fi viss det på att kunna íäzßänga t1än¿ngspeæ¿oden på detta evanC¿ga
sätt. Och (dte: tängwe bvzt på sannm sjö¿s han det yngze gandet sökt ëxsczäeise ¿ ett
stiffsamt síädpatt, aiít medan vá1v¿nte1seEen gassaz 5ve1 bazåfäckaxna på ák1a1na nedan-
íëa Svanstaöms íasteghct. I bildens m¿tr áte:§<nne1 ve Anna N¿Csscns Vctohem, vans ¿nnw-
santa tvávánzngsbgggneng han educezats tail ett enván¿ngshns mer syn1anden.

IS



Ifll illl' Slllll
Länstidningen l3 feb 1932.

Den undersökning som de sen-
aste veckorna pågått i Ström-
sundet för byggande av bro,
är nu slutförd. Hela sundet
har blivit undersökt, från
Långöns sydspets och upp till
Trollön. En bas har upplagts
längs efter sundet och där-
över tvärgående paralleller
på 50 m. avstånd från varan-
dra. Djupet har då genom lod-
ning blivit undersökt efter
varje parallell för var 20m.
Dessutom har borrningar bli-
vit verkställda, där det har
visat sig vara lämpligaste

fe

_..-in
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W ae-weQ. - 1

¿.. _

ft-au!

annu.

-Q““Im

djupet. Inom cirka en månads uqnlrgh _u~ »~,
tid torde ritningar, kost- “¿g ~..
nadsförslag och utlåtande va- nu f ln.
ra klart. âW@*“f“

ïfaæ

,, *D ie*

VINTERSTÃMNING V10 FÄRJELÄGET

Sá småningom home/1 den bea-
vänßiga passagen även Stnöma-
bundet att eaaättaa av en
Zandavägabno.

' ßvcnssatv FRÅN Lövßtncn

13 feb 1932.
KONTANT ARBETSLUSHETSUNDERSTUD I STROM Lövbersa. en by. numera statienssanhälle.
TILL 100 FAM]LJER_ ligger i lantlig avskildhet och drömmer

_. _. fjärran från de stora färdvägarna. Jag
U"derSt°qet.' från Stateqs arbetS]°S° skrev "drömmer". det är fel. Lövberga har
hetsk°mm1Ss1?" ° utgår tllïnmqn °chhuS° vaknat. Det är tjugo år sedan nu. Då drogs
tr" med kr 2'40' ensam f°rs°rJare over järnvägen fram och med den gjorde den nya
18 år kr 1:60' för försörjare under 18 tiden sitt intåg i den idylliska lilla byn.
år kr 0'95' och kr 0'50' allt pr dag' Men trots att denna nya tid dragit tillbyn
för varje barn' D°ck högst 18 kr pr fa- mångt och mycket, som Lövbergaborna av gamr
m1]J och Vecka' la stammen räkna till en viss släktskapnæd
Då antalet arbetslösa inom koumunen ö- ^P°|<alyPSenß Vílddjnr. har samhället varit
vgrgtiger 450 anmälda, Lgrde det bli ett paradis. Men till ett verkligt inventi-
huvudbry för arbetslöshetskomitten att öar Paradle hör een bekant även en ern-
klara av saken. Alla de arbetslösa vil- Denna Saknas eJ heller-
Jakhq ungšrstqd' :sn Stgtenå ^°K°:§ dï' Den som varit med under de senaste två de-
re t1°" f eJ ru as' et,Ér "og Ing' cenniernas utveckling i byn, har kunnat på
en avundsvard SySS1a att tJa"St9°ra som nära håll följa kampen mellan det gamla
buffert mellan de arbetslösa °ch A'K' penningväldet och en sig allt starkare väx-

ande demokratisk livssyn. Den senare har
bärgat segern. Lövberga är raktiskt ta et

SKIDIDROTT 13 feb 1932' socialdemokratiskt. Byn, befolkad till :iof
Gärdnäs SK hade i söndags skidtävling å IS del av skogsarbetare, bolagsarrendatorer
km. och torpare, har livskraftiga arbetarorga-
SENIORER: l. Mikael Jonsson l,02,5S. 2. An- nisationer, och vad dessa senare betytt för
ders Vikström l,04,l6 3. Viktor Åström byinvånarnas fostran i olika avseenden kan
l,05,29 4. Erik Jönsson l,l2,h5 S. Holm- helt enkelt inte överskattas.
frid Persson l,l4,S8 6. Hugo Olsson l,l>,43 Men liten klick det gamla hö8erväld_

JUNIORER: l. Harry Norlên l,04,37 2. Sig- ets representanter kämpar en hopplös döds-
vard Eriksson l,l3,46 3. Uno Ryss l,l5,33. kamp på ruinerna av sina sönderskjutna po-
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sitioner. När man på det hållet inte längre ser sig i
stånd att föra striden med blanka vapen, tillgriper man i
sitt desperata raseri list, förtal och lögn för att komma

motståndarna till livs.
I skrivande stund är tillståndet i Lövberga ej fullt såi-
dylliskt som jag lät påskina i början av brevet. Snarare
liknar det ett modernt inferno med arbetslöshet och sväl-
tens hotande spöke som framtidsperspektiv.

Förhållandena hade trots allt inte varit så förtvivlade
om det ej legat i en viss persons ekonomiska intresse att
genom fagra förespeglingar och löften om ständig arbets-
förtjänst locka en hop fattiga arbetarfamiljer till byn.

___ Att löftena grymt svikits kan styrkas av bl.a. Ströms fat-
tigsvårdsstyrelse. Att förhållandena verkligen äro svåra

-' kan man förstå därav, att åsyftade "arbetsgivare" betalar
en ladugårdsjungfru med - hör och häpna - femton kr pr må-

I nad på egen kost. Därtill kommer som fyllnad att vederbö-
_ ' rande utverkat fattigunderstöd på l0 kr i månaden.

f
__ Till följd av arbetslösheten har på det yttersta av dessa

_ dagar barnbespisning måst ordnas även i Lövberga. Lärarna
“ på platsen fingo av folkskolestyrelsen i uppdrag att ordna

' denna angelägenhet. Det skulle få kosta högst 30 öre per
' dag och barn. Inom ramen för denna kostnad har också be-

“ spisningen i samråd med målsmännen ordnats på ett till-
fredsställande sätt. Men nu vaknade ormen och begynte vif-

- ta med stjärten. Det skreks på vissa håll i högan sky om

,§ de oerhörda kostnader denna bespisning skulle förorsaka
kommunen. En plötsligt uppvaknande kristlig människokärlek
drev en viss fru att sätta igång en aktion för att dra ett
streck över de av lärarna vidtagna dispositionerna. De

flesta byinvånarna visste ingenting förrän helt plötsligt
- - ett telefonmeddelande kom att NU först vore saken riktigt

Låt en .'|'h“|em¿m- bva ordnad. Barnen skulle på den 40 min långa frukostrasten
Eder rådgivare i ana traska omkring i byn och äta nådesmulor gratis vid borden

íörsåkringsírågor. 1 °1"“' "°'“'
Till slut en annan sak: nog förefaller det underligt, att
de personer, som behöva upplysningar ang. byinvånarnase-
konomiska ställning och andra förhållanden, alltid ösa ur

“w|'I"°u°“ en källa med skäligen grumligt vatten. .

anu.v|a«imeua|sm-- $=°“W=f"'8-
sand: lanklan' lm liner -

'nuunist
NYHETER

- 13 feb 1932: Radion fyller nu tio är. Göteborgstidningen
gratulerar.I

Stramsunds 15 feb l932: Indianerna i USA tillväxa i antal, nu 314.000
indianer.
Arbetslösheten våldsamt stegrad. 88.000 rapp-
orterade under december månad. En ökning sed-
an nov. med ll.507.

, Hindenburg kandiderar vid valet av rikspresi-
dent. Hitler blir nazisternas kandidat.

Tel. H0. Slrålslud.

Vinterspelens i Östersund 3-milslopp vanns av Särna-Hed-
lund. Sagt efter loppet av Lars Th. Jonsson, som ocksådel-
tog och blev åttonde man:
- Det var så långa slätter. Jag tyckte det var myrar på en
halv mil. l skogen låg det mycket snö. Jag har dålig in-

° ° kvartering som ligger intill nå ot s rts attkaf' så 'a
° ' ° naturligtvis har sovit klent! 8 0 n e, J 8

Då han såg J.A. Perssons livligt beundrade buckla:
_. . . - Asch, sånt där skräp, det är bättre få något nyttigt!
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15 feb 1932. SKIDTÃVLING I BREDKÄLEN 17 feb 1932.

sk.dtävlin ar i Strömsund hölls i ¿r_ In_ I Bredkälen var skidtävling anordnad 1 sön-
1 8 8

bjudna var Tullingsås IF och Ulriksfors SK. dass' Föret var tröst på grund av snöfall'
J IORER l¿_l6 å 10 km_ SENIORER l6 km: l. Ture Hallin 2. Erland

UN r
1. Erik Ãohansson IFK strömsuna 46,34 lïf””°“ 53°E^?:°2°“d?*1”“°“ “' °“““°'
2. olle vesuin :Fx " 46,39 1 ”“°“ " ““ *“'
3. Erik Adolfsson IFK " 50.34 Jun1oaßn= 1. nåns zaurisson 2. Erin nils-
4- JOÜH Nybêfß Tllíßßåß IF 51.42 son 3. Sigvard Nilsson 4. Erik Gustavsson
5. Karl G. Lundgren IFK 53,09 5. John Jonsson.

6' cat' Jö“°°°“ IFK 55'°2 sxotuucnon 11-13 år: 1. ola olofström
JUNIORER, 16-18 år, 15 km: 2. Einar Nilsson 3. Ragnar Sundin.
l. Bertil Sellman IFK l,l5,l7
2. Sigfrid Nilsson TIF l,l6,45 TVÅ NYA KLUBBAR BILDADE l7 feb 1932.
3. Helge Abrahamsson IFK l,29,22 Föredrag hölls i söndags i Havsnäs av Nils
JUNIORER, 18-20 år, 20 km: Grönlund från Vågdalen. Efteråt bildades
l. Anders Johansson TIF l,35,36 tvenne soc.dem. ungdomsklubbar, nämligen i
2. Jakob Jakobsson IFK l,36,l8 Järvsand och Östra Havsnäs.
3. Anders Olsson IFK l,37,32
4. Nils Ollander IFK l,38,30
5. Nils Wilhelmsson IFK l,39,03
5_ Nils Nilsson TI? 1,39,23 SVÅRT FÖR SKÅNEBÖNDERNA 17 feb 1932.

SENIQRER 30 km; (LT) De lida svårt under krisen oavsettgår-
l. Per Wikström TIF
2. John Persson IFK
3. Per Lindkvist IFK
4. Olle Larsson IFK
5. Jakob Nilsson IFK
6. Zakris Zakrisson TIF
7. Knut Barthelsson IFK
8. Jöns Zakrisson TIF

NIIQIONINFNINDNÖ

00vnvs0000
åßbnihiß

6,15 darnas storlek. I en enda domsaga behandlas
5,37 nu på en månad lika många konkursärenden
3,13 som under de närmast föregående tig åren.
9 06
9:12 BYGGNADSTOHTER TILL SALU 17 feb 1932.

:'33 Inom Strömsunds samhälle säljes billigt väl-
2'3o belägna tomter med utmärkt affärsläge. En
' tomt vid Storgatan och två vid utfartsvägen

Föret var tungt. Publiktillslutningen liv- mot Gäddede. Närmare upplysningar lämnas av
lig. Ett 50-tal startade, men en del bröto undertecknad. HANS OHLSSON. Betania ssd_
tävlingen.

lllllhll ål nl-ev från scramswa 1:. feb 1932.

I Ströms socken bor en kronotorpare som haft sjukdom i sin familj att kämpa mot. År
l9ll måste han lägga sin hustru på lasarettet i Kiruna, där operation företogs. Eft-
er vistelsen på las. måste hon tagas in på sanatoriet för erhållande av vård, enär
hon led av lungsot. Hon utskrevs med uppmaning att vårda sin hälsa. En arbetares hus-
tru, som skall vara hemmets allt i allo, har varken tid eller ekonomi att sitta i
glasskåp. Efter inflyttandet hit till Ström insjuknade en flicka i tuberkulos och
blev intagen på Apelviken. Av detta kan man sluta sig till att familjen var i större
eller mindre grad angripen av den lömska tuberkelsjukdomen. Några år senare blev hus-
trun ånyo sjuk. Denna gång var det nerverna som icke tålt påfrestningen. Hon vårdades
på Ströms sjukstuga, utskrevs och reste hem till det gamla slitet igen. Hemmet, ett
rum på cirka 3,5 x 4,5 m, vars väggar är klädda med tidningar och verkar till ytter-
lighet som en fattigdomens hemvist, beboddes jämte makarna av 2 barn i ålder 6-9 år.
I detta "hem" låg den sjuka och utpinade modern tills hon, sönd. den 7/2, avled.

I8

På grund av hustruns sjukdom har mannen icke kunnat skaffa sig utkomst, han har varit
hänvisad till skötseln av sin hustru. Följden uteblev icke heller, nöd inträdde och
fattigvården måste anlitas, och då kan var och en tänka sig hur det blev. Den krafti-
ga diet som ordineras svaga patienter, torde ha varit okänt i detta fall.
Dispensärverksamheten har ju som specidikt att övervaka sådana fall, men här har in-
genting gjorts. Led modern av lungsot har en oansvarig handling begåtts mot de båda
barnen, en handling som icke bör tolereras. Man känna sig frestad att tro att de som
genom fattigdom kommit på livets skuggsida, icke ha någon samhörighet med den månghe-
sjungna frihetens stamort på jorden. J M H



lngön 1932 du dilzningaöwtag bøi vi att 54! åtvtge de
0 bestämmelsen som adda vid själva anbetcta utßönande.

DIKNINGENS UTFURANDE myren lutar skall jorden läggas å båda sid-

via aikning, sem aiitia börjas 1 dikets °' °“ “'*°t°
lägst belägna del. skall accordstagaren o- STEN

villkorligen noga tillse att fall erhålles --
och att dikena upptagas till de i kontrakt- Om i de mindre dikena större stenar påträf-
et angivna dimensionerna. fas, behöver sprängning icke företagas, ut-
Sk I] f . I] . 1] an gräves kring dessa en långsträckt krok

u e all icke erhå as med bibehå ande
av bestämda dimensioner, sker anmälan där- ggdgogâhaäågëiïgdeip;°ë: g::s:sd:gšå::°

°m genast till dik"i"9Sfö'm°""°"' som i diket för öerigt. Ligga tvänne stenar
A blöta myrar bör dock dagbredden tagas nå- så nära varandra, att diket ej kan med iakt-
got större än föreskrivet, enär den i mot- tagande av dessa föreskrifter framdragasdem
satt fall vid avsyningen genom myrens sätt- emellan, så måste sprängning företagas och
ning blir för liten. diket grävas efter den utstakade linien.
A tuvig mark far djupet icke mätas fran tu- 22: §§°::§¿a§°m k““"° °°'tSk°ff°s °' °" “°"°
vorna, utan från den egentliga marken.

Alla hörn eller brott på diket avrundas. SKOG

Dike, som utmynnar uti ett annat av större Åll skog utom tall samt gran under 5 tum

dimension, skall vid utloppet hava samma vid bfÖSehÖJd UdePÖdJeS På 0.5 m- ävStåd
djup som detta. från dikeskanterna; lövskog, som ännu har

n U . . . . buskform, rothugges, varemot sådan medstam-
ggr ::a"u°]?J“É"¿ âamgê stçaika ä"°¿°n?'1: form hugges med 0,6 m. höga stubbar, smmse-

' S ° . S °'5 a .J"p° agas 5 "9 dan rundbarkas.fallet medgiver med bibehållande av samma

dosering utefter hela dikets längd. l övrigt tages alla stubbar jäms med marken.

Accordstagaren är skyldig att vid upptagan-
de av större diken använda sig av mall, i
händelse dikningsförmannen anser sådant be- ALLMÄNNA FORESKRIFTER
hövligt. Arbetet skall vara färdigt på den i kontrak-

tet bestämda tiden. Skulle det under arbet-
ets gång visa sig. att det av accordstagar-

Qlššâågßgš en icke medhinnes. äger accordsgivaren rätt
Dikesiorden Skall läggas minst l meter från att efter egen prövning av saaana faii tiii-
dl*eSkele Då edfe Side" eV diket- På jämn sätta folk på accordstagarens bekostnad för
myr eller där diket har samma riktning som att få arbetet fullbordat.

19 feb 1932. in i barnbespisningen. Är det sauna fru
. " . . ."Stormvarning 1 sin artikel åsyftar, så

Den av Ströms kommunalfullmäktige beslutade her h°“ 8j°fC eem Sek 9°W e del ffUdfPå
utspisningen av skolbarn är nu verklighet. "flte" 3Vee°W i edfe bYf 005 900 Wiek'
Ett 150-tal barn äro omhändertagna av bätt- ef Utßífeeiele med 4000 kf- Skeete ter'
re situerade utan kostnad för kommunen. Kom- de fö? "slefmvefíß" Såväl S00 för OSS en'
munen slipper ifrån en rätt väsentlig ut- dfe efbetefe Vefe Så Seefs el! men inte UI'
gift. För de övriga barnen har frågan lösts en Vídefe Vill Reste bdfl e ed Peee stef
genom de ¿ns1¿8n¿ me¿1en_ summa pengar, som en gång måste betalas i-

Ö k_ gen genom kade s atter.
Av ovannämnda 150 barn äro en del henmm 1

Tullingsås och Öhn. Dessa byar ha löst be; J-H- Hefikßee-
spisningsfrågan på sitt särskilda sätt. N -
got klagomål mot de olika anordningarna har TURISTSTRÖMEN ÖKAR 20 feb 1932'
ej försports, både barnen och föräldrarna (ÖP) Srröms Vattudals Turistförening harvid
synas vara nöjda. Utom sign. "Stormvarning" sammanträde beslutat ingå med skrivelsetill
som i "brev från Lövberga" visat, att där Kungl. Järnvägsstyrelsen med anhållan om

börjat gnissla en smula. Jag har vänt mig nedsättn. av biljettpriserna mellan Stock-
till skolstyrelsens ordf. som meddelade att holm och Strömsund för turister under l2da-
en fru i Lövberga FÖRE utackorderingen av gar under inst. påsk. Turistströmmen till
barnen erbjudit sig att utan kostnad taga dessa trakter lovar att bli stor. 22 dansk-
emot något barn för utspisning. Jag anser ar har redan beställt rum å gästgivargård-
att de politiska striderna icke få blandas en i Gäddede.
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22 feb 1932' _ ålhmfiñiiå 26 feb 1932.

"em-38 'ml Ni1°=°“- ÖW- (1,1) u1r11refere 1winne1r1n1>1> 111111 den 21 febr under
fyller 80 ef' talrik anslutning årsmöte å Folkets Hus, Ulriksfors,
Ttnte sin ngn, ginet gt nen under ordförandeskap av fru Tekla Svensson, Vågdalen.
i besittning tv ovnniistgo- Till mötet hade inbjudits medlemmar från Ulriksfors
ne tjgietgtnönennetet nen och Strömsunds arbetarkommun. Klubben, som nu avhöll

sitt 4 e årsmöte har haft 10 rotokollförda möten un-deltager ännu med liv olust i P
i ni-betet vin såi-¿en_ oinne- der året. Inkomster och utgifter balanserade på 200:
gon kan se tillbaka på en =29 kf-
V21 eßväe efbetedeß se är "Nog var Ulriksfors soc.dem. kvinnoklubb dömd att dö
eet N11ee°“' redan första året, men då den fortsatte att leva hop-
Fönd i vätnienn kon nen fär pas vi att det i fortsättningen blir ändå svårare att
ein 45 år eennn till Jänt- utrota oss. Visserligen är vi nu bara 23 godkända
ienn nen inkönte nå nen s_k_ medlemmar, men ändå kan dock vårt arbete bli till nå-
Önn intiii sttönennn en nä- gon välsignelse för våra efterkommande. En efterlys-
te noe obtnten sten- nen ning: Var har vi vårt stöd, arbetarkommunen i Ulriks-
skogsmark, när har han Unn- fors och Strömsund? Det är från dessa vi skola hämta
et ett nnivt eekei utfört materialet i vårt arbete i det kommande. Vi godkänn-
en nnietbteen som nns ingen er inga andra män eller kvinnor än de som äro anslut-
kan tniit vätneeätte een na i den soc.dem. arb.kommunen och kvinnoklubben."
förstå, men, man får en an-
' a 1 -

21 218
sjöstranden och ser de väl- ^RB5T5LösHFTEN BEKLÄDNADSHJÄLP "H

diße ete“"e§e°' e°m P1°ek' Ströms socken får placera Vita Bandets lokalavdelning
055 UPP Uf J°fd9¶ eeh f°f5' l0 arbetslösa. Arbetslös- i Strömsund har genom anord-
lets då: "ef° F11t13 e°"e“ hetskommissionen har berett nande av syaftnar anskaffat
“Yta °eh_med eldfiß eVikte"' 10 arbetslösa från Ströms medel som utanordnats till
de enerßåv förenad med en socken sysselsättningen vid beklädnadshjälp till gossar
°Ve"l13t S°d hälsa- har det de statliga reservarbetena och flickor i konfirmations-
1Yekete h°“°m ett Söfe de“' vid arbetsplatsen KLARÄLVS- skolan samt till diakoniss-
“3 $k°8$' °Ch Sfemfk C111 VÄGARNA i Värmland. ans hjälpverksamhet.
ett av de mest givande och
välskötta jordbrukshemm. på ' ' '
öh“° S.J. PRISNEDSÄTTNINGAR I PERSONTRAFIK 29 feb 1932.

Fr.o.m. l/3 1932 utgå biljettavgifterna t.ex. mellan
22 feb 1932' östersund C/V och nedanstående stationer med följan-
§tRtJk Mor Löntsänknlncnn de belopp

4000 meeeeefbetefe vid etta Enkel resa Tur och returresa
fabriker gå 1 strejk. Ar- 2 ni 3 ni 2 ki 3 ki
betsgivarna ville sänka tim-
löner och ackord med pro- vllhelmla
eent_ Hoting ll:2S 7:50 17:25 ll:S0

Strömsund 7:50 5:- ll:25 7:50
24 feb i932_ Hammerdal 4.25 2.75 5.75 3:75
EÄND JÄMTE FYLLER ÅR

K°"'°°°"ö'°'§ Yïlheåä getcfr' 1 nere 1932. 2 nere 1932.
Égnšzâr 2 er ' e" unnuttsuvrr arr Fnxckr anNn1rnAn 1 Awa-

' RIKA. CHARLES LINDBERGHS
- - ÖVAD. ENER-

24 feb l932. Till handelsregistret har LILL: so" BORTR

gxnrt 1 vnsntorrtr enna1ee er: 1ägennereag. P. Ešâšâ EFTeR5P^"1"°^R ^V P°'
E. Eriksson i Aborrviken, '

P I V l - . .9
finnas å startplatsen i Sä- kuteri- och matvaruaffär un- mån' gamla s°“ har på tis-
ien ¿en 6 mere nämligen der firma Kötthllen P-E- dagen bortförts av banditer

I Eriksson, från familjens villa, vilk-:::merdals I.F.s Haraldßau ett beeermäete L_J_ Eng i är beleeee i eäe ekee

2 Strömsund älllnâl' ldkâ bâgefl- i närheten gv Høpgugll i
Endast 70 anmälda till Vasa- och kafêrörelse under firma Neu Jersey, Polisen bedriv-
lvnvet- Enss Konditori. L-J- Ena- er energiska efrerspnningar.
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Meddelande från Ströms hembygdsförening u. p. a.

N:o I. Den 7 mars 1932.

I '_'
Det är nu fyra år sedan Ströms hembygdsförening u. p. a. bildades. Föreningens uppgift är att till-

varataga hembygdsvårdens intressen och att förvärva och besitta härför nödiga fastigheter och egendom. En

utav föreningens första åtgärder skulle vara att anskaffa och iordningställa en hembygdsgård. Den 21 aug.

191) inköpte föreningen en jordlägenhet om l.5 hektar som avsöndring från Gärde n:r 3 i Ströms socken.

l-lär vid landsvägen Strömsund-Lövberga kommer den blivande ”gammelgården” att ligga högt och fritt
med vid utsikt över bygden. Tomten har inhägnats och en mindre ryggåsstuga är under uppförande. Det

är det i föreningens publikation år l93l avbildade sockenskrivarebostället. som flyttats dit.
Föreningen har även andra uppgifter att fylla i hembygdsvårdens intressen. Dit hör att samla och av-

skriva inom socknen befintliga gamla handlingar samt att skapa ett hembygdsarkiv. Dit hör även att be-
driva upplysningsverksamhet i syfte att göra oss bättre skickade att själva aktivt medverka i det praktiska
hembygdsarbetet. Ökad insikt ger ökad förståelse för hembygdsrörelsen. För att skapa större intresse för
och större förståelse för det kulturarbete. som innefattas i hembygdsrörelse. har föreningens arbetsutskott i

samarbete med härvarande föreläsnings- och lärarföreningar beslutat anordna en hembygdskurs under
ledning av museimannen fil. doktor Arvid Enqvist. känd av oss alla genom sin verksamhet vid länets nya

museum och den upplysningsverksamhet om detta. som han bedrivit i radio och dagspressen. Han med-

verkade också vid fjolårets hembygdsfest i Strömsund.
Kursen kommer att förläggas till Hov och Länsmuseet i Östersund. Arbetsutskottet vill härmed giva

Strömsborna tillfälle att under sakkunnig ledning lära känna och uppskatta vårt nya Iänsmuseum, som utan

gensägelse torde vara landets fömämsta provinsmuseum. Vi veta, att många ännu ej haft tillfälle att besöka

museet. Vi veta också nogsamt. att för att få den rätta glädjen och nyttan av ett museibesök behövs sak-
kunnig ledning.

För att öka förståelsen för hembygdsrörelsen. väcka och stärka hembygdskänslan vill arbetsutskottet
härmed inbjuda Strömsborna till deltagande i vår den l9 och Z) mars d. å. anordnade studieresa till Östersund.

PROGRAM FÖR STUDlERESAN§
Marie Bebädelsedag den I9 mars. Avresa från Strömsund kl. 1" och ankomst till Östersunds

västra 9". Samling å Hov kl. ll”. Föreläsning kl. l2 av

Doktor Enqvist. Ämne: "]arntlanJ under den förhistoriska tiden."
Kafferast. Visning av museets samlingar. Middag å Hov
kl. lö.

Söndagen den 20 mars. Samling å Hov kl. ll“. Föreläsning kl. I2 av Doktor En-
qvist. Amne: "Kufturnrinnen~trJ." Kafferast.
Visning av museets samlingar. Avresa från Östersunds västra
16" och ankomst till Strömsund l9“.

Doktor Enqvist har lämnat följande litteraturanvisningar:
Diverse uppsatser i Jämtlands Fornminnesförenings tidskrift av olika författare (Lektor P. Olsson.

E. Festin m. fl.). framför allt en uppsats av G. Hallström: Fjällbygdernas jämålder i årgång l9l2. ”Häste-
tyndet". Uppsats av E Festin i Festskrift till prosten Carl J. E Hasselberg 1931.

"Svensk kulturminnesvård ett Il)-års minne". av S. Curman. Ad. Schück och T. Fogelqvist.
Vi hänvisa också till "Fynder och Former". Ett urval av Länsmuseets nyförvärv IQZX)-l93l av Arvid

Enqvist i jämten l93l.
järnvägsstyrelsen har beviljat nedsättning till 5:25 kr. för resan Strömsund-Östersund och åter. om an-

talet blir minst 20. jämtlands läns turistförening ombesörjer nattlogi (delat rum) för 3:50 kr. Middagen å

l-lov med smörgåsbord. två rätter och kaffe kostar 2:15 kr. plus betjäningsavgift. Kaffe 2 gånger l:- kr.
Anmälningar mottagas före den l5 mars av föreningens ordförande rektor _/1. .ßfattesson samt av före-

läsningsföreningens föreståndare følbslmllarare D. Fr. lfordfors och Strömsundskretsens av S. A. F. ordförande
fofåskolfarare Ö. Sjölund.

Stöd hembygdsföreningens verksamhet! Årsavgiften dr 2:- kr. Köp föreningens publikation I93II
Pris l:- kr.

ARBETSUTSKOTTET.
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STATENS .JÄRNVÄGAR "
13 rRA|=|KsEKT|oNEN

Tnflklnopoktöron

llemh ;|||sIure|||||gÅIÛÅÜOI IH I WIIIJÜOIÉ

"“"""""""'°""""* m
Till anordnar studieresa il Unsmuseer i Östersund

l-lerr Rektorn m.m. A. Hattesson, nu |q od, 20 mm mg
Strömsund.

B
É

Till bekräftande av vad stationsförestånda- ^.':,",_':,f°u""",:,"',,"-""",,,,,.,,,',,f',':'
ren vid Strömsund muntligen underrätta: Ed- noeuuwhvuwuuunmnne
er om har jag äran meddela, att vid medlem-
marnas av Ströms hembygdsförening resor
Strömsund-Östersund och åter den l9.-20 in-
stundande mars priset för 3 kl. biljett får
enligt Kungl. Järnvägsstyrelsens medgivande
nedsättas till S kronor 25 öre pr person, ]l|'0V58$l'09|1fl'l0C|\ål8I'5.ß kr.. mlddag

under förutsättning att avgift erlägges för 2,15 h-_,||g|0gi (dglgi mm) 3,50 k|-_, kaffe

mh” 20 P°"°“"' Q iovbtdadagarna Iz- krona. L
Östersund den 29 februari 1932. """""'_ '_"' ' ' "°"-“
M. Ursing Arbebllllilltl.

in
elill'

'luborkulñs got
KVRKLIGT INFLVTÅNDE 1 ÖJAREN

. . T« b ' '. " "
Vid obduktion av organ av get tillhörig NN ¿Iïš:k"g:: âísâšâïâväíânaågeâíeghâf
i "aVs"äs by' ^la"ä$ S°°k°" av Jä"'Üa"dS 'len ändå nåtts av kyalzams å,f,8cm§atta|J:dcf ' . _ ~ .Ilän har undertecknad unnit utbredda tuber- "akt I namngwmngcn av bum dcmanu
kulösa förändringar i lungor, lever samt ju- ¿p¿.m¿ dn” _¿"5¿um"dc
ver och enl. uppgift av djurägaren har hos-
ta förmärkts även hos hennes övriga getter. KVRKVÄGEN haau k¿¿â/.w¿¿g¿" mer/zan ÖJ-_

Bi-“:'=:-ß:;;:: :**:,°å.S:";; °' M- *wres-ig ju ns ne nas roig
att smitta överförts även till dessa. Där- på 2" OCÜUIQ Ußtbu' KWÜIVGQCII Slå/I (UI

est så skulle vara förhållandet är det ju 9¿W'|0-f “där KVRKLÅÛÅN-
ej till fyllest att utrota tuberkulosen en- KVRKGRANEN' $,l¿" vw” topp man kan ¿k¿_

das: bland nótkreawren' da__|2yft|2an Å S1'/löm, innå på ett anmuf
Då djurägarna i Havsnäs by befinna sig idå- åiuß-
liga ekonomiska omständigheter, får jag KVRKSLÅ-n-ER” à-fl en 0¿¿¿ng¿g¿à-"rm ¿¿kc_
vördsamt hemställa att ej endast deras nöt- I -- - mi
kreatur utan även deras getter bliva under- åâtååcå n han man åkymta hum
sökta med tuberkulin på statens bekostnad.

TILL KUNGL . LANTBRUKSSTYRELSEN

För de i bifogade förteckning upptagna djur-
ägarna uppgår samanlagda getantalet till
°=° 90 ==- Herrar Brandmän!
Därest min hemställan skulle bifallas vore
jag tacksam för upplysning om tuberkulinun- K O S T V M E R
dgsökningens °tfö"'"d°_På get då jag ej Ü' h.1nl\-crksmåssiglutförda äro i lnàlllmrlncf. bestående

(ligare utfört någon dylik' på grund av det Iorm och elegans het dlivt nu-rl1g~'|n íabrikssyddastora avståndet Strömsund-Havsnäs kan e' ' y I* ' '

gärna någon annan metod än ¿en subkutana kladcr. Kostymer ai blå chcuol 5. S. S. ír.ll5 kr.

tänkas komna till användning. Vänd Ed” ”Vd fÖ'f"0"'d" fm

suamsund 2:./2 -sz Eliasson & Nordin, Strömsund.
TELEFON 34Gunnar Rangård

t.f. distriktsveterinär
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.:,,,,~=,,.=,,*:=*- DELAT BIDRAG! 8 --~ lm-
. _ Gästgivare J.R. Svanström, Bågede, har till landstingets

ström8““qs munlclpalnämnds förvaltningsutskott ingivit framställning om utbekommande

förYa1t“1"38P°rätt?ls° gå- av skjutsentreprenadbidrag för en halvårsperiod, för vilk-
rellsger nu I färdigt skick' en sådant bidrag icke kommit honom tillhanda.
INKOMSTER: . k . . . d

«¿»;-¿=;f«;;«-,;«;=;=«=j;;-gfgß :::';:.::f-...íåï .,;-;:::.*.:°=:::':*.:::::.:::*.;::'“::..:::*:..:..':....
Nåje8;katt l“2¿§_ftt ' reraren, oriktigt utkvitterats av gästgivarens fader, f.

' ° gastgivaren i Bågede Rob. Svanström i Strömsund. Försänd-
UTGIETER; elsen skulle ha agresserats i Bågede, Torsfjärden, men

Underhåll och renhållning blev adresserad B gede, Strömsund, och i stället för J.R.
av gator 3.A86;11 Gagube- Svanström stod på anvisningen Robert Svanström. Dennekvit-
lysning l.718:6l Hälso- terade ut beloppet, ehuru det gällde bidrag för ett åtag-
vård 984:50 Brandväsende: ande, som sedan mer än ett år tillbgka övertagits avSvan-
l.260:66. ström j.r., vilken icke lyckats utf beloppet av sin fad-

er utan följaktligen vänt sig till förvaltningsutskottet
7 mars 1932. i angelägenheten. Utskottet har remitterat kravet till
HEDRANDE PLACERINGAR kamreraren med anmodan till denne att ordna upp saken.

Vid Hammerdals l.F.:s land- ' .
- - 8 mars 1932. 10 mars 1932.skapstävling placerade sig

strömsborna på följande sätt. vid andra sammanträdet

30 km: N:o 7 Z. Zakrisson _ ef 1; tim; våfgin et meg

Tullinsßås IF 2-21-36 (öp) I °°'“d°5“ f§'l*d°“ aammešaais iingsišgs barnda-
N=0 10 Göte NílSSO G20 Ye°ka.râkade.e“ liten 3_år- rätt under månd. och tisd.
2-23-47 N20 14 J- Zâkriß- 18 fllcke' Eivor sandströ?' presiderade notarien Lars
son 2 26 06 dzo Nzo 19 dotter till Johan Sandström Staaf ordförande-
oll L ' IFK S Ö ¿ i Vågdalen, under lek ute
2_3ï_oÉïss°n tr msn" på gården få en planka, som Första rättegångsdagen hand-

stod rest mot en vägg, över lades 41 mål därav ll åkla-
Old BOYSS 1) Per Wikström sig, varvid vänstra lårben- garmål, och andra dagen 17
TI? 2.2l.lS et bröts av. Flickan fördes mål, varav 6 åklagarmål. De

lo km Juniorer: 6) s_ Ni18_ i bil till Andrëën, Ström- flesta voro kravmål, några
son TI? ¿8'32 Eund, som tonstateraie :tt personer vgrolinsåšmda för

enet var rutet, oc e ter y eri oc s ags och ä-
8 1932' att ha fått ett stödjeför- ven ett par barnuppfostiings-
HÖGT SKADESTÅND band fick flickan resa till mål förekom. En person hade

Östersunds lasarett, däi'hon blivit stämd för sedlighets-
Vid andra sanumnträdet av nu vårdas. förbrytelse.
vårtinget med Hammerdals
tingslag avkunnades bl.a. 3 mars 1932,
utslag i ett mål mot provür QTÄCK HÅLTIQ
sialläk. d:r Jacob Krenzisky , _ 12 1 32

som av teknolog H. Sundin (LT) 6'år*3 fllcßa "PP§t°“ F^B::§ÉN 3 BLOCKAD

stämts för felbehandling av av en vars vid slö" Salme"
ett armbrott. K. dömdes att I Fl"l°"d° Ulriksfors sulfitfabrik,som
betala 10.000 kr i skade- sedan 22 dec. 1930 ej varit
stånd plus rätteg.kostnad 9 mars 1932' i 8508 “ef än 3 mån-» har
520 kf, ÅRBETSLÖSHETSSIFFRÛR fr.o.m. sönd. den 13 mars

förklarats i blockad.Största antalet arbetslösa
8 1932 redovisar Ströms kommun med

' 4 8 F ' 24 h

KRIGsHÖcsK°L^N TILL STRÖM Hšmmerdgïtlåëeårgislözañc
12 mars 1932.

På I -,ö'::5°“ °"lä2d§ eåt 39 :TT nsnaciicï SÄTT
ta o _icerare r n_ ung ll mars l932_ _

liga Krigshögskolan i Stock- STORLÖPARE DIsK^s åëåeilåifgï :;:ïï::nvå:?c_
holm till Strömsund. De ha h I ll '
sin förläggning å Grand ho- Elißl Vd IB 5382? S18 Uf ka ?" 8 v',e er kvartsbu'
cell. säkraste källa erfarit, kom- tell cafneßle P°ft°f~ ef'

mer Paavo Nurmi att diskva- k3“t 5t3fka“¿° medel för
under de” "är?ast° Vecka" lificeras för professiona- 9VaS¿ °°h b!°df“fti8°- C-
komma de att i Strömsunds l¿sm_ Porter rekvireras från när-
°m8iVí¶88f företags en hel maste bryggeri eller handl.
del övningar- _.:__::.:_ med ölräccighecer.
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14 mars 1932.

" Pressad av den senaste tidens svårig-“ heter och en oerhörd arbetsbörda tog
han på lördagen sitt liv i Paris.

varit ögonblicklig.

sinning.

CELLULOSABOLAGET BERÖRS EJ AV DET INTRÄFFADE

bortgång.

(T.T) Ingenjör Ivar Kreuger hade på fredagen anlänt till Paris från Amerika och hade
avtalat om ett sammanträffande på lördagsförmiddagen med amerikanska, engelska och
franska hankirer. Då Kreuger icke infann sig beslöt ingenjör Littorin, som även skul-
le deltaga i konferensen att begiva sig till Kreugers bostad. han inträdde i sovrum-
met och fann ingenjör Kreuger liggande påklädd på sängen till synes livlös. Det kons-
taterades att ha: med en revolver skjutit sig en kula genom hjärtat. Döden torde ha

Vid presskonferensen meddelade bankinspektören, som var närvarande, att ingenjörkreu-
gers död icke behöver medföra rubbningar av allvarligare beskaffenhet för de svenska
bankerna. Bankernas engagemang äro i stort sett säkerställda på ett efter allt att dö-
ma betryggande sätt. Regeringen framlade också på lördagskvällen för riksdagen ett
lagförslag, som avser att bereda möjlighet att bevilja betalningsanstånd för enskil-
ad företag under begränsad tid. Man vet emellertid ej om denna befogenhet överhuvud-
taget behöver användas. Såväl statsministern som bankinspektören framhöllo, att det
vore av vikt för krisens lyckliga avveckling att allmänheten bibehåller lugn och be-

(ÖP) Svenska cellulosabolagets chef, dir. Torsten Hernod, framhåller i ett uttalande,
att det är uppenbart att Ivar Kreugers bortgång innebär en stor förlust för de allmän-
na affärerna, men i egentlig mening har icke Svenska Cellulosabolaget berörts av hans

All oro är därför obefogad för de företags del, som tillhöra Svenska Cellulosabolaget.

,,¿

}

lá mars 1932.
STRÖHSUNDS-KAHRATERNA SLOG ÖSTERSUND

(ÖP) Envänskapsmatch i bandy spelades i Strömsund på sön-

DAGENS HJÄLTAR PÅ VATTUÛÅLENS

IS

IFK Slaëmsunds Cuja Uch
snabbsku'nnandc bandytag upp-
ställt öft kampen mot IFK Ös-
tetsund. I avsaknad av sät-
slzüld idfwttsatcna så spctas
matchen ¿ issö-:jan på tsen
mellan Långön Och Rlsnäåßf.
De håzvtsláendc stiömsundspo j-
lcaina dftibbta-1 bott östeasun-
datna med 4-I.
Bakat' led: Gustaf Lundholm,
Ûlc Fldlbackc, Gunnaï Kall-
st/töm, Gunnat Höglund, Ivan
Sandstaöm

Mellan: Caal Bcvttlllsson, Sven
Ande/tsson, 0020 Btcdcgci/td

Fiämc lcd: Knut Beftttßsscn,
Nestoft Öhman, Må/ttcn Blixt.

dagen mellan I.F.K. östersund och I.F.K. Strömsund med re- Matchalíualionz
sultat 6-l (3-l) till Strömsunds favör

Man får efter dagens match verkligen beklaga förhållandet
att Strömsunds-Kamraterna ej kunna få spela i D.M.
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' - Va/ut tog den vägen, fftdga-
de Gustaå Lundhcün ete/1 att
ha vtspwt 4' väg botten och
tappat balansen.
- Den Ligga 4' östetsundan-
nas malt!



I bra form 11. mars 1932. PRINSJAKT 17 mfß 1932-

|__¿R$ 1-|.|_ JQNSSON I GLÄNSANDE p0RM_ lfrinsarna Gustaf Adolf Och Carl jr'._med
Endast minuten efter Hj. Bergström i Väja. J°kt331l3kaP ha Pâ t°f°¿°3 °"l§“t fill

Frostviken, där den beramade björnjakten
Vid Väja-Dynäs nationella skidtävling på sknll 38, rum_ vid 9-¿¿¿en ng morgonen in-
s°“d° Ped d°1ta3°"É° §V hela de" “?ff1ä“d' träffade sällskapet i Strömsund. Efter kaf-
ska eliten blev prislistan för 3 mil som fe nos j38m_ J_ Brunn fnrtsntte jäsnrnnnen
fó1Jef° bil till Storån för att därifrån, ed häst
1. Hj. Bergström, Sandvik

NN

OO

2-55 bege sig till Blomhöjden, över Sjougdnäset
2' Lars Th- J°"59°"~ T“"3d°1 4-03 Övernattning sker i kronobarack och på fre-
3. Helge Vikström, Luleå
4. Hj. Jonsson, Lycksele
S. Ivan Lindgren, d:o

NNN

'CI

0-vi-øo

å-gg dag kommer jakten att äga rum.

40%
GRETA GARBO RUINERAD? 18 mars 1932.

f§I§()I¿[\]¶ 16 mars 1932. (LT) Enligt uppgift skulle Greta Garbo ha

Folkskolestyrelsen i Ström hade på lördag- påaceråt håla sin šörmösgngåïli ääuššrzïk-
. tier. en ennes v nner i yv g

en sammnaträde° Därvid beslutades aåtnag sig betvivla det samt förklara, "att Greta
ställa överlärare' s°m tillsätta; P- I Garbo är alldeles för klok för att läggaal-för att sedan erhålla ord. anställning. . . ,"
Beslöts om anhållan att få behålla folksko

la sina ägg i samma korg.

ÉZZÜ '¿ÉIïï§šZ.§°'í¿ïf;2ÉÉÉ22 Ä 2222?-låï.ZÉ' F1°**i8°n 2* W 19”-
ighet utan återläsningsskyldighet för be- Sammanträde med flottgodstillsläppare för
vistande av nykterhetskursen i Bräcke. de med Ångermanälvens flottningsföreningin-
Väckt förslag om fortsättande av vägen till korporerade bivattendrag i Ström hölls på

Öjarens skola hänsköts till kommunalfull- onsd. å Grand Hotell i Strömsund. Som ordf.
mäktige. Som skoltillsyningsman i Bredkäl- presiderade dir. Nils V. Sandström, Nyland.
en efter Z. Eriksson, som avsagt sig, vald- Flottgodstillämpningen beräknas i år till
es Bror Olofsson därstädes. 100 kr. anslogs ungefär 25 å 30 Z av fjolårets. Timpenning-
till en välskrivningskurs för lärare inför en för flottare fastställdes lika med före-
f. folkskoleinsp. Ernst Hestberg. Kursen gående års, men arvodena för ombudsmännen,
kommer att hållas före höstterminens början. lokalkommitêerna och revisorer sänkes med

ungefär 30 Z.

Hantverkarna. 16 man 1932.

(ÖP) Strömsunds Hantverksförening hade i srnómssmnm 22 M.. lm.
löf¿085_åf$5Wm§“ffäde å ÉYG H°te11et- ^"' Jämtland-Härjedalens Fotbollsförbunds styr-
svarsfrihet beviljades. Till styrelse vald- ejse s¿mm¿n¿r3¿¿e på jöfgagen och beslöt
93 Plåtslßfemäst- J°h“ NY9CfÖm Ordf-» bl.a undersöka möjligheten för anordnande
konditor F. Forsberg v. ordf., elektrikern av en strömsserie mejlan förslagsvis Hall-
S. Vallin sekr. och korresponderande leda- viken, Tuljingsås, gtfömsung C, öhn och
mot elektr. Gideon Törnlund v. sekr., käll- 5¿r¿n¿_
armäst. S.G. Söderkvist kassör.

Beslöts att under april månad hålla en bok- Konsumenterna 23 1932
föringskurs.

TRASSLIG KREUGER-HÄRVA 16 mars 1932. lemmarna inom 1:a distr. den 19/3. Mötet

(LT) Stockholmsbörsen hålles stängd hela in- var besökt av cirka 200 personer.

nevarande vecka. Horatoriet är tekniskt det- Omsättningen uppgick till kr. 340.75à:73.
samma som betalningsinställelse. Som en följd av depressionen har omsättnin-

Ströms konsumentförening höll möte med med-

gen minskat under året. Hedlemsantalet har
16 mars 1932. ökats med 47. Lägger man till de 65 nya in-

Hallvikens s d.u k. hade i lörd. sitt års- trädesanmälnlngar' som under det gångna
möte Den saàla štyrelsen är f skinsrad kvartalet inkommit, förstår man att fören-

över nästan hela Sverige, varför mötesför- ingen är stadd på frammarsch.

handlingarna leddes av v. ordf. Sigurd Hed- Amatörerna från Ulriksfors uppförde "En hu-
berg, vilken även valdes till klubbens ordf. stru på avbetalning."

MONÅRKHanssons Cykel-, Spurl- & Ruclioaffär ,.,..,,.........,..,
1'f|.m _ s1'n0>|sr.\'n _ 'r.|.m °v'°'°°'°'-Vr*-°=*

lo-nunpovwtllu.
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Ufs “hä “Iis 24 M" 1932- |<A1'Asm0|={ 26 man 1932.

(ÖP) Espnäs I.F. höll. i söndags skidtävlan KREUGER & TOLLS S1-ÄLLNING OHÅLL-
om det av L. Th. Jonsson skänkta vandrings- BAR.
priset. Tävlan omfattar 20 km. bana och me- K-AK-|-IERNA INDRÅGAS FRÅN ALLA
delsvår terräng. Vendringspriset Skall eröv- BÖRSER. SAMMANBROT1-ET BETYDER ETT
ras tre ggr. för att det skall bli ständig VÅLDSAMT SLAG FÖR SVENSKT NÄRINGS.
°5°"d°m' LIV. FÖR ÅRBETARE OCH FÖR TIOTUS'
ne :re basta 1>1ev° 1) one 1101-din 2) 1>.s. ENTÅL5 SNÅKÅPITÅLISTER-
Jönsson 3) K.E. Jönsson.

;51_ÄNDm^ nmcmcm 26 1932 smwz 1 sruönsuun 29 mars 1932.

(ÖP) Vårens budbärare, stararna, ha varit
Ströms konsumtionsförenings eget kapital sedda i Strömsun¿ Det t

. . yder på att våren

1:: sssff ::==.:':::..:;:.:*;2:2.::.::1.:..,.- == så

::':*::;:.fï'::::;::: °:.:..*;::.::::.';::*'.t:: H 29 ---fs
under året ökat från 623 till 670. Styrel- Världens folkmängd uppgår till nära två mil-
sens förslag till 3 proc. återbäring godkän- jarder. Belgien tätast befolkat, Alaska gle-
des. Saat.

' - “ 29 mars l932.
Hårda 8tr0m8g'088ar Ltvt mmr 11sL|.z1»:N MED Pau!

STRÖHSUND SLÛG ÖSTERSUND HEÛ 2-1 29 IIIBITS 1932. Bgnvgkt |(,0, Hgllzën ggn med

IFK Östersunds bandylag reste igår till Strömsund för ušsångeg av fÉbf'f"É“ag 3"'
att ta revansch för ett tidigare nederlag däruppe. :såå :z dgâgâlgleänçn 'i¿_

DM- 8IFK Östersund ställde upp ett starkare lag än 1 b, d, d 222 _!! h

-finalen, som IFK Ösd. för övrigt vann. Trots detta ,J" lt ÉV ' ti 8"* e
K S 6 d ¿ 2_1 1 Hallvikens by. Kamraternasegrade IF tr msun me . , , ,

hade 1nfunn1t sig mangrant
Strömsunds-pojkarnas styrka är hårda, snabba passnin- och samlgdes v1¿ ett rik; ¿u-
gar, som de också förmå stoppa och ta hand om effek- ka; k¿ffeb°r¿, ^v¿e1nin3en;
tivt. Tydligen var det synd att IFK Strömsund inte ordf, ;a1¿¿e någfg 0f¿ ;i11
spelade med i DH- den avg. kamraten och över-
Cirka 200 åskådare hade man och planen var full av lämnade en k°r3st°l s°m min'

ne från avdelnin ens kamrat-issörja. 8
° H.L.

DEN JÄMTLÄNDSKA SKIDIDROTTEN
saknar ännu höjd och fråga är väl om inte Lars Th.
Jonsson fortfarande - Svärd och Lindberg möjligen från- 30 mars l932.
räknade - trots allt är vår bäste löpare. Han är i al- DOKTOR ANDREEN HEMKOMMEN

la fall den som kommit toppmännen absolut närmast i . .

vinter (i Väja t.ex.). Synd bara att han skall envis- EÉ::;dü:;h::d::š:s¿:åt2ïr::_
as ed att tävla för en utombys klubb. til på 8run¿ av avflyttning

från Strömsund.

29 NBIS 1932- av orätt person." Vid läsning av artikeln
INGEN VÄLSKRIVNINGSKURS FÖR mågte ngn dgn uppfgttninggn gt; jag ggn;

emot min son gjort mig skyldig till bedräg-(ÖP) Ströms folkskolestyrelses beslut att 1, fö f de varfnr .G härmed för
anslå medel till anordnande av utbildnings- 13: f ara" ' _ ° .J 3
kurs i välskrivning för folkskolelärare har freda mig från dyllk°,m1ssta"kar a“håller
överklagats. Det överklagade beslutet utgör att få relatera verkllsa förhållandet'
ett Vfde GXGWPGI På huf 13ii$í““íSCk0N' Enligt avtal mellan mig och min son ägdejag
munstyrelsen även under nuvarande hårda ti- rät; att gillgodggöfa mig bgloppeg i fråga
der kunna hdßkß med Bllmäl medel- såsom avbetalning å den skuld, vari min san

häftade till mig. Jag ägde och äger fortfa-
rande av honom utfärdad fullmakt att å

Ordet fritt, LT l april l932. landskontoret i Östersund utkvittera honom
EN FÖRKLARING tillkommande entreprenadmedel.

I LT den 7 mars 1932 finns en notis införd Strömsund den 29 mars l932
under rubrik "Landstingsbidrag utkvitterat Rob. Svanström
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VÅRLUFT ÖVER STRÖMSUND

Sta/ia/ma han fiedan ai-awiat sin ankomt ull .st/iönubygden, och det imis en omaahänrblg
dot av vd/i t' ßuiten. Sali-ämnen han tagalt hdæot på gaäsmttonna I:/ulng två av Stnömaunids

onpoaawta monwncntalbyggnade - t¿nghu.sot och konmunalgáfiden. l¿te,t tängfte bara skymtar:
55/ivatlta/ibostättet till St/töms Uiävcuiubotag.

Gfåbgn 2 aprii 1932. Ångarna 1. aprii 1932.

KAMPEN MOT VARGARNA FRUKTLÖS Ångbåtstršfiken på Kvarnbergsvattnet ned-
, _ __ lägges i r. Rederi A.-B. Fjälltrafik i

štïà ïšfí 3::I°g:åå?šåsíåå$:::s::å:äï:°m_ Strömsund meddelar i skrivelse till K. m:t
and trea: f å d J¿.ärva b hašg att bolaget beslutat nedlägga ångbåtstrafi-

e _ er ,r " ? 3 e ' ken på sjön Kvarnbergsvattnet i Frostvikens
det nyligen visat sig att några vargar ty' socken för innevarande år och icke öra an-
ligen sluppit undan de skickliga jägarnas språk på de härför beviljade statsaâslaget
k"l°r °°h krut' å 2 000 kr Då bolaget i år icke kan påräk-

0 na någon inkomst med virkesbogseringen,

Efter Adalen 1. om im. :';:å;:e:§§ff=;'¿ê¿laddçy eb §°<:S~ °=h
e r i en me ora a o aget

s nacmis Aaaizsr uns BEVAKNING Mi-;sri:Rïor<§ komo på okooooiskt ooostånå,
STRAFF! FARSARTAT UTSLAG MOT LUNDE-MILITAR-
ERNA. (Länstidningen 4 april 1932) -

OO I
Domen. JaS|l||'|g s aprii 1932.
Kapten Mesterton dömdes för försummelse vid L d f, k I _

fullgörande av tjänstcplikter att hållas i in 8 1? a Gunnar ñ°gl9nd' Str°msund! be-
arrest utan bevakning i 8 dagar. Löjtnant âgktidhâšoï çšgc? Nå' Hilis3“d'k°ch Üittade
Beckman dömdes för oförstånd vid fullgoran- rv! J snlng' °" min re V°"t't°t
d .ä I-k t !ållas - vaktarr_ färdigberett brännvin och diverse dcstilla-

e av tj nstep i ter at 1 i ll ä

est i IO dagar. Furir Tapper dömdes att hål- ti°nsapparater' a t 3°mt P °llk° ställen'
I ' 2 b .k ' ' d . . _ . ..
sas I arrest “äand eyiknigš I trillagar Vid förhör som anställdes med NN jämte hans

R .kfšçgíântskâïtloïgnïnåf e mas ti ansvar båda broder: förnekade samtliga all känne-
dom om jásningen. Saken kommer fore vidnás-

Utslaget omfattar 39 sidor och är enhälligt. ta ting. '
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Föreningsnytt
LANTMÄNNENS CENTRALFÖRENING S april 1932.

Vid sammanträde i Strömsund konstituerades Ströms Lantmannaförening u.p.a., som skall va-
ra ansluten till Lantmännens Centralförening i Jämtlands län.

Sedan konsulent C.P. Bragëe, som vid mötet höll föredrag om vikten av ekonomisk organisa-
tion bland bönderna, utsetts att leda förhandlingarna, valdes följande styrelse: disp.
Oscar Carlsson, Strömsund, vandringsrättare G.E. Molander, Gärde, lantbr. H. Strömberg,
Hedningsflokälen, J. Eriksson, Äspnäs, And. Mårtensson, Strand, Jonas Gabrielsson, Tull-
ingsås och P.U. Holm, Jonsgård.

Vid sammanträdet anmäldes, att dittills 74 medlemmar med S13 hektar skog tecknat sig för
inträde.
Styrelsen erhöll i uppdrag att utreda frågan om anskaffande av magasin.

POTBOLLSSERIEN 5 april 1932.

Till Norra Jämtlands Östra fotbollsserien har Jämtlands läns Fotbollsförbund beslutat hän-
föra följande lag: Fyrås BK, Hammerdals IF:s B-lag, Hallvikens IF och Tullingsås IF.

HÄSTAVELSPÖRENINGEN S april l932.

Ströms hästavelsförening u.p.a. hade ordinarie årssammanträde på fredagen. Styrelse- och
revisionsberättelse föredrogos och godkändes, varvid ansvarsfrihet beviljades. Till styr-
else valdes disp. Oscar Carlsson, förvaltare Albin Henriksson, hem.äg. Bror Olofsson,
Bredkälen, hem.äg. Jonas Gabrielsson, Tullingsås och hem.äg. Per Jönsson, Espnäs.

TURISTFÖRENINGEN 6 april 1932.

Ströms Vattudals Turistförenings styrelse beslutade vid sammanträde, att årsmöte med för-
eningen avhålles å Turisthotellet i Gäddede sönd. den 26 april kl. l e.m. En av postverk-
ets diligenser avgår från Strömsund vid 8-tiden på morgonen, och kunna då resande till be-
gränsat antal medtagas.

STRÖMS VATTUDAL LOCKAR 6 april 1932. Strömsund kom på benen. Släckningsarbetet

(ÖP) En skolresegrupp från Atenum för flic- fgršëåtåoteåñ Sgçtågtgh äns" vid å-tiden
kor har redan beslutat sig för en turistre- P ' g sp u an I 8 ng'
sa över Strömsund och till Gäddede. Gruppen Sågverkets ägare, disp. Oscar Carlsson,var
avreser fr. Stockholm i början av juni och vid tillfället bortrest, likaså faktor
kommer att övernatta först i Strömsund. Där- Grundström.
efter fortsätter färden med tdil' . .

«=f1yïïïf '.2:;.:.:.;“:: :*::::° :*â';:°:.':::":';::*..â':::::fö I .
retasas den röda hanen och l92l lades sågen och

6 april 1932_ brädgården helt i aska.

KREUGER STÄMPLAS NU SOM SVINDLARE Frågan om sågverket återuppbygges har ägar-
- en varböld som brustit! en ännu inte tagit ställning till. Sannolikt

kommer den att återuppbyggas

9 3PfÜ 1932- Driften vid sågverket, som normalt syssel-
sAcHuss1' och MASKINHUSET LAGDA I Aska. sm- åätter 15-20 man. har Issa! nere sedan före
QÅRDEN RÄD0AD_ FÖRSÄKRINGAR pg g0_0g0 KRQN- jul, med undantag av en del hyvlingsarbeten.
OR TÄCKA VÄRDET.

(ÖP) Näsvikens ångsåg i Strömsund härjades NY FRISÖR I STRÖH 9 3Pfil 1933-
í H8!! §V en Våldslm GIÜSVÄÜQ. S00 1849 hå” Till handelsregistret har anmälts att fri-
59 Wasklhusel °Ch SÜSDUSGI l aska- sören Anders Eriksson i Strömsund ämnar id-
Elgen upptäcktes vi¿ 12-¿i¿en' men ¿¿ var ka handelsrörelse i förening med frisöryrk-
såghuset alldeles övertänt varför släck- et "der f*'“° ^NDERS ERIKSSONS R^K' oc"
ningsarbetet måste inriktas på att rädda FRIsERs^L0NGv Stföm5“"d°
brädgården, som ligger på c:a S0 m avstånd
från såghuset. KOMMANDE FÖRELÄSNING I STRÖMSUND

Brandkåren, 65 man stark, ryckte ut och fick Författ. Harry Blomberg föreläser fred. l5
snart hjälp av allmänheten, då nästan hela april om Maxim Gorkis ungdom.
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" lm- W IDRQTTSPLAN MM. 12 lm.
HÄLSOTILLSTÅNDET BLAND J °
VÄGSMÄNNEN Ströms kommunalfullmäktige hade sammanträde É sönd. Käll-

. . . ' H ll
°f- J- '<f-=*='=v i S=f=*~=="'<' É“š'ff-å....'É fÉ'Z'šííZ'SZ §'1'ïÉ'.§Z'2 ï'ï1ï”§å1§§f..Z .ÄÃZZÉ .'Iï'i-
raPP°rterar °m 123 k°nsu1ta- styrktes liksom en liknande ansökan från 8.6. Söderkvist
šiger från sträck°rna.Jämt1° gällande.Nya Hotellet, medan ansökan från E.H.A. Wagenius
fl fšLöšber83 °ch Ulrika- om rätt att på Ulriksfors hotell servera pilsnerdricka
°rs tr msn" ' samt frk Erika Eriksson om rätt att på sin matservering i

âYvIsADE FRÅN MAKTEN Strömsund servera p1lsnerdr1cka avstyrktes.

. . Kommerskollegium hade infordrat yttrande angående lämplig
(LT) Hlndenburs segrade I tid för marknaden i Strömsund. Fullmäktige beslutade före-
tyska presidentvalets andra slå förra hälften av oktober månad.
omgång, och nazisternas för-
sök att på legal väg komna i Förslaget om upplåtande av markområde till idrottsplan bi-
besittning av makten i land- fölls och beslöts uppdraga åt arbetslöshetskounttën att
et blev sålunda denna gång söka få utföra erforderligt arbete med iordningställande
avvisad. av densamma som statskommunalt reservarbete.

12 april 1932 Hrrbilborâ och Svensäonohågâ zotioneaat om at: fulåzättff
' e evi 'a e ans ag p . r som ontantun erst 1

§ÅGvERKsBR^ND§N I-§TBÖHsq!D- årbetslöåa. Kommunalnämnden hade föreslagit 5.000 kr med

Polisutredning om sågverks- största möjliga statsanslag. Fullmäktige beslutade i en-
branden i Strömsund natten lighet med kommunalnämndens förslag.
mot lördagen pågår under led- _ _ _ _ _ _ _
ning av t.f. landsfogden T.G.
Eveland och kriminalkonstap- 18 °Pfil 1932' _

el ^h1ber8_ Ett 20_¿¿l Per- FÄRJEVAKEN ÖVER STRÖMSSUNDET är nu upptagen, varför färje-
Sonar ha hittills varit i trafiken snart torde vara 1 full gång.

förhör. _: _ _ _

11. april 1932. Ål'bßtSlöSll0l'0Il 19 apl-11 1932.

EEFOTTEN FÅR sjönk: RÉEEBSER Dir. Edströms i Asea personliga åsikt är - enl. D.N. - att
(LT) 200 idrottsplatser äro man skall arbeta så mycket som möjligt. Arbetslösheten må-
f.n. under byggnad i Sverige, ste man bekämpa med en sänkning av lönerna och levnadsstan-
vilket tvivelsutan säger en darden med 25 procent, och låt oss spotta i händerna och
del om idrottens starka till- ta nya tag, så blir det nog bra igen!
växt. Dessa anläggningar fi-
nanseras genom anslag från Över 100.000 hjälpsökande arbetslösa enligt arbetslöshets-
resp. kommuner samt ränte- kommissionens beräkningar. Ingen ljusning den närmaste ti-
fria lån från Riksförbundet. den.
Själva byggandet bedrivas i
de flesta fall som reservarb. ARBETSLÖSHETSKOMMISSIONEN har beviljat Ströms sockens ar-

betslöshetskommittë statsbidrag till anordnande under in-
KREUGER_APFÄREN nevarande månad av kontantunderstödsverksamhet, omfattande
_ ' _' l00 arbetslösa.
lS april l932: Kreuger stöd-
de Kilbem- Stere Penßef Nibe' På grund av de stora utgifter som förorsakats av arbetslös-
Cldes lill F01keC$ Üßbld- hetens bekämpande beslutade fullmäktige ingå till k. m:t
Red- Per Albin HGHSSOH berät' med ansökan om tillstånd till upptagande av ett lån på
tar i Ny Tid om affäf8tfe° lS8.000 kr att amorteras under tio år.
saktionen.
18 april l932_ Rsvlsonßnm 1 snön Pnmsrxtu ANMÄMNINGAR
Iv^R KREUGER FÅR NY TITEL: Om arbetslösheten lämnades en översikt, vari det heter:

FÖRFÅLSKARNÅS K0NUNGf År l93l ingick med en avsevärd mörk skugga framför sig be-
Förfa1ska¿e statspapper som träffande försörjningsmöjligheterna för en hel del person-
skulle användas för "puts_ er inom kommunen. Någon förbättring härutinnan tillstötte
ning" av b¿lansräkn¿n8en_ heller 1cke under hela året. Tvärtom minskades arbetstill-

fällena hastigt och härmed ökades de arbetslösas antal i
Ue Svenßke fíeßffele 00' snabbt tempo. Något arbete i skogarna ha icke förefunnits
defsödde l hemlißhe de P0' och arbetslöshetskomuüttën har här liksom på övriga orter
lillßk Yllefllßhelsföfelåef' inriktat sig på vägarbeten. Driften vid Ulriksfors sulfit-
ne både till höger Oeh Vän8t“ fabrik har, frånsett månaderna juni-augusti, legat full-
er. ständigt nere under året.
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hl|1IllIl|llB|80II la april 1922- En fö;-egånggmgn
Vid 1 majmötena i Jämtland talar på följan-
de platser
Strömsund: Arne S. Lundberg, journalist,

Östersund
Hammerdal: Nils Grönlund, hr, Vågdalen
Ulriksfors: Eskil Lindh, hr, Sundsvall.

STORFÅNGST 18 april 1932.

En kraftig gädda fångade den kände fiskaren
Robert Lindström i Sjövik, Strömsund, här-
omdagen i Ströms Vattudal på ståndkrok.Gäd-
dan vägde ej mindre än 9 l/2 kg

KYRKAN 19 april 1932.

Ströms kyrkofullmäktige hade sammanträde på
söndagen. På förslag av kyrkorådet beslöts,
att låta reparera prästgården inom ramen av
en kostnad av 24.700 kr.
De medel som influtit från A.B. Per Holms
Elektricitetsverk för framdragande av led-
ningar över prästbordets marker till Strand,
beslöts fondera för avlöning av prästerska-

'”°°' Ansemzsn hus czwmunv, vxcvntfn
nnnionorrncnixcss 22 april 1932. Tfe V¿4 $¿4"d@f “V ' ma! '932-

Av radiobyråns senaste licensstatistik vid Få t°“de Vaaa bätfïe 5k¿Ckad "att 5t¿ 50"
kvartalsskiftet framgår att antalet utlösta ¿¶m¿a"de §U"b0f 50* dc""$"aWVaxa"¶e aäbßfaä'
licenser var nonetsen t vána bygden an Nuls Gwniand i

vágdalen. Men vägen dir han vanit tång och
Östersund 7.173, okn. sedan årssklft. m. 176 ¿tund0m ¿mä,t¿am_
Strömsund S24, " " " 10
svag 473, " H " 45 Redan i bonjan av 1920-talet agixenade Nils
vijhejmina 546, " " " 55 Gaöulund om battle ëahåßlanden jaa aabetaä-

na i Nanna Jämtland. Men han van tidigt ute
Annons i Länstidningen 23 april 1932. ÛCÜ 5tämP§¶d95 5¶4bbt 50" $0¿k“PPV¿9çaÅ°-
gïgäygung Eíten avtjanat $angetse4tna55 btev Nils Gnon

U . tand pensona non gnata ön bygdens arbets-
Rak“"3°“ är °PP“ad “W 5“°"°'8°*- givane, etten "pe'unanen/t anbet.stös" som man
Anders Ericsson också valde att kalla honom. Han ich hiana

sin och 5am¿tjens jënsöajning ejten egen
STQRA VÄRLDEN 25 april |932_ jönmdga, och tángtiga tiden van han hänvis-

ad tili vad §isket i Fångsjön vid Vågdafen
N°z'$t°'"a ha V'“§ 1 $°3l°?_' de tyåka }“"“' gav. Men även detta ötmenades honom. Tißß
dagsvalen. Kommunisterna hjälpa nazistlägret. a¿¿ ¿ycka hade han ¿"g¿¿¿ äk¿e"¿kap med en

Tonsättaren Hugo Alfvén 60 år den 1 maj_ b0nd2d0Cfc1 jiån Riáåcfåå, Och bëndeana däï-
städes genomdnev en ägodeüring av Fángsjön
- en på sin tid mycket ovanlig åtgänd. Så
Ntü Gftíínfund kunde §0«'|.«t.$¿i«t$a stöt nåílttngà-

NYA VANDRINGSLEDER 25 april 1932. §ång på sjöns bcïtïe hafva.

Ströms Vattudals turistförening hade på sön- Nät ha Gnänßund den I maj b¿5¿¿9qg ¿aßa4¿{0-
dag årsmöte å Turísthotellet Gäddede. (en, så äï det en pq150n gom ågon aßß nätt

- - tt öna atbetannas talan. Tißf detta bönStyrelsen fick 1 uppdrag att låta reparera a N . H

turisthyddan på Munsfjället samt att utsta- också eaggaå hans 5çc1a.taßaæbc9¿Vn("9' Ba'
k d - I ¿ f S- I 5 ~v r Mun.f-äl_ va måndc dc bctgctßtga t Stïom som nu tvin-

hÜ"Û||| ( kÛ"|"l.Ulavca

dare har man planer på att staka en ny led 1 dag äg det 5v¿g( ag; §ë1¿¿¿ä[fa 519, hun
från Ankarede kapell till Silkenjakk. Under en så akfad och iespektenad man som Nißs
det sånsna året har föreningen lårir för- Gnëntand, anden så tång tid tvingats (eva
bättra de gamla stakningarna å fjällederna ¿ gå ;m¿ 0m5(änd¿gh@(q1_
på över 10-tal mil.
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s;'|' za april 1932. FOTBOLL 27 apm 1932.

ULRIKSFORS S.K. ÄR NU ANSLUTET TILL SVENSKA
På söndagen hade Ströms scoutkår och Ströms p0T50LL5pÖRgUND5T, 50" g¿R 29 pöRgg1gç^R 1

flickscoutkår anordnat S:t Georgsfest i LÄN5T_
Ströms kyrka. Tal höllos av kyrkoherde G.
Löfvenmark och pastor G. Sällvin. Vidare Ffå“ Ulrlk5f°'5 S'k':s årsmóte den zh de"-
förekom duettsång av fruarna Stina Körner "*5:
och Signe Tuveland deklamation och scout- Fråga" °m de" aV3å°"d° Styrelsen? °"$V°r5'. I .. I ll
invigning. Efter att scouterna paraderat fflhet “PP5k°t5 * °°h f°r “tr°d“'“3'
fö? f0_VS1Öi§ hÜ8fíd|i8h°t°¶- K°i|°kt Som I.F.K. Strömsund förklarat sig villig
upptogs t1ll scoutverksamheten 1 Ström. att upplåta sin f°¿h0||sp1an för sp0,tk1ub-

bens matcher beslöts USK:s deltagande i nor-
1s;i1"rR1: Posrröalxc 26 april 1932. ra serien.

(ÖP) Ceneralpoststyrelsen har beslutat att Till styrelse valdes: ordf. Ragnar Johans-
lanthrevbäringen å linjen Gubbhögen-Ring- S00. V- Ordf- 5- POTSSOU- Sekf- 5- ïfíkSS°»
vattnet skall från tidpunkt, som postmästa- v. sekr. E. Söderstedt, kassör folksk. 8.5.
ren i Strömsund äger bestämma, fullgöras Sjölund. suppl. S. Nyberg och U. Vahlström.
som åkande med bil med tre turer, fram och Mtrl.förv. R. Johansson och fotbollsledare
åter, i veckan. SVCH $Yb°f8-

SVENSKA VÄGIXSTITUTETS STATISTIK
anger att vi i landet har 5.460 km dammfria
vägar, motsvarande 7,l Z av hela vägnätet 23 ap,-il |932_
som nu uppgår till 76.97! km.

' FATTIGVÅRDSSTYRELSEX
. Tjänsteläkarens räkningar äro ofullständigt

specificerade. Läkarvården och övriga kost-
nader böra åtskiljas. Skjutsar för såvällä-
karen som den vårdbehövande böra likvideras
direkt av styrelsen. Läkarräkningarna höra
insändas till styrelsen det år vården avses.

BARNHEMHT
Kostnaden pr barn i hemmet finna vi. i lik-
het med föregående års revisorer, vara syn-
nerligen höga. Så länge barnhemet skallex-
istera anse vi det vara oundgängligt nöd-
vändigt att kostnaderna nedbringas. Vi anse
att hemmet bör kunna skötas på ett tillfreds
ställande sätt med föreståndarinna och ett

. biträde. Vidare bör inköpen av förnödenhet-
er till hemmet ske på ett för komunen för-
månligare sätt. Något protokoll över sam-
manträdet för uppgörande av l932 års stat
ha vi icke kunnat finna. Donationsbrev på

1 barnhemmet saknas. Markområdet för barnhem-
met är ej, vad vi kunnat finna, i laga ord-
ning avstyckat och lagfart erhållen.
STRÖMS KOMMUNALA BADIXRÄTTXIXG
Influtna belopp på försålda badbiljetter
har av oss icke kunnat kontrolleras. Styrel-
sen har till verkställande ledamoten ansla-
git ett arvode av kr. 25 för l93l. Vi ifrå-
gasätter huruvida styrelsen äger rätt beshr
ta om dylikt arvode.

"Stt¿=m.sund.s-p¿C3nc.~1n" oc-'1 andaa av 3t.~1ëm.s-

br--ma högt 3l;ru°,tad.- och täskandc d.-njcke-1 ut- :<\'1<I1;1z111¿1's.\';t~1.\'n1:.\'

kwas numvia av den väfkända iasfautcmebif- Ett protokoll är mycket ofullständigt.
en -,:rIn sta.-m.sund3 bryggan A.-6. ^Rm_¿1.S|_üSHmSKmNlnñx

Autemebifens fast av Smtdftga och kfíttande Kommittén och särskilt dess ordf. har gjort
vateï emhändcatages vant och säkert at'ftik allt vad under förhanden varande omständig-
Salfzngc, här utan§ö: Väsvägon 8 4 Staäm- heter kunnat göras för ñstadkommande av nr-
sund. betstillfällen.

ål

Revisorerna i Ström framställa anmärkningar.
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_ " ' ' |j3|'j"|i||u! ao apm 1932.

Riksdagen. Med anledning av
VALBORGSMÄSSOFIRANDET - EN KRUTETS FESTI amrarnas skiljaktiga beslut
Insändare "Ordet fritt", ÖP 29 april 1932. beträffande fortsättnings-
Valborgsmässoaftonens skira skymning börjar falla; vi åäaggrgâiaä1?ÉtH:?šâš:(:g1;B_
gå man ur huse för att på allvar sätta oss in i att tion om att fortsättnings_
vintern nu verkligen rasat ut och våren är i antågan- Sk°]an skal] kunna ersättas

de' med ett sjunde läsår efter
Valborgsmässan är en folkfest med djupa rötter hos särskild kursplan i heltids-
oss nordbor. Dess starka och på samma gång svårmodigt läsande skola Och andra kam-
veka stämning har en förunderlig genklang i norrlän- maren avslagit motionen, har
ningarnas sinne. - Men, vi ha alla en känning av att statsutskøttet i nu avgivet
denna folkfest håller på att urarta - knalleffekten memorial anmält, att de
tar överhand. Vårkvällens naturpoesi slås obarmhärt- skiljaktliga besluten ej an-
igt till marken av krut och dynamit, drunknar i ett setts kunna sammanjämkas,
öronbedövande dån. varför frågan för denna riks-
Pöräldrar och andra som se pojkar tillverka små dag förfaïlit'
sprängprojektiler av gamla masurpatroner måste göra ""'
sin plikt och förhindra denna trafik. Dessa små ting- KUNGÖRELSE

estar äro icke leksaker, inga "ryska smällar". De äro “armad tillkänna ives
' granater i miniatyr och kunna vara verkligt farliga. Länsstyrelsen enäigt res°lu_

Vi vilja bevara Valborgsmässan som en den nordiskavå- tion den 29 feb. 1932 fast-

orgie. mäktige beslutat ändring av_ _. . . _ hamnordningen för hamnen vid
. . I

vntßoncsnässonrrousn i srnönsuun s"ö"'°“'“'° '“““*°“”"°°“"“" °
firades på traditionellt sätt. Sång utfördes i år av ,

den blandade kören, och majbrasor flammade överallt, "ella ändringar' af: k°mm“_
som vanligt På grund av det vackra vädret hade mass- nalnämnden övertaslt den han”
or av människor lockats ut. Senare under kvällen ha- f°3de" förut ålígsande skyld-
de hotellen Udden och andra nöjestillställningar lsheten att föra hamnens rä-
fullt upp av besökare. kenskaper'

Första maj avlöpte i lugnets tecken. Inga demonstra- Strömsund den I maj 1932'
tioner och inga störande moment kunde iakttagas. Kommunalnämnden

L _ _ 1

ffgla |||ai 2 maj 1932. 2 maj 1932.

(LT) Strömsund och Ulriksfors hade förmånen av sjungande Doc PA LANDSVÄGEN
gesällernas medverkan vid förstamajmötena, och publiken
blev talrik. (ÖP) När landsfiskal Höglund,

I Strömsund var salen i föreningshuset mer än fullsattoch ïtšömsund' på fïïsg' å regn
åtskilliga intresserade måste stå i förstugorna. Mötesdel- r n Gaddede.tl tr msn"
tagarna uppgingo till 300 personer, vilket är sällsynt vid nâddelâram till 3: km' s:°lP-. A

1- - k mö - S ö ¿_ en be gen strax itom a

ett po ltls t te I tr msn" näs, anträffade han en död
Sedan "Arbetets söner" sjungits unisont, höll Arne S.Lund- mmnsperson liggande på rygg
berg, Östersund, ett föredrag, varpå ...... och gennmgin- tvärs gver vägen meg en ve|°_
go sitt gedigna program. Publiken var med på noterna, sjön- eiped över gig.
go med vid sångövningarna och applåderade frenetiskt efter
solosången av Stig Jakobsson och fiolnumren av Elof Lund- sedan p?rs°“°“ ""?erkastats
qvist. Då gesällernas anförare Lindh som avslutning utbrin- en håsålsfsransßçïnslföšdes
gade ett leve för den socialdemokratiska ungdomen, svarade gå" bï e ram,t' ä^da" S
ublíken som en man r ev han igenk n som va-

P ' rande identisk med handels-
I Ulriksfors var publiken ännu större, minst 600 personer. agenten cnrl Axel Ueetin fr,
Här talade Severin Johansson från Östersund, och stämning- Nyland i Ramsele socken. Någ-
en blev så småningom om möjligt ännu bättre än i Strömsund. re yttre tecken till våln

kunde ej iakttagas. Av cyk-
hingsten TÅRSJÖBRUN står för hetäckning hos ägaren GIHS 1382 ffmsík 8!! ¿G
Karl Näsström, Ringvattnet. döde sannolikt varit på väg

mot Strömsund.

34
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innebärande, förutom redaktio-
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$Å[;ß|1|||][|| 3 -aj im. NOTISER
Den av t.f. landsfogden T.G. _ .

Eveland verkställda polisut- ARBETARRÖRELSLN b ma] 1932'
f@dnín8e 50852042 G1d8Vå¿ En ny arbetarkommun har bildats i byn Ringvattnet, Alanäs,
i Näßvikenâ ånßâåß nttênbt med 13 medlemmar. Till ordf. valdes Jöns Mikaelsson, sekr.
den 9 april är nu slutförd- Hugo Persson, kassör Martin Näsström.

Vid Utfenninßen nl? fßßllß' Den l maj hade Lövberga arbetarkommun inbjudit kringligg-
il8» 8!! bfld ÉCKG k hi ande arb.kommuner. Mötet öppnades av Edvin Olsson. Mötet
förorsakats genom kortslut- uttalade enhälligt att skogsarbetarna böra få en man från
ninß 9119? 80000 SJÜIVGHCÜHÖ' sina egna led på riksdagslistan, och att detta måste vara
níß GV 0580! 13!! brännbart till gagn för socialdemokratiska partiet i Jämtland, enär
ämne- Då SÛSÜUSGC Vßfíl till skogsarbetarna ha den största procenten bland väljarkåren.
grunden nedbrunnet ha verk- -
ställda undersökningar och UPPSATSÄMNEN I REALEXAMEN 6 maj l932.
grävningar på brandplatsen . . . . .icke givit nå 1e¿n¿n8 an_ Vid skrivningarna för realexamen i Strömsund hade 6 abitu

8 rienter behandlat "Olika sätt att få drivkraft till maski-
ââïgâmït Éïååaäïšgš ::ïe:0_ ner", 6 stycken "Trädgårdens prydnadsväxter", 2 stycken
_tal persåner ha varit i för_ "Skildrannågon storman i den svenska kyrkans historia","2
hör_ Förhören ha icke givit stycken Olika sätt att göra sin plikt mot fosterlandet ,
an1e¿nin8 till någon a11män_ 2 stycken. öm havsströmmar och deras betydelse för klimat
ne åkla ar vidare åt ärd_ och växtliv', l st. "Vad man gjorde för att främja svenskt

8 en 8 näringsliv under frihetstiden", l st. "Ett museibesök".

Vid förhören har framgått -

att dörren till såghuset,;om NYA FOTBOLLSDOMARE 6 maj 1932'
eljest brukar vara låst då Jämtland-Härjedalens Fotbollsförbunds VU har godkänt följ-
dšiften vid sågen icke är i- ande fotbollsdomare
g ng, stått ö pen aftonen fö- .

bran¿en_ E: hos så8verk8_ 2.a klass. Sven Hallin, Strömsund

ägaren anställd bokhållare, Provisoriska: Ernst Palmkvist, Havsnäs, Ragnar Johans-
som i ett ärende varit in i son, Ulriksfors, Helge Andersson, Ström-
såghuset två dagar före bran- sund, Per U. Holm, Strömsund, Axel Luth-
den, har bestämt förklarat, man, Strömsund.
ašt han låst dörren vid ut-
g endet. Det är således icke ' ,

uteslutet, att branden kan 6 MJ 1932'

na föf°'9nknt9 8°n°n Vnfds' Ströms sockens arbetslöshetskommittë anhåller hos ar-
löst nnnnnnvnnne *V *ln nV betslöshetskommissionen om statsbidrag till anläggning
nå3°n tillfälliß 1°8°fnf°~ som statskommunalt reservarbete av idrottsplats inom
5°n På kvällen före branden Strömsunds municipalsamhälle. Kostnaderna har preli-
Varit inne i snönnsetv Vílk' minärt beräknats till lS.S00 kr. Arbetet beräknas ge
et Vf 501382! Stfnö intill sysselsättning för 40 man i 65 dagar.
allmänna landsvägen Ström-
sund-Hamerdal . .

“ _, .f"'_'f ' "*'¿' vmaj 1932.
lägg 62 -' _ _
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KÖPARE OCH SÄLJARE AV NÖTKRE

ATUR.

Stålmåttbandet Korrekt är en
trevlig nyhet för alla, vil-
Bandet anger måttet samt äv-

rßnf. “'*”';f"f“““'§V? ka handla med nötkreatur.
:in J ,. ..

en köttvikten, det trasslar
si aldri ._.¿,,,- 's 'sM Förvaras i prydligt fodral i_ _ fickformat.

'¿;¿\wf|.|3*ß0|Ai_ï ë'§ï.§ïÉåïï'š'.§ïå§.Zf" '“'
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STRÖMS KOMMUN Av | DAG W
Våren är inne. Med densamma kommer nytt liv i naturen, nytt liv och nya förhoppning-
ar tändas även i människohjärtat. Det är då kanhända olämpligt att med några nakna
siffror ur verkligheten fördröja eller grusa de ljusa förhoppningar, som med sol och
vår möjligen nu tändas i Ströms medborgares hjärtan, men det är alltid i längdenbäst
att icke bortse från den nakna verkligheten, om nu möjligen några medborgare i Ström
i dessa tider kunna undgå att se och känna verkligheten.
Arbetslösheten har under senaste året varit stor i Ström, omkring S00 anmälda arbets-
lösa, från l maj har denna siffra sprungit upp till 600 st. Till detta antal torde
komma minst ett 200-tal arbetare, som icke anmält sig. Lägges därtill alla småbönder,
som icke få räknas bland denna kategori, men som äro skyldiga för sina små hemanoch
helt beroende av sina arbetsinkomster i skogar etc., så ha vi ytterligare minst 200
arbetslösa, som äro i behov av arbete eller bidrag från det allmänna. l det närmaste
alltså omkring l.000 arbetare och småbönder utan möjlighet till arbete och försörj-
ning. Räknas för varje arbetare att han har att försörja familj med i genomsnitt 4

personer, är av Ströms 7.000 invånare 4.000, som på ett eller annat vis måste ha ar-
bete eller bröd.

Varifrån skall detta tagas? Skatterna kunna de flesta icke betala, ja, icke många av
de övriga 3.000 personerna. Var skall då medel till understödsverksamheten tagas? Lå-
na säger någon. Men lån skall ju även betalas, och för övrigt är kommunens underställ-
ningsfria lånerätt slut. Fullmäktige beslöto vid sitt senaste sammanträde att ingåtill k. m:t med anhållan om tillstånd att upptaga ett 10-årigt amorteringslån på
158.000 kr. Kanske detta beviljas. Men beviljas något mer framdeles? Det är icke säk-
ert.
De 158.000 kr. äro förbrukade i det närmaste genom understödsverksamheten under före-
gående år, och av det som återstår, har man blott något tiotal tusen för nämnda verk-
samhet under detta år. Under dessa förhållanden måste kommunen ställa sina förhopp-
ningar till statsmakterna med hemställan om högre statsbidrag till olika arbeten,och
möjligheter torde föreligga för erhållande av 75-80 proc. för statskommunala arbeten.

Gjorde blott de arbetslösa sin plikt och anmälde sig till arbetslöshetskomittên, vo-
re det så mycket lättare för denna att utverka högre anslag. Det resonemang en del ar-
betslösa föra, att det ür ingen idé att anmäla sig, "vi få ingenting ändå", är till_ I l I I  
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mycket stor nackdel för dem själva, alla arbetslösa och för hela kommunen. Ju fler
arbetslösa som är anälda, desto lättare är det för de kommunala organen att kunna
utverka högre statsbidrag och därmed mer omfattande hjälp till de arbetslösa. Att ba-
ra begära att få hjälp från kommunen, men samtidigt icke vilja göra så mycket som gå

till närmaste ombud för arbetslöshetskommittên och anmäla sig som arbetslös, det är
ett oförsvarligt handlingssätt, både för den enskilde individen och för kommunen.

Ansvar och samarbete kräves det i dessa tider av alla medborgare icke blott inom vår
kommun utan inom hela landet, ja, kanske ännu mycket mer mellan skilda länder. Hennñ
vi börja med vårt enskilda ansvar, och sedan kunna vi med så mycket större rätt kräva
samma ansvar av övriga medborgare.

Är det ansvarigt att i dessa tider en del medborgare, som så ofta sker, samlas till
samkväm, middagar, supëer, baler och allt vad det heter? Hånne detta stärker samhör-
ighetskänslan och ansvarskänslan? Skulle det icke under tider, då kommunens halva be-
folkning svälter, vara dessa medborgares plikt att indraga något på nämnda tillställ-
ningar. De kosta väl något? Ni, som klaga över de kommunala myndigheternas frikostig-
het med anslag till understödsverksamheten, syna eder egen frikostighet vid ovannämn-
da tillställningar? Ni, som klagar över de komunala myndigheternas njugghet med an-
slag till hjälp åt de behövande, skulle ni icke i många fall kunna dra in något på

utgifter till baler etc.? Det finns ju fall, dessbättre sällsynta, då personer be-
gärt kommunens hjälp men samtidigt utrustat sina barn med kläder och skor till olika
tillställningar, vilket kostat mer än några veckors underhåll. Ni göra med detta ert
handlingssätt, eder själva och de arbetslösa den största skadan.

Kommunalfullmäktige och de olika kommunala hjälporganen ha under det gångna året och
även i år gjort vad som kunnat göras, och jag tror, att de även i fortsättningenkom-
ma att göra vad som är möjligt och vad komunens ekonomi tillåter. Visserligen har
kanske utdelningen av såväl fattigvårdsbidrag som kontantunderstöd i några fall kun-
nat ske mer noggrant, men att fördela ett begränsat anslag så att alla få rättvist
torde nog vara så gott som omöjligt. Må detta samarbete bli effektivare under konunn-
de dagar!

Till sist, kom ihåg edert ansvar! Ni, som ha brödkorgen full! Och även ni som sakna
bröd för dagen! Alla ha vi ansvar och alla kunna vi hjälpas åt att mildra nöd och gi-
va bröd där det bäst behövs. Homo.

Vccinarinu Arhalsllishulun 10 -M1 Hm
Vaccinationsmöten äga rum alla helgfria da- (LT) Arbetslöshetskommittên i Ströms kommun

gar från och med den 17 maj t.o.m. 21 maj rapporterar till A.K. att antalet arbetslö-
l932 i kommunalhuset Strömsund, med besikt- sa vid senaste månadsskiftet uppgick till
ning fr.o.m. 31 maj t.o.m. 7 juni å samma 662, därav 303 familjeförsörjare. 21 hade
ställe, i Vågdalens skola den 23 maj kl 5 sysselsättning vid reservarbeten och 176

e.m. (efterbesiktn. den 6/6 kl S e.m.) i uppburo understöd.
Äspnäs skola den 24/5 efter båtens ankomst.. 1
(efterbesiktn. den 7/6 efter båtens ankomst) slfaßalsf ll maj 1932-
och i äedningsflokälens skola den 25/S (ef- I vedjeön inträffade i sön¿ags en olycka un_

terbeslktn' 8/6 kl 5 °'m') der fotbollssparkning, i det heuumnsägare-
Strömsund den 9 maj 1932 sonen Albin Strömgren fick ena benet avspar-
Hälsovårdsnämnden kat av en kamrat. På grund av oföre på Vat-

.. _ tudalen måste den förolyckade dragas på en

ALANÄSET BÖR BLI ALANÄS 10 maj 1932. släde av några män 15 km till närmaste
. . landsväg. Sedan fortsatte färden i bil till

Länsstyrelsen 1 östersund tillstyrker hos Östersun¿s lasarett där han nu vårdas
kammarkollegium den av Alanäs kommun gjorda __ ' '

framställningen, att den i jordeboken före- _

kommande namnformen ALANÄSET såsom namn på uuuhül 13 maï 1932'
socknen måtte förändras till ALANÄS. I 1881 Rederiföreningen Viking kan av ekonomiska
års jordbok för Jämtlands norra fögderi är skäl ej längre uppehålla sin båttrafik på
kommunen upptagen under benämningen ALANÄS- sträckan Bågede-Gäddede, framhåller Ångfar-
ET, framhåller länsstyrelsen. tygs A.B. Virgo i Strömsund. Trots statsbi-

draget har trafiken under alla år gått med

PILSNER DRICKES HEJDLÖST 10 maj 1932. förlust, som drabbat andelsägarna i företa-
Rekordkonsumtion av klass II. Pilsnerdrick- get, vilka i huvudsak äro intressenter i
at stor skuld till fylleriet. Virgo.
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VARJEHANDA ' mm ÖP 1, mi Im
JÄMTLANDSSERIEN BÖRJAR MED ÖVERRASKNIN-
CAR. Jumbokandidaten Järpen slog Ström-

I sunds-Kamraterna.

çåksfors ašïetâre S111 dê¶83$tT3t10"- Et: en flyttas i det gröna fältets schack
9 SÛW T "Û 9 ifmife PGVSOWÛV U ' hä ' Jämtl d. Jä tl d r' båda

915; ffen U!rik5f2r$ø 05" P5 t°V9et ištröm' gräpper säsgggstarïadg? Éftetesânlighe-
SUÛÜ h0]1 Nï]5 Gr°"]U"dv v59dÛ:ï"» ett ten bjöds det på överraskningar ochdetkraftfullt tål i anSlutning ti det dyStrd 3 ' ¿ f tb 11 1 t ¿

ársminnet. Mötet uttalade sin skarpa prot- t;uâ:¿nÉfsa som se 0 0 spa e ess
est mot de domar som fällts med anledning
av fjolårshändelserna i Adalen. Därefter å- Vem *““d° “-°*- °f° att §f'ö"$““d$'K°"'
tervände demonstrationstáget till Ulriks- f°=°'“° §k“11° få $*'Yk 1 J3'P°“- $°“
fors i goa °rdning_ nu tog sin första poäng.

ÖP 18 maj 1932.
FOOD OCH DOD PA TAGET? l7 maj l932.

JÄHTLAnnssERIrN. N
(OP) Pa pingstdagens morgon anträffades av ofta 8fup?en'
banaroezare a oansträokan cisse1as-Ha11viu- E11s= 29- =f=@f annan ==dn1s- å==fç=-
en, c:a 3 km. norr om Gisselàs trafikplats V2" UPPs1fI SPN V1 På wådßså f-m- GJ
1iket av ett nyfütt bara pa banva1]en_ tik- hunno kontrollera skulle seriematchen 1

et var omlindat med tunt papper samt instop- J3fP°“ ha S1“°°“ med °“ 2"_$°S?'_föf
pat i en papperspasei och har med Största henunlaget. Så var emellertid ej :verk-
sannolikhet utkastats från södergående tåg- 118h°=°“ föfh511°“d°f- "ta" det “af 1

et mellan Strömsund och östersund på lör- äßällel 5=fömSUdS'Kmf=°f“= S0” XEEEP
dagskvä]]en_ över Järpen med 2-l.
Huruvida barnet framfötts pa taget e|]erti- Serietabellen får därför följande utse-
digare är ej kännt, men mycket talar för °d°=
den förstnämnda teorin. SP- V- 08- f- mål P

IF Castor
TILLGANGEN PA SKOGSFAGEL l7 maj 1932. IFK Strömsund

Skogsfágeln förekommer i var i större ut- xälaens IF
sträckning än vad som varit fallet de sena- Järpens IF

ßußu

Ö'-'UJUI

OOOO

ßN>~'O

16-å
l2-ll 6
IO-ll 2

2-lå
re aren, synnerligast tjäderfàgeln. Om den
nu bara finge vara i fred för spelskyttarna '
så kunde man pàräkna en god utökning av GA NAK5N; 20 maj 1g32_
stammen till hösten. Orre förekommer medel- _

måttligt och järpe synes öka n¿90g_ Sveriges forsta nakenforening har nu bild-
ats, enligt vad dess stiftare prof¿ Johan

SAMREALSKOLAN I STRUM 19 maj ]932_ Ålmqv1St meddelat. F0ren1ngenS maning blir
“Halsa genom nakenkultur“ och medlemmarna

Vqfes l'ea]Skf'iVf|inga|' ha föliande Sk°'|a någon av de många vack-
av fjärde klassens 20 elever godkänts: ra Stränaerna i skär9ar¿en_

Rudolf Brun, Ludvig Eriksson, Arne Johans- _

son, Fingal Lövström, Ruben Nordfors, Hugo FÜR FREÛEN 2] m°J 1932-

5Ve"§5°"- 5lV F¿'"]öf- G°'t'"d J°h°"$$°H- Strömsavdelningen av Sv. Freds- och skilje-
"0f9lt J°hi"$$°"» ÉÉSG LU"dPïädg 1095 L°ff domsföreningen hade i gar årsmöte varvid
Vemifk- GUÉPUO Medlv 1"9fld Nlïsëø Kifl" till styrelse valdes: ordf. H.E. Jonsson,
0l°fSS°- $19f1d 0l°fSS°- Å PGFSSPH- sekr. H.E. Eriksson och kassör s.A. Modig.
Greta Persson.

HASTEN GICK I SJUN 2l maj l932.
MARKNADERNA NÄSTA AR 20 maj l932. _ _ _ U

(LT) Hingsten Ultimus, tillhorig Stroms
Kømmefskollesium har bestämt att 1933 års näscavoisforoning, gick pa froo. 1 sjonoon
mafkflaqef 'I USteI"SUnd SKOIÖ hå11ÖS dränkte sig, medde]aS från Stf-ö|||Su|'|d_
mars, 1 Strömsund l2-l4 okt., i Hoting 23
SGPI- Hem.äg. G. Nilsen och hans dräng som voro

sysselsatta med várbruket på Landön utanför
SJOFARTEN PA STROMS VATTUDAL har nu öppnats Strömsund, lämnade därvid hingsten förspänd
för året. Pa torsdag gick ángfartygetStröms en lastvagn. Hästen tog sig då före att gå
Vattudal sin första tur för säsongen till ut i sjön samt kom ut på djupt vatten och
Gärdnäs. drunknade.
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TIDELÅGSBROTT 23 maj 1932. I 24 maj 1932.

(OP) I lördags 'a""Sakaaas pa k'°"°haktati Ströms hälsovårdsnämnd har beslutat igång-
Ostersund en l8-årig yngling från Ström, - - - - -

vilken häktats för tlaelagsbratt. svarana- §:§§:t:2:;;§a§";2§:§ §3;,a21§2§§;a°S::i§:a
a"° S°m arka"aa1 dömdes tíïl ara "a"aaa'5 bidrag kan erhållas av pensionsstyrelsen ha-
straffarbete. Ratten beslot emellertid att de nämnden tänkt Si ~- -

_ _ . g mojllgheten att kunna
:§"]§Ö@°°t§f1'l }9*°9:S 2: :PPf°§?ï'“9â°" fa enklare badhus till stand, och för att

ha 1 S a a °' S ra a S av Ja"a" aiß utröna intresset för ifrågavarande badhus
fa"9°as°' beslöt nämnden att samråda med följande per-

ßtvltano stntslta 23 na; 1932. s°“°'*
Skolöverstyrelsen har beviljat rektorn vid sk°1_ G_ Hörnfeldt Kärrnäset hem ä Bror

Ströms Sam'ea]Sk°1a' Alfred MattaS°"' Sem' Olofsson. Bredkäleh, hem.äo. Å Ströåstedt
*stef “““°' ti°°“ 22 5“"i ° 2 °"9“S*i "fd ujaren, hen.äg. Jöns triksšan tspnäs hanal

folkskol. N. Edv. Sjölund, Ulriksfors,folk-

aaj' Helmer LaVa"aa' $°" vikarie' H. Strömgren, Hillsand, hem.äg. A. Blomberg,
' Gärdnäs, förvalt. Axel Nyman, Svaningen,

sig 2,, mi 1932_ skogvakt. I-I. Sandemoi tövberga och hem.äg.
Jons Larsson, Stamse e

koxkunsus ou ßhrrnhrlksu I srnöns vhrtu-
DAL. DAMGYMNASTIK 25 maj l932.

(ÖP) Ånsbåtebefälhvfen °-K- Fehlëneen Ströms kvinnliga gymnastikförening har nu
maskinieten Axel Sund i Strömsund een avslutat sin verksamhet för vårterminen.
med ånßfertïßet "Ströms Vttdl" 0PPe' Gymnastikövningarna ha pågått i två kvällar
nålle reselbundne turer Hellen Ström- i veckan och varit mycket talrikt besökta.
sund-Sveninsen. uetsätte sis i ekrivel- Föreningens medlemsantal uppgår till nära
Se till R- m=t bifall till den ev åns' femtio. Avslutningsfestligheterna gingo av
fertyse ^--B- Vir8° i Strömsund Síerde stapeln å Nya Hotellet i form av ett sam-
ansökan att för "Virgos" räkning komma kväm_
i åtnjutande av det statsbidrag, som un-
der de senaste åren lämnats rederiföre- av n I
ningen Viking för trafiken Bågede-Gädd- au a nu 28 maj 1932-
ede, vilken komer att vara inställd un- (LT) Den 25 maj hö]-| v¿gd¿-|enS nyb.i]d_ u_k_

Ett bifgll till gngökninggn gkulle få de. Ti0miUtePSåföTadet hö1]S ÖV Ni1$
synnerligen manliga följas; för neta, Grönlund, som talade om ungdomsklubbarnas
rörelse, om vifso-bolaget tillefkannes raska frammarsch och deras fostrande betyd-
bidrag med av länsstyrelsen i Östersund 6159 f0I' UHQUOIIIGH-

fö'°S1=8°= °°1°PP 2 °°° kf- för “*'J° ordf. Albin Gustafsson utsags att halla na-
seglation, skulle de få ytterst svårt sta ]0_minute'.Sanförande_
att reda sig i konkurrensen med detta
bolag, som enligt deras mening icke är
mera berättigat till statsbidrag än vad STRUMS PRÃS1-GÅRD OMBYGGES 28 maj 1932'

aa' i"°°““a°“a° s°3l°°*°“° ordinarie möte. 3 nya medlemmar vunno inträ-

de är°- Vieeerlisen är ånsfertyßet "Vir' Ströms prästgård har en längre tid varit
80" mere enebbßående än "strömß Vttu' långt ifrån förstklassig. Ströms kyrkofull-
del". är Större eeh ner en R°mf°r=°b1=' mäktige har därför beslutat om en grundlig
re inrednins- Verför "Vir8°" föredresee reparation och ombyggnad. Till entreprenör
ev det fåtal turister. een ännu färdas för arbetet antogs hr A.0. Nilsson från
båtledes vid sina resor efter vattudal- St;-and |||_f]_ för en enn-eprenadgunma av
en, men då de förmoda, att statsunder- 15,500 kr-_

stödet är avsett att i första hand till-
s°d°ee °rtebef°l*ninsene behov ev sem- FOLKSKOLORNAS AVSLUTNING 28 maj l932.
fa d d 1 ll d d .-r sm: e ' aïïsfg at e'latt :š:n¿§:_ På fredag hade Ströms folkskolor årsexamen
VISBS CGI' Cl. DSS yfe 8811 . .

nyat yttrande, innan det företages till med avs!utmng° Efter de sedva"hga...exam'..slutligt avsöran¿e_ enslektlonerna marscherade barnen jamte la-
rarna tlll kyrkan for en hootidllglavslut-
ning. Kyrkoherde G. Löfvenmark hö därvid

BLOCKADVÃSENDET 26 maj 1932' ett högtidligt avslutningstal. varpå flit-
Flottningen i klövån i Ström har av S.L.av- premier till de avgående eleverna utdelades.
delningen i Strand förklarats i blockad. Efter den högtidliga avslutningen gingobar-
Flottningsföreningen har anhållit om förord- nen tillbaka till sina respektive skolor
nande av extra polisman för ordningens upp- och avhämtade sina betyg och slöjdalster,
rätthållande. som där voro utställda.
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30 maj ]932_ SKOGSELD I STROM I juni 1932.

Uppgaende middagstáget från Ulriksfors an-
FQRHUJT STATSBIDRAG TILL NUDARBETE I STROM. tände härom dagen Skogen 4,5 km norr om U]_

K. m: t har beviljat Ströms kommun förhöjt riksfors a Jöns Zakrissons skogsskifte. Na-
statsbidrag med 75 procent till det stats- gra personer som inte bodde sa langt därif-
kommunala reservarbetet under tiden l maj- ran, voro de första, som utförde släcknings-
-30 juni. arbetet, men eftersom det blåste kraftig

västlig vind, lyckades de inte begränsa el-
STATLIGT RESERVARBETE I STRUM den utan först sedan manskap från Strömsund
(UP) Arbetslöshetskommitten i Ström gjorde beordrats dit kunde man sätta stopp på eld-
den 29 sistlidne februari framställning hos ens framfart. Cza 7 eller 7 ha. hann i alla
Länsstyrelsen och Väg- och Vattenbyggnads- fall avbrännas och den brunna skogen var
styrelsen om vidtagande av atgärder för ar- mycket värdefull. Eftersom skogen var för-
betslöshetens bekämpande, förslagsvis bygg- säkrad gör inte ägaren nagon förlust.
ande av väg fran allmänna vägen Strömsund-
-Alavattnet till Espnas och från Lidsjoberg "BUCRÃDDEH A i ÖP 6 .uni l932_ I

till Gärdnäsbyn. Arbetslöshetskommissionen "“ J

har b8SIutat utföra nämnda vägarbeten S0m lS 5 20 liter tjock grädde per vecka fr.
Statligt reservarbete. fäbodar säljes. Svar till "Fin grädde",

Ö.P:s exp. f.v.b.
GYMNASTIK TILL MUSIK 30 maj I932.

Ströms samrealskola höll lörd. 28 maj off- . .

entlig gymnastikuppvisning. som asags aven FOTBOLL 6 Jun' 1932'
talrik och intresserad publik. En nyhet, Sista matchen i norra gruppen spelades igar
som med denna uppvisning introducerades i På IGPOCISDIBHGH i Nälden- där hemmëïget
Strömsund, var gymnastik till musik. mötte IFK Strömsund. Nälden vann med 5-0.

Castor seriesegrare med l2 p., Strömsund
FOTBOLL, NORRA GRUPPEN 30 maj l932. tvåa med 6. Nälden 4 p. och Järpen 2 p.

Irhalanñmlsan 31 -as 1932-

Lövberga u.k. hade i sönd. möte. En ny med- ,;
lem inröstades. Klubben hade storfrämmande,

IFK Strömsund - IF Castor l-4 (l-2)
lrk Strömsund B - Tumngsas IF 4-2 /'/

19” “/I
nämligen kamrat Eskil Lindh fr. Sundsvall. " I
Lindh, som är ute pa turné för att rycka °

upp svaga klubbar, höll ett livligt senter-
at anförande om klubbarbete.

Klubben beslutade att gemensamt med arbetar-
konlnunen anordna en fest. '
sïoRA VARLUEN 1 juni 1932.

(LT) Nazisterna beredda att övertaga ansva-
ret i Tyskland. Hitler-männen storordiga
som vanligt. Hindenburg faller undan föryt-
terlighetsriktningens krav.

4 juni l932.
VALDSAM SNOSTORM I OVRE NORRLAND. Bortkom-
met tág, brutna telefonförbindelser. 3 m hö-
ga drivor i Risbäck. Tusentals telefonstolp-
ar längs linjen ligga bräckta som tändstick-

Kö FÖR LOTTERIKÖP - STORGATAN I STRÖMSUND

I takt med atbacdnzngcn av aabctsiöshctcch
bcstaa tcvnads§ë1håßtandcn, så bëtjan sttëms-
boana attt men att ëníita sig på att ösa
un Fau Fonxuuas osäkra ymnighetshoan. Kön
t¿¿t inhäpsstäßßct 461 ßottottcz kan däaíëz
Ltdvcs blli nugcktnt thing.
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f||||)|_Y$|||||[; 1 juni im. Hästpremier 9 Juni 1922.

Pa grund av okynnesskadegörelser a mitt (LT) Vid PfGmi@fl"9 av hätf 1 Stfömsdl
iantstaile Landön invid stramsund förbjud- sår vnnvisades 32 djur. därav fyra tväàri-
es envar obehörig att beträda ön, och kom- Qäf- ti0 ßfeåfigäfs SGX fyfäåfigaf °Ch
ma överträdelser härav att laqligen beiv- föfta 9å"9e“ b@täCkC6 SIOH. C10 fÖ1St0
ras.

Strömsund den 4 juni 1932.

Osvald Englund.

och två hingstar.
Av trearingarna erövrade tio frisedlar och
skàdepenning. Av första gången betäckta
ston och fölston erövrade l3 bckstaven B

7 Juni 1932. des-

ÉÄÉÖMS KOMMUNÅLKÅHRERS' OCH UVERLÃRÅREFRA- I58.uuu:_ 9 juni l932_

.. .. . Hos K. mzt anhaller Ströms kommun om rätt
â§t§t:°§$ :9mm“?°'f:l'm°*:'°° ““ïf°°° *°T' att för gaidande av_vissa tiiifaiiiga ian

.H e °.e .°”e5 2 ° 8" °mm“"° amrers upptaga ett amorteringslan a 158 000 kr La-
ïåâgst '“'a“°S ' '“°"'“““°" f"°°-'“- 1 de* net avser att aterbetaias med 102000 kr'ar

1934, 20.000 kr är 1935. 20.000 kr ar 1936.
Beträffande folkskolestyrelsens förslag ang. 25.000 kr ar 1937 och 25.000 ar 1938 samt
inrättande av en överlärartjänst vid kommu- 11.600 kr vart Och ett av de fem följande
nens folkskolor föresla kommitterade, pà aren-
grund av kommande avsevärd nedgang i barn-
antalet samt p.q.a. beslutad utredning om FURSTEFURLOVNING? ll juni l932.
förändring av folkskolans organisation att ~ - ~ -

. . U U H .1 (UP) Forlovningsryktena betraffande Prins
fragan om inrattande av en overlarartianst - -

bordlägges i avvaktan på utredningens Gustaf Adolf och prinsessan Sibylle ha nu

Su]tat_ tagit fast form och datum for den formodade
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händelsen preciseras till den l6 Juni. dá
prinsen befinner sig i Koburg.

STRÖMS SAMREALSKOLA 13 juni 1932.

Arsavslutning vid Ströms samrealskola hölls
pa lörd. med förhör samt uppvisning av un-
der läsaret gjorda slöjd- och teckningsal-

kör med nàgra sángnummer, varefter rektor
A. Mattesson meddelade flyttningarna och
vilka som tilldelats premier och stipendier.
Premier tilldelades i kl. IV Arne Johanssn.
Strömsund, och Hugo Svensson, Vàgdalen, i
kl. ll Allan Danielsson, Näsviken och Bir-
git Bergek, Strömsund.

Stipendiater blevo i klass lv Fingal Löv-
ström, Strömsund. 25 kr; i kl. II Reinhold
Alsing, Strömsund, 20 kr och i kl. I Carl
Trossdahl, Strömsund, 20 kr.

f3[u [u[ 14 juni 1932.

(LT) En bilolycka inträffade i lördags aft-
on pà vägen Strömsund-Lövberga. närmare be-
stämt pà "Libackarna". Chauffören Mähler,

_;_ som förde en lastbil med tva passagerare.
förlorade herraväldet över bilen, som könæ
av vägen och in i skogen, där den välteoch
blev svart ramponerad. Den ena av passager-
arna. en flicka. skadades och fördes till
sjukstugan i Strömsund.

FOTBOLL 14 juni 1932.

IFK Strömsund B - Hammerdals IF 3-2 (2-0)
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och tre stycken AB. En av hingstarna godkän-

ster. Efter förhören uppträdde skolans sång-



lulmllsslml 15 1--1 lm- ßonlmlisarinu 28 im Im-
Extra sammanträde med Ströms municipalfullmäktige hölls i Kommunalfullmäktige i Ströms
måndags, varvid behandlades ett av E.G. Lundholm ingivet socken voro söndagen den 26

förslag, att fullmäktige skulle besluta att som lån till kallade till sammanträde.
idrottsföreningen utanordna kr 3.500 att utgå ur fonden Därvid behandlades bl.a. den
reserverade fastighetsmedel. Fullmäktige beslutade att bi- bordlagda frågan rórandecen-
falla förslaget, dock med villkor att borgen ställdes för tralisering av kommunens för-
beloppet, och uppdrog åt municipalnämnden att utanordna valtning.
beloppet samt i övrigt vidtaga erforderliga anordningar. Me¿ en mindre ändring antogs

. . k 't d fö l d ' -
MÅNGA uirrvaxnscäsrtn 16 Juni 1932. s:::;t§::“¿§: be§:t:§¿::sh:f
De gamlas dag firades i Strömsund under ovanligt stor till- vare komunalkamrer vid kom-

slutning. Under högmässan närvoro 200 å 300 gamla. Under munalkontoret- BGSYDHGISGIÜU

förra året förekommo 20 nattvadsgäster, under det att iår för befattningshavaren fast-
var det ett hundfatal. ställdes kr Samt

semestern till 3 veckor. Kom-
. . munalnämnden fick i uppdrag

17 Jum 1932' att efter fastställelse på
VÄRLDEN INFÖR KATASTROF, BORTÅT 25 HILJ. ARBETSLÖSA. besluten kungöra bgfattninggn

som kommunalkamrerare ledig.(LT) Ramsay MacDonald, Englands premiärminister, talar vid
Lausannekonferensen om den mest olycksbådande kris som ho- Arberglögherskommittëns hem-
tat världen. Ingen nation kan hålla sig utanför rekonstnlr srällgn om arr i s;.f, kon-
tionsarbetet. tantunderstöd få använda där-till anslagna medel, 5.000
BYGGNADSARBETEN 18 juni 1932. kr, till vissa vägbyggnader

Till entreprenör för värme-, vatten- och sanitetsanlägg- blfö11s°
ningarna för Havsnäs ålderdomshem och Strömsunds prästgård Kommunglnämndeng förslag att
har antagits rörledningsfirman A. Carlsson, Strömsund. lår; ¿v1ivg alla hundar, för

vilka föreskriven hundskatt
HETEOREN I ARIZONA ÅNTRÄFFAD 18 juni 1932. gj gflägggg, ggdkändeg,

(LT) Från N.Y. meddelas att de nya borrningarna vid den - -
berömda Djävulsklyftan äntligen krönts med framgång, i det Dög5p¿LL 23 juni 1932,

d d ö d l dnåëezçitâm ;::;%É:t:ara en versta e en av en stora (ÖP) Lindström

_ P avlidit i Kinistino, Sask,

1-:c1-zunonsimuz 22 juni 1932. '““°°° i °“ 514%' 9" 88 Ü;
Han var en av pionjärerna i

Innehavaren av Ulriksfors hotell, fru Inga Pålsson, har Me1f°r;-¿isrrik;er, ggr h¿ntill förvaltaren Einar Wagenius m.fl. försålt sitt hotell upptog er; frihemmrn för 23
i Ulriksfors. Köpeskillingen utgör 30.000 kr. Tillträde år se¿¿n_ Mr, Lin¿srr5m var
Senast- född i Ströms socken i Jämt-' land och sörjes närmast av
FOTBOLL 27 juni 1932. fgm bgfn,

IFK Strömsund - IFK Östersund, B - (2-0)
Lit - IFK Strömsund, B - (1-0)

“gamla ' öntmrcnsvxc so juni 1932.
| saa °

Vägstämma med Hammerdals
(LT) Överbolsjeviken Hugo Sillên från Stockholm besöktepå t¿n881¿8s vä8h¿1|n¿n3ssky1¿-
lördagen Strömsund, där c:a 150 nyfikna samlats för att å- ige hölls på r¿,¿a3en å rings-
höra hans föredrag. Talaren sökte med lögn- och blufftak- huset 1 5rr3m3un¿_ Revigera-
tik nedgöra socialdemokraterna. Omedelbart efter hans tal, ¿e vg¿f5r,1¿8er rill ö¿eby¿¿s-
stämde en del skolynglingar ledda av äldre personer upp V38 från ¿11m;nn¿ vggensrröm-
Du gamla, Du fria, på vilken kommunisterna svarade med In- sund-A1¿ngser över Espnäs
ternationalen. Efter detta lilla intremezzo samladeSillên ri|| vedjeöns färjesun¿ me¿
sina få trogna till ett kafé för att där söka bilda en en r°r¿1k°srn¿¿ av |32_000kr
C911- godkändes med en kostnad från

, . . vägdistriktet med 1/10 av to-
^RBET^RRöRELsEh 28 Jun! 1932' talkostnaden. Beslöts över-
Ströms arbetarkommun håller sin sedvanliga sommarfest på lämna att bygga nämnda väg
den natursköna Långön den 16 och 17 juli. Tal hålles avf. till Statens arbetslöshets-
borgmästaren i Stockholm, C. Lindhagen. kommission.

42

niul

L-JO



- Skattg||||dg|~|ag 30 juni 1932.
Ulriksfors sportklubb har i
dagarna förvärvat mark och

i Ströms kommun kommunal statlig pêbörjét arbetet med §°rd'
ningstállandet av en idrotts-

Ål' 1.932 1.935./020 2,039.loåÛ plagg, Initiggiveg 5051 [38-
År 1931 2-795-290 3-823-880 its av fotuskoii. sjötuna och

~ förmännen vid sulfitfabriken
Stromsund Backström och Berglund, kom-
År 1932 339-450 819-330 mer givetvis att hälsas med

Ar 1931 978-380 979-950 min-eassraitetse bland ia-
rottsmännen.

KOMMUNERNAS SKATTEUNDERLAG SÄNKT NÄRA 20 PROCENT.

. . . Ulriksfors S.K. är en av nor
Fonrvumuiacsröiumcnn con 1 Hmm-:RDAL 30 juni 1932. Jämtlands äldsta och stör
(LT) Tre välskapade och pigga pojkar har i dessa dagar ök- sta idrottsföreningar. Den

at en talrik syskonskara på en gård i Hammerdal. Modern bildades 1919 och har för när-
anlände nyligen till lasarettet i Östersund, där hon givit varande omkring 100 medlem-
livet åt trillingar. Hon hade förut 10 barn. mar.

2 juli 1932. I juli l932_

ÉLNSINPRI§ET haf höjtsnmed 6 Regeringen har beslutat att jakt efter älg i Jämtlandslän
°r° Per llter tlll 26 °'°' får ske t.v. under tiden 12/9 - 15/9. jakt efter hare 1/9
' ' t.o.m. febr. Ekorrjakten är tillåten i hela riket fr.o.m.
^“°“S i LT 2 1011 1932- 1/12 t.o.m. jan. Järpe, tjäder, orre och ripa får man jaga
0-M- I FÛTÜÛLL i Jämtlands län ovan skyddskogsgränsen fr.o.m. 21/8 t.o.m.
Sön¿a8 kl_ 7_l5 e_m_ febr. och i övriga delar av Jämtlands län är jakten till-
(OBS: T¿¿en) åten under tiden 1/9 ~ 31/12. Jakt efter orre är förbjuden
å Rofvallen 1. 11813 Jälntlad 1.|1t1.11

IFK ÖSTERSUND

IFK STRÖMSUND

Entré: 75 öre. Barn under 12 .

år 25 öre.

D.M. I FOTBOLL å juli 1932.

IFK Östersund B - IFK Ström-
sund 2-S (0-3)
IFK från Strömsund gjorde i
går en av sina bästa matcher
i det laget i D.M. besegrade
Östersunds-Kamratcrnas B-lag
med hela S-2 trots nackdelen
av bortaplan.

GAMMAL GÅRD I VAGDALEN

Gu.sta5 Joliaiusciu hemnan.

vid be/mv av sTRóMsuNDs
Mjöler, Havregryn och Margarin T E K N | S K Å Å F F Å R

Prova vara egna tillverkningen ÅpQ1~5|<5|-|U351'_

K. F:s märke garanterar högsta kvalité. Alla vid Brandskador erforderliga artiklar finnas
ständigt på lager såsom Matolja. Kalkliniment,

esia Brand Gas-, Gummi- och Xcrolorm-
Ströms Kongumenüfenig Mi§§d°f.' r<s_f.a"rafb.nd. stan. Kompfaw.

TELEFONER 22 a os FÛRBÅNDSLÅDOR.
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I|||'||i§||'|l8k FRI IDRÛTT 1. juli 1932.

¿ om¿¿¿¿nd¿ ¿¿da ¿¿e¿6¿nn¿¿ Hammerdal leder med 78 p. före Strömsund 61 p. och Sikås
W' tva vmämm byggmaol »L 55 P

$¿40M¿U"d¥ Qamla ÖÛCÜÛWÅIUQ' Vid tävlingar på söndag i Hammerdal blev resultaten
an ne/ie vid äajeßäget och
Tant EL¿4e-gå/iden invid Ston-

v-I

O
O

Längdhoppm

1 A Mårtensson Sikås 12 0 l I Roos, H-dalatan.8ddahu.4 ent- ' ° ° - ~ ' 591
ía¿ den noadjämíïhâeïçâânndåí 2. R. Johansson, Ssd 12,0 2. G. Nilsson, Ssd 5:79
¿¿¿¿¿n_ v¿" ha¿ak¿¿¿¿¿¿¿a¿ 3. I. Roos, H-dal 12,4 3. 0. Persson, Ssd 5,50
av aviamhet, enlzethex och
É“"ht¿0"¿¿¿ 4"Vä"d"¿"Q- l. A. Mårtensson, Sikås 60,1

å
O

O

m Stafett
l. Hamme rdal

om man b¿¿änhe¿ hunu m¿nga 2. 0. Persson, Ssd 60,2 2. Strömsund
V¿k¿¿ga b¿¿¿u¿ ¿0m 6a¿¿a¿¿ ¿ 3. S. Fregelin, H-dal 61,1 3. Sikås
gamta oockenamgan och som

d¿4¿k¿ P¿V¿äh4¿ “¿VeCk¿¿"9¿" l. E. Eriksson, Ssd
“V Vd* "0¶dfäM¿4k4 Ceníl' 2. 0. Karlsson, Ssd
vwt. od han denna buesmd 3. A. ouiund, u-dutd! de mest an/ullza 41 vdmt

I-I

\
Ö

Ö

E

Diskus

ßßå

000

ååh!

@§@

min

I-\Q°

ak)

mmäue. l<-_1=l. I. Roos, H-dal 12,44 l. T. Ydström, H-dal 160 cm
L4ka ¿¿4d¿¿40"¿4¿k Ådn man 2. H. Glantz, H-dal ll,05 2. I. Roos, H-dal 155 cm
Åäkna Tanf E¿¿4¿'9¿Åd¿" 40" 3. G. Nilsson, Ssd 10,33 3. H. Andersson, Ssd 155 cm
inaymnu Kage Tomten - en
¿»o¿a5au oo.. ¿ du uvuga man
och pwuuande Livet cl Ston-

Nln-I

Roos, H-dal 48,19 Olsson, Ssd
9a¿an' s¿¿5m¿und¿ a¿an jâm_ . 3. Persson, Ssd 46,30 2. A. Ödlund, H-dal
äaeue otöuta aßäu- och

GJ

Glantz, H-dal 37,62 3. E. Hardell, Ssd

NNIND

one

I\)N)N)

000

Nlklfsl

UI&\|-I

ÜÜÜ

OOUI

1. I. Roos, H-dal 34,43
2. M. Glantz 32,23
3. A. Mårtensson, Ssd 29,47

70 m

60 m

0 m

UI

pwugm. - - ---
så ...me mo. md. ag. at l|||ul3||ñ||||3g|| s jun 19:2-
od väl óamßa-t bebtånd av (Äm-

St)ulndbe/iga dibt om "Espla-Hldl n ~ - - et voro klubbens kvinnliga kamrater ansvariga för ochref.
qótemez agen Lngesatïfz kan ej nog berömma programmet, som bl.a. upptog ett anför-

~ (LT) Strömsunds d.u.k. anordnade söndagsmöte i sambanduæd
åzíeagggggzdšgnšåïâde"^:66 utflykt till Crönön, dit ett 40-tal personer infunnit sig.

9 ' 9' Sex nya medlemmar anslöto sig. Dagens program, efter möt-

zampnkæg hqauppe L "on - ande om folkhögskolan i Brunnsvik av Gunhild Johansson,det, da/1 ajatva husen atxln .
sön "den lund och d¿¿ ¿ju¿" uppläsning av Anna Grönlu:dJsamt sång av Anna Johansson,
¿0m ha s¿n¿ndben9 ¿6¿e¿¿y¿e¿ Hilma Strömlund och Astri onsson.

L sin dikt. Därefter föredrogs klubbtidningen "Vår klubb" med sitt för-

ström, arbetsjöshetskommittg Ett fyrfaldigt leve höjdes för klubbens fortsatta verksam-
r¿pp°r;ef¿r 511 ¿rbe;s1ös¿, het och för de kvinnliga arrangörerna, varefter dessa bjö-

sta nummer. Tidningen utkommer i endast ett ex. och bidra-- - » -- - gen är av klubbens egna medlemmar. Ortens affärsmän med-
¿R3ETgLö5HETEN 5 juli 1932, verka också på sitt sätt genom införda annonser.

¿gr¿v 266 f¿mi1jeför5örj¿re, do på kaffe med dopp. Slutligen tråddes dansen och lekar-
vilka ha föfsßfjninssplikt na med liv och lust i en på den natursköna ön belägenloge
mot 796 personer.

Besvär över överlärartjänst-

SOHÅRFEST
ÖVERKLÅGÅR 9 juli 1932- anordnas å Långön, Strömsund, den 16-17 juli, lörd. kl 9

e.m. Dans. Musik av Hansson 6 C:o. Inträde 60 öre + skatt.
GD i Siföm föfêß h°8 1308' Sönd. med början kl 3 e.m. Föredrag av borgmästare Carl
Styrelsen av 1är°v=fl<ß=d.iunl<= Lindhagen, stockholm. över ämnet: väniossiruzrriomzn. :<1 4
Helmer Levåfi 800 inför e.m. I händelse av regn hålles föredraget i Godtemplarlo-
besvär över Ströms kommunal- galen,
fullmäktiges beslut att in-

lä -3 I - _ Dessutom förekommer: Musik, Amatörteater, Duetter och Kup-rätta en över rartj ns in _ _

om kommunen fr_°_m_ 1 okt letter. Skämttávlingar, Dans, Servering. Inträde: 50 ore,
1932. Klaganden gör i sin in- bar" 25 ö'°°
lasa sällende. att beslutet 'mi :an-in besök inbjuaes.
icke tink°mit i laga °rd' smönsunns inßE'r.uu<omuN.ning och anhåller att detsam-
ma måtte upphävas.

45



0 0 ,

Kanmiarkollegium har till k. m:t med tillstyrkan överlämnat

Ninmxnnniuc 12 juii 1932

11 juli 1932- den av kommunalfullmäktige i Alanäset gjorda ansökningen,
Efter
ers Rosenberg i Strömsund i I

egenskap av förmyndare för Idfttsplatsen llo juli 1932.
förre
Per Helmer Sjölander har . .

'=°“*== md Wfif- W S=°<*' ÉÉÜ2 2'.É..'.'f.'.','°.'ï.§å2ïÉå“å2%í..°ï'å "l“2ZIš2“ZÉ"°§åÉ2.;n.-
h°lm8 rådhusrätts dom den 28 lane: kommer att bli ?00x60 mtrssoch åföras fintokt. i fjol förpliktat för- P ' P

säkrêngsbolaset Bore ti . ° att anläggas, och därutanför lägges löparbanorna, som
DON I
utgiva en årlig livränta av
1300 kr från 23 Okt- 1927 Un- Området omfattar även plats för launtennisplan, lek-
der hr Sjölanders återståen- och träningsplan, dusch och tvättrum och materialbod.
de livstid. Arbetet beräknas vara färdigt i mitten av sept.
S. som var olycksfallförsäk

besvär gv hem_33, ^n¿- att kommunen måtte namnändras till Alanäs.

flottningsförmannens Strömsunds nya idrottsplats har nu påbörjats. 34 man

.ll h grus. Omkring bollplanen komer en 3 mtrs. hoppbana

olycksfallsersättning blir 5 breee_

rad h°ß bvlset. hade den 13 nßoiös MED viuosn 15 juii 1932.
och 28 okt. 1927 råkat ut för
olycksfall efter vilka hen Ett litet missöde inträffade vid Strömsunds-sundet under
blivit hel; ure¿¿n¿sett ett torsdagen. Då färjan därstädes nått c:a 100 m. från land,

s ran linan av och fär'an följde redlös med vinden ettförrätta något arbete. Bolag- P 3 J
et v38re¿e eme11ert¿¿ utbete- stycke. Hedelst roddbåtar bogserades den emellertid mot
le olyckefellsersattnine och land, varefter en ny lina inmonterades och trafiken kunde

gjorde vid rådhusrätten gäl-
lande, att hr S. underlåtit , _

"iakttaga försäkringsbrevets - 1- I 32
bestämmelser ifråga om ersätt- ¥“lhu|| 18 Ju I 9 '
ningstalans avhängiggörande Den andra semifinalen i D.H. i fotboll spelades på
mot bolaget." Hr S:s ombud söndagen i Strömsund mellan Bräcke I.K. och I.F.K.
påpekade för sin del, att Strömsund.

hans.k:åent dšabïtä av sin- I allmänhet hade man nog hållit Bräcke som segrare,
2e?sJu .°m °c 8 enna men Strömsund vände på tipsen och vann ed 4-2 sedan
b“{äl°°J“kg°“ “PP?å§“' 5;“°“ nräeke iett med 2-1 1 halvtid.

o agets r ttsstri iga v g-
ran att utan dröjsmål ersät- Finalen spelas alltså på söndag mellan Strömsund och
ta S.
na av

åter gå sin gilla gång.

för de direkta följder- Nälden och Strömsund måste hållas som klar favorit.
olycksfallen." Matchen kommer att spelas i Strömsund.

FRI IDROTT ll juli 1932.
Hemmereel leeer fertferende Seger med 7-l över Nälden som hade en svart dag.
i “Orre serien efter eön¿_ Dagen var en succes inte bara ur sportslig utan även
tävlingar i Strömsund, med
79 p., strömsuna 7o,sikås as. ß° “°°°“°“-
Ur resultatlistan:
lQQ_a
1. n.

STRÖMSUND VANN D.-H. MED GLANS 25 juli 1932.

ur publik synpunkt. Icke mindre än 455 betalande åså-

Jeheneeee' Sed 11_9 Anßnrinnis Ptsriicnsr 19 juii 1932.

1500 m (LT) Strömsundsfesten i lördags och söndags anordnad av
ïf'Ef'E -k e S e ¿ el 5 Strömsunds arbetarkommun på den natursköna Långön, hade i

rt ss n' S ° ' stor utsträckning lockat allmänheten. Sönd. inleddes pro-
2Q¿! grammet med unison sång av u.k:s medlemmar, varefter kom-
3- 0- PGPSSOH» 584 53,3 munalordf. Torsten Carlsson höll ett kort hälsningsanför-
S f ande. Efter deklamation av Gunhild Johansson höll Carltå ett . . . . .ïf'šï;3meen¿ 2.22 01 Lindhagen sitt föredrag 1 vilket han berörde det oroliga

Längd
10 GI

Höjd
ll cl

R
C

N

l. G.
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' världsläget, och manade att militarisen och kriget borde
avskaffas. Föredraget åhördes av en publik, uppgående till

Höglund, Ssd 5,98 m c:a 700 personer.

Lindhagen förklarade efter sitt föredrag att Långön var
Höglund' Ssd l'7o m en av de mest natursköna platser, han hållit tal på. Han

besåg under besöket i Strömsund egnahemsområdena, och fann
Höglund, Ssd 13.05 m att rörelsen här fått on lyckad början.



KUNGLIG GENOMRESA

.øv~_

inf'

0-l

O-mix

~\

Jätnhandíaac E.G. Lnndhetm ech kenumnatíuiínktéges ctdíäæande, Tezstcn Caztssen, samtal-
ax med kaenpttnspatet á peztengen vtd jätneägsstatienen ¿ uttikaíezs.

UPPVAKTXIXC FÖR KROXPRINSPARET I ULRIKSFORS 26 juli 1932.

(ÖP) Kronprinsparet uppvaktades på sin genomresa östersund-Tärna i söndags vid Ulriksfors
station av ett S00-tal personer.

Då tåget stannade sjöng Strömsunds sångkör "härliga land", varefter E.G. Lundholm i ett
kort tal hälsade kronprinsparet, varvid han bl.a. beklagade att tiden ej tillät ett besök
i Strömsund, Jämtlands största samhälle. Nan uttryckte förhoppning om att det vid något
tillfälle framdeles skulle bli möjligt att ordna för ett besök även i Strömsund.

Hr Lundholm överlämnade ett större minnesalbum i läderband innehållande vyer över Ström-
sund och norra Jämtland, varefter två flickor överräekte blommor till kronprinsessan.

Kronprinsen tackade för uppvaktningen och underhöll sig särskilt med de närvarande kommu-
nala förtroendemännen, varvid han särskilt hörde sig för om de ekonomiska förhållandena
och arbetslösheten. Sist sjöng kören "Vårt land" och utbringade leve.

Kronprinsparet anlände natten mot måndagen till Tärna där de övernattade, för att sedan
resa vidare till sin sportstuga.

26 juli 1932. upplagda stenmuren upptaget under markytan
. . - . anlä 'a en transformatarstatian.

Länsstyrelsen t Östersund tillstyrker hos gå ( i
k. m:t den av A.-B. Per Holms elektricitets- Den sökta koncessionen avser att âstadkonmn
verk i Strömsund gjorda ansökan om tillstånd en förbättring i strömtillförseln inom sam-
att i anslutning till år 1906 koncessioner- hället, varjämte genom borttagande av den
ad elektrisk högspänningsledning hunn$tröm- över torget längs kyrkan framdragna luftled-
sunds municipalsamhälle till Ströms kyrka ningen stadsbilden skulle göra en avsevärd
framdragen i jorden förlagd kabel, förande vinst.
elektrisk ström med lU.000 volts spänning _ _ _ . _ .

ävensom att intill det inom kyrkotomten k01B0LL 2) Jul' l9Jl'till den bredd och höjd den kring tomten Tullingsås IF - Rallvikens IF S-l (5-l)
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27 juli 1932.
LöNEsÄN|(_Nn;cÅR /. Vt b(',å0kUt "bwftfótlil" Bfbcftl/ / Hcrltßlt, 17 åt, L Gwlnldbuavl
Grovarbetarlonen for berák- . (/ //,/ //// ¿ K¿¿;v_U-¿;n' stund' ¿,¿ |932_
ning av nödhjälpslönerna har
sänkts i Alanäs från &,S0 krtill G kr, i Hammerdal resp.
S kr och 4,50 kr, i Ström
resp. 6 kr och 5,50 kr.

27 juli 1932.
raäxotsatono raaxron

Ett träkolsdrivet motoraggre-
gat har levererats tillStröm-
-Hammerdals vägdistrikt. Då

detta vägdistrikt har S0 mil
vägar att underhålla. har de
även tidigare provat med trä-
kolseldning vid traktordrift
och nått mycket goda resul-
tat.

Annons i ÖP 28 juli 1932.

âä:°:gÉ": ërçvåiaste "Kaíctåten den bästa ät..¿" gäßíea även ¿ äbeden,
bl¿r'd å ' och häa matet Bætta kaícbenoana t handkvanncn på

e sptsethätten.
Strömsêns lokal i Hallviken
las.-4. den so juli kl. 9-1 _* E

9 A
Musik å två dragspel av Lars
Jönsson, Lit
och Henning Låsgårdh.

Entré: 90 öre herre
60 öre dam.

za juli 1932.
attvanttc sitotvcxa
När slaktaren Knut Nordgren
från Ulriksfors vid l/2 S ti-
den på torsdagsmorgonen var
på väg till Lövberga kullhy-
terade bilen i närheten av
järnvägsövergången mellan Ul-
riksfors och Strömsund. X.
hade troligen slungats ur bi-
len då denna välte. Han an-
1fäff°d°$ 1íK8°“4° $°"$1Ö$ Det ät kanske cnktast och bckvänust att mjätka ken
mellan bilf Och Väßv- N- nät den råkat stätta :tg ízamgöt íetegzaícn.
fördes omedelbart till Ströms
sjukstuga. Enligt vad dr.
Krenzisky meddelar är till- 29 juli 1932. 29 juli 1932.
ståndet för N. mycket allvar- OROAXDE ARBETSLÖSHET SPORTSTUGA I STORLIEX

ligt' Tredubbel arbetslöshet mot Skidíolket ämnar som bröl-
28 juli l932, i fjol. Sämst ställt för lopsgåva till prins Gustaf
ïï5gL^xp5 ungas sten- och skogsindostrien. Adolf överlämna en fjäll-

svårt för Norrlandskommun- stuga i Storlien, och har
' ~ : I; d; l~rr~ l r . N . . . . ."ltl°r_TysE '"_* ft tuiu erna enl kanslichefen Nor- igangsatt en insamling t|Hvalet an gar. ßazis frackhet _ .

. 04"- gavan.
och övermod gränslöst. Raa
yttranden enl. rapport från 30 juli |932_ I 1932.

Lá“”"°9'““°““.”°"*““°"°' uöcrlnticux övrxant roruottsatsrtrarspondent. Ledningen av kamp-
en mot Hitler utövas av de UP Olympiska spelen öppnas Jämtlandsserien:
tyska socialdemokraterna. iöß i LUS Åßvlv- Strömsund-Odensala 6-0
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en ~ ~ llllßilïllllmllill NBButa Houu (nä/unaat kamuuznl på v en 5nam5on a-
b0d¿¿u9an ¿ Gmnngßbuan, 2 aug l932. Lägenhetsägar-

en Erik Olsson från Egna Hem

avled på fredagen i en ålder
av 70 år.
Den bortgångne har varit en
mångårig kyrkans tjänsteman.
Träget och troget har han
skött sin tjänst som orgel-
trampare och som biträde vid

\ ringningen. Även sedan orgeln
blev försedd med elektrisk
bälganordning, har han städ-
se varit närvarande. Han lik-
som inte trodde så säkert på
den nya anordningen. Den kun-
de ju strejka. och då vardet
bra att han var redo.

Rßsammm 2 aug 1932.

Ströms kommunalfullmäktigeha-
de på sönd. sammanträde var-
vid arbetslöshetskommittêns

I á ._ __ aan

begäran att av koulnunen få lå-
! “S 1932' ST°R^ VÄRLDEN 1 “S 1932' na e.ooo kr för “betalande
TUR OCH RETURBILJETTER Vid söndagens val i Tysklmd av löner Vid i.dl'0ttSPl8tSel'l
Efter förslag av Postmësta blev det ingen majoritetför beviljades-
re C.H. Lundblad 1 Strom- . .

sund nar generalpnsçgçyrel- 3821' mt" Hitler fördubbla De bordlagda ärendena attsom
sen beslutat å postdiligas- e styr an' statskommunalt reservarbete
linjen Strömsund-Ankarede Kung Haakon i Norge fyller låta utföra vissa vägbyggna-
införa tur och returbiljet- 60 år. der behandlades och beslöts
ter mellan resp. Gäddede följande vägbyggen: Öhn-Tjär-
och Jormvattnet å ena sid- näsudden, Vattentornet-Sana-
an samt vissa andra platser FOTBOLL I aug 1932' !°fiG!- Ållmä 1¿$Vä8e'
ugnen linjen å andra sidan. Fagerdal-Hallviken 2-l -Tullingsås nr 3.

urrfn PA |<vAnusxcxsrLo~ vxsffn ou rzsmuxsef, omzu

I ooclznena nondvästna hönn, k/ulng .sjön öjanen, så beginne/L ve' oss 1; atwmmyngnäauu
öløtovade land. Stan/men, myfuvmcu gnöna guld, än hån ett nödvändègt komplement ull
bà'/|.gn4'.ngen av hößüâztøl åfuin gándannaa inägon. Genom wtt myæßandet nä/uz jäbtkedjan
han en gast och gnund, ad kan sta/uutd/ttenn 5öu¿ggá undm netwtivt bekväma
onmen. Men myggpldgan undgån ingen.

Sldztuolhet som syna på bilden, än äganna att gdnden Fukanøaäaet ¿ öjann.

, ;

åk n.L1.lJf A
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Siukvånlan 2 -«-8 Im-
Landstingsman Torsten Carlsson, Strömsund, hemställer

sjukstugan - att så fort ske kan utse en särskild lä-
kare för nämnda inrättningar.

varit provinsialläkaren på platsen. Motionären fram-
håller, att en onaturligt stor arbetsbörda påvilar

tjänste- och sjukresor inom det vidsträckta distrik-
tet. Stort behov föreligger därför av ytterligarelä-
kare i Strömsund, anser motionären.

Ü

OS I LOS ANGELES

"tt 3 aug 1932.

(LT) Richthoff, Sverige, tog
guld i tungvikt, fribrott-

°' .Au-.__ 77 ning. Spänst-Svensson blev
fjärde man i längdhopp, 741
C111.

Ivar Johansson, guldmedaljör
i OS-brottningen.

4 aug 1932.
IFK STRÖMSUND HAR HÅLLIT
KLUBBMÄSTERSKAPSTÄVLINGAR:

5212
1. Gunnar Höglund
2. Olle Larsson
3. Sven Hallin

Stav
1. G. Höglund

Läkare för dessa sjukvårdsinrättningar har hittills 2- KOH! BBYIHGISSOH
3. Ole Persson

Diskus

3. Ole Persson

Höjd
1. G. Höglund
2. Tore Jönsson

|-In-I

OON

ÜÜÜ

VIOUJ

|-Iß@

BBB

Häck 110 m

i avgiven motion att landstinget måtte uppdraga åtdi- 1- 50000? 3581009 20,1
rektionen för länets sjukvårdsinrättningar i Ström- 2- 012 PGISSOH 20,4
sund - sjukstugan, tuberkulossjukstugan och epidemi- 3- 0112 LSFSSOH 23.3

NIÛQN)

000

U\@@

ÖÖÖ

SHS

denne läkare därigenom att till alla hans fasta an- ïf'Ef'“öslun¿ 36.26 m
ställningar kommer den stora privata praktiken samt 2_ John Byström 29,9¿ m

1,65 m

1,55 m
TINGHUSETS ARKITEKT FYLLER ÅR 5 aug 1932. 3. Ole Persson 1,50 m

Arkitekt F.B. Hallberg, numera Ängelholm, fyller den 7 ds
70 år. han har bl.a. utfört ritningarna till Östersunds
Radhus, Länsmusêet, Jämtlands bibliotek, Handelsbanken,
Tingshuset i Strömsund m.fl.

\dNI-N

cos°
O

m

G. Höglund
Ole Persson

&O0 m

26,7
27,3

Helge Andersson 27,5

NYTT SVENSKT REKORD 5 aug 1932. TT-öïè Persson S9 7

Spänst-Svensson tog silvermedalj i tresteg vid O.S.-tävlin- 2. Helge Andersson 6O:6
garna med 15,40 (nytt svenskt rekord). 3. Tore Jönsson 64,8

100 m

1. G. Höglund 12 4ULRIKSFORS OCH STRÖMSUND MED OMNEJD '2. Torsten Roos 12,5
Undertecknad ber på det varmaste ärade kunder att ha min 3. Ole Persson 12,6
firma ihågkommen under min sjukdom.

Lager av Kött, Fläsk, Bröd, Korv, Nypotatis, Grönsaker.
1500 m

1. Ole Persson
Torsdag och fredag köttbilen i Strömsund. Bussbeställning- 2. Ture Gradin
ar ombesörjes åt alla håll. Kött mottages för saltning, 3. Helge Andersson
rökning och förvaring i isbod.

S 'ut

Uïßß

000

ÖU\ß

ÖNÉ

000

ÖÖ@

Länslasarettet den 5 aug 1932. 1. G. Höglund 50,15
KNUT NORGREN slaktare 2. Ole Persson
Tel. 9 Ulrikšfors 3. Tore Jönsson 38,49

REGERINGSKRIS 6 aug 1932.

Statsminister Ekman avgår. Hamrin blir ny statsminister.
Kreugerpengar tvingade Ekman avgå.
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Torghandelspriserna i Öster- *i
sund är passabla. Så kostade
en härlig knippa ringblommor .

25 öre, spenaten stod i 80 3

öre, fasta, vackra blomkåls- I
///

huvuden 35-40 öre, tomater 1
1,50 kr kilot, skärbönor och Q _ 1
vaxbönor 1,50, gurkan detsam- -

ma. Potatisen har åkt nertill IS öre kg, tunnskalig
mandel till 20 öre.

Bären äro också billiga. Myl-
tan står i l kr, smultron
1,25, blåbär 35 öre ochjord-
gubbar 60-75 öre. Stor till-
gång men efterfrågan mindre.

oivuriaosn s aug 1932. \

(ÖP) $*'°“S'<° *"°"°'“° °“'“= fu xmrruii smsruvzf 1 sPJun<Asr~1~c
guldregn åt Sverige. Fyra
guldrmgaljer och en brons 1 Ote Pe/moon, IFK St/wmaund, hon uu de ofimågo-1 som man

grekisk romersk, bön kanna aäkna med även_¿ nationella sannunhang. Hans
må dt lex « I - * " -guld tallgíäaoiååmäoi zonom tell en ai lztubbem mest komplex

silver.

av 8 au. im. snö... kom- KULAN FÖLL FEL 1: ...S im.
b l" h k ' ' . . . . . .

ïggšoïeåï :Élït:rÉ:T;:š:_ (ÖP) På onsdagsaftonen inträffade i Näsviken, Strömsund,
hetskommisslonenl att antal_ en olvckshändelse då några ynglingar voro sysselsatta med

et anmälda arbetslösa vid se- kul$t°tnln8'
naste månadsskiftet uppgick En bland deltagarna, Stig Viklund, träffades i huvudet av

till S72, därav 253 familje- kulan, varvid han omdelbart förlorade medvetandet. Läkare
försörjare. Av de arbetslösa tillkallades och konstaterade att den skadade erhållit
har 473 ej kunnat beredas va- hjärnskakning. Han forslades till Ströms sjukstuga för er-
re sig statlig eller kommu- hållande av vård.
nal arbetslöshetshjälp.

KONSERT I STRÖHS .W lntarnatiunalan da cam H =-ß M2-
Strömsunds och Vàgdalens socialdemokratiska ungdomsklubb

ÖP 9 *US 1932- på Södaße anordnade sönd. lå dennes med Ströms Vattudal lusttur till
hade m“$ík$t"¿°fa“d*" R““° Hillsand, där vid framkomsten hölls samkväm. Det inleddes
E08- °f8°1v J°$*f 5V°“$$°"v med unison sång, varefter Nils Grönlund höll sitt före-
fi°1 °Ch Slföms kYfk°köf an' drag. Grönlund avtackades med långvariga och kraftiga app-
°fda! KOHSGYI föf Väläöfa' låder, varefter publiken undfägnades med deklamation av

de ädamål- K°"5@f5°" Var Gunhild Johansson. Den välkända Löfströms-trion underhöll
ÉYCRGI 1YCk¿ °Ch íbfíßde med gamla folklåtar varefter samkvämet avslutades medsång

1“t° fullt h“"dfa kf°“°f- n:r 6 i Tidens sångbok samt Internationalen.

0GlLL¿DE SKATTEBESVÄR Under det dansen pågick samlades ett antal ynglingar för
bildande av ungdomsklubb. Till ordf. och korr.sekr. vald-

ÖP 10 auß 1932- Kammaffäft' es Einar Hammar, sekr. Mattias Lövqvist, kassör Per Micka-
en har Oßíllal GV ¿i5P°“el' elsson, v. ordf. Karl Hammar och v. sekr. Otto Svenström.
en oscar Caf155°“ 8"föfda be' Till litteraturombud utsågs K.A. Bäckström.
svär över sin taxering år
l928 l Ströms socken till be- Nar dansen på logen avslutats höjdes 4-faldiga leven för
vlljnlns för l5_l90 kr__ samt den nybildade klubben. Som avslutning på hela festlighet-
llll lnkomsl och förmögenhelS_ en avsjöngs Internationalen, som sällan sjungits ur så

skatt för 23_290 kr_ många och kraftiga strupar. T_L_

FOTBOLL 10 aug I932. VÅR BÄSTA OLYMPIAD SEDAN 1912 18 aug 1932.

Ulriksfors SK-Dorotea IF 0-2 Sverige erövrade i de tionde 0.8. tredje platsen i denhår-
IFK Strömsund-T 3:s IF 2-0 da konkurrensen - tog ll guld-, 5 silver- och 8 bronsmed.

Sl



Illlslr EEE-@=@ ^"“""
INGEN vxisknivuiucsxuns 20 111151932. BEflSll'l OCI1 S|'I'lÖl'_iOl_iOl'
Ströms folkskolestyrelse beslöt någon gång
under våren att av beloppet under oförut- Mlfkllldells
sedda utgifter anslå 100 kr att användas
för en utbildningskurs i välskrivning för 5
lärarna. Över detta beslut anförde postiiäst.
C. Lundblad besvär med motivering att folk- W
skolestyrelsen överträtt sina befogenheter.
K. bfhde har efter hörande av folkskolein-  ° °°"^ ÜÜ'
spektören och domkapitlet upphävt beslutet. I
ÅNGBÅTSUNDERSTÖD 20 aug 1932. Br Fru'
Statskontoret tillstyrker hos k. m:t den av ñhn” am vad [um hu, öns” igygyåg
ångfartygs A.-B Virgo i Strömsund gjorda
ansökningen om statsunderstöd för uppehåll- hos
ande av ångbåtstrafik på Ströms Vattudal
mellan Strömsund och Bågede år 1932 med sam-
ma belopp som tillkommit rederiföreningen H
Viking, eller 2.000 kr.

men onn rm o.s. 2o au; 1932. Karl l.aI'SS0l'|S Släkißflaffål'
(ÖP) Har ni hört, att omkring 60.000 ord i-
drott sändes telegrafiskt från Los Angeles T¿.|_ 70 -|-C' 70till den svenska pressen under de olympiska
spelen. - - .

wu.i-'mi PA runnš 22 aug 1932. 932580" fåfskf Köff °C|1 Fläsk-
Konserver och Grönsaker.(LT) Norra valfilmsturnêns start har varit

fin, rapporteras från Strömsund. Första fö-
reställningen höll Nils Grönlund henna i E
Vågdalen i lördags kväll, där ett 60-tal °

pelrsorlier vorclilintiëssârade och gåvrå 6:l5kr
i o ekt ti va on en. - Den an ra gavs '_ °
i Lövberga, där det var fullt hus, 75 pers. &
kollekt kr 10:65. Visningen gick bra, mask- -:-- TELEFON 5 --i
inen fungerade oklanderligt, belåtenheten
var stor.
I går visades filmen först i Ulriksfors in-
för nära 200 pers. Trots arbetslöshet och
åtföljande fattigdom gavs i valkollekt kr.
15:76. I Strömsund måste två föreställning- N O R D
ar ges med överfulla hus. 600 pers. fingo K D E L
tillfälle att se filmen. l kollekt inflot
kr. 30:25, en hel feuma märktes i håven. STRÖMSUND

23 aug. 1932. _____ TELEFQN 52 __
Nils Grönlund besökte i går Kärrnäset och -
Öjaren, som ligga så att de sällan fått del vaßorkmd Bo* é Pappershandel'
av någon politisk upplysning. Valfilmen mot- Rekommenderas
togs med livligt intresse. I Kárrnaset sam-
lades nära 100 pers. och i Öjaren ett 60-
-tal. Valfondskollekterna visa att sympati- °'
er finnas för arbetarpartiet, kr. 16:31 i
Kärrnäset och 4:b0 i Öjaren. Där var det 1'¿(_ 25 STROMSUND ï,1_ 20
första gången ett socialdemokratiskt möte
hölls. Vâlsorteral lager ai Skodon.

Galoscher. Lâdervarur m. in
FOTBOLL 23 aug 1932.

m< smmsuuu - sm.. ir 1-o <o-o> Gör ell besök! Verkligt humana priser!

sz



muctun nu. HILLSAND 24 au; 1932. 26 aug 1932.

(ÖP) Kyrkoherde G. Löfvenmark, Strömsund, (LT) pötbu¿et mot age i skolan enöeigtt sä-

hfde på só“§a3°" °“°fd“a1 en kYfk1“1 1111 ger folkskoleinsp. F.A. Flemström i Jämt-
Hillsand. Färden skedde med ångaren Stroms [enes Södra ¿nsp_emt¿¿e_ viktigast eyneeve-

utfárden. Efter ankomsten till Hillsanddel- om fötbuet uten ett hem och spela eeneme11-

1°5° '°s°“äf°f“a 1 3“ds1Jä"s1°“ 1 baf“h°“' varligt bemödande eftersträva att undanrö-
mets kapell.Predikan hölls av kyrkoherde'Th. ja enleeningen til; att den behöver före-
Lundh från Gäddede. Efter gudstjänsten in- kemme_
togos förfriskningar i kyrksalen, varpåden
välskötta barnhemsanläggningen besågs. Kl. POSTDILIGENSERNÅ 27 808 1932-

3"samlad°s mf" åter I kafellet där kyrk°h' Järnvägsstyrelsen och generalpoststyrelsen
L°fvenmark h°ll "“5d°msf°redra3' har träffat överenskommelse om uppehållande
De resande voro nöjda med sin dag, skriver ffå den 1 SGPC m°¿°15t en P°5tdi1i82$ N25

en meddglare. släpvagn av befordran av passagerare och
gods mellan Strömsund och Tullingsås. Dili-

LYCKLIG KOMAMMA 24 aug 1932, gensen insättes i anslutning till morgontå-
_ get Östersund-Strömsund och från aftontåget

Efter vad gamla och framstående jordbrukare öseereun¿_Serömeun¿ varje dee_
anse, har en ovanligt kraftig tillökning i
kreatursstocken skett hos lantbrukare Per NÅLLE HÄRJÅR 27 008 1932-

"°1m 1 J°“s3årdj E? k° “°d¥°m “äm115°" här' (LT) En större björn huserar bland kreatur-
°m da3°"_m°d 1V1111"8ar' V11k°t a“5°s WYCR' en i Finnvattnet, Ströms socken. Under för-
et °Ya"113t° Både m°d°r °°h aVk°“““ b°11"' ra veckan dödade han en ren och 6 får till-
na sig vál. höriga arrendatorerna Jonas Nilsson och Z.

Zakrisson. Dessutom blev två får så svårt
DRIFTEN ÅTERUPPTAGES 24 3"? 1932' rivna att de måste nedslaktas. Ett av de

(ör) ulriksfsrs sulfiefabrik komer au en- dödade fåren hade björnen ätit UPP- Antasli-
der de närmaste ¿agarna sätta i g5ng_ gu gen är det samma björn som under förra som-

del reparationsarbeten har under de senaste Ware" ¿öda¿° 3 får fö' Samma äßafe-
dagarna utförts. Fabrikens råvaruförråd tor- Då crenineeverkene eåeverke ^__B_ är ägare

df räcka “"3Éfár ett år ffawåtj Några 1"' till hela byn Finnvattnet och arrendatorer-
köp av ved till den kouumnde vintern torde na ej äee jekträtt. våga de ej söka döee

"áppellgen k°ma att ske' björnen, och någon utsikt till ersättning
för den skada de lidit torde de knappast ha.

26 “S 1932- v.n.rn.n1-:n 29 aug 1932.

A11 jakt och fisße på vara marker"°CÜ Nils Grönlund visade filmen i Lidsjöberg i
f15keVÉtte" ar V1d 1593 afsvar f°rPJU° fredags för ett 60-tal personer, kollekt
det' 1055 hundar beha"d1a5° 1"9e“ han' 8:02 kr. l Gussvattnet, där ett l00-tal in-
Syn t111 person tages' intresserade samlats, blev kollekten l2:72

Ãspns OCH RISNÃS ByAMÃN kr. l går hölls ett glänsande möte i Jorm,
fullt hus, kollekt 18 kr och 1 Gäddede nära
200 personer, kollekt l7:2S kr.

KVÄLLSSTÄMNING VIÛ SUNÛÉT

Fd platsen i Vattudaßen toade
äga en sådan 56-'ætätad .stà'mu'ng
som §¿í/ijeßäget vid Staömssun- É »d

det. Häri mäste alla passvia 4”
som vill komna vida/ie upp mot
de väldiga viddenna i nonn.
Och denna ständiga staöm av i

aesanden han .skapat en alldel-
es sä/Lskitd aonosgäa ne/'ie vid
sundet.
Häa tåg också Staëms äldsta
kyfdzobyggnad. 1 d/u_/ga sex hun-
dm än van den ett æihornänke
561 alla dem som viiie även
vattnet. Men koætsiktiga in-
tressen ,1a.se.1ade den m¿¿1l:i',iga

byggnaden. 444~~.
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Strömsund, Vy från Kyrktomet.

Asim
I

FOTBOLL - JÄHTLANDSSERIEN 29 803 1932- till Hamnkajen, att utföras som statskommu-

Strömsund
Bräcke
Järpen
Stavre
Castor
Nälden
Odensala
Krokom
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nalt reservarbete. Municipalfullmäktige av-
slog motionen.

P.E. Mattsson och S. Roos hade i motion fö-
l7-14 reslagit sänkande av hundskatten från nuva-
10-lb
16-21
9- 9
9-15
6-12

TING I STRÖMSUND 30 aug 1932.

I\)&\&\U\G^

rande 20 kr till lS kr, och fullmäktige be-
slöt att skatten skulle sänkas enl. motion-
ärernas förslag.

Första sammanträdet under ordinarie hösttin- SKADA FISKET,
get började på tingshuset i Strömsund påuán-
dag med häradshövding E.K. Leijonhufvud som
¿°m¿re_ Uppropslistan upptaget 109 mål ¿är_ som nyligen besökt Ulriksfors sulfitfa-
av ¿6 åkla8armå1_ ' brik för utredning rorande frågan om

SKATTEHÖJNING 30 aug 1932_ har nu till lantbruksstyrelsen avgivit

Landstingsskatten måste höjas från nuvaran- 1 gtrömestfönmen ffemlesne förslaget
52 3119 till 3295- till föroreningens avhjälpande.
IVA HILJARDER MÄNNISKOR 30 aug 1932_ Avsikten med förslaget är att avledafa-

§LT) Jordens folkmängd är nu över två mil- 1n;en - genom ett eine nen en minnfe
jarder enl. Nationernas förbunds årsbok för :järn ;i11 vänster en pexglven, varige-

väft RIOIS f01kIlläl'l8d fiXGl'8S lllefá nøm älvgn skullg befrias fl-än föfgfgn-
0088780! till 2-Û12 mi1J°ef- ing på en sträcka av c:a 1,5 km, fram-

RESERVARBETEN - HUNDSKATT 31 aug 1932. _

Kostnaderna frånsett ev ersättnin ar- 8
Vid extra sammanträde med Strömsunds muni- ;i11 nerkägefne torde be1öpe sig ;i11
cípalfullmäktige behandlades kyrkovaktm. Er. e;e 25,000 kr,
Em. Erikssons motion om upptagande av Järn-
vägsgatan från Storgatan vid sockenstugan

S4

Nødsmuting 2 sept 1932.

FÖRORENINGAR FRÅN ULRIKSFORS-FABRIKEN

Statens fiskeriingenjör Carl Schmidt,

undvikande av fororening från fabriken,

yttrande over det av fiskerättsägarna

brikens avloppsvatten - i första hand

håller ing. Schmidt.



ABQEISLÖSHETEN 3 sept 1932. §ß0LAN BÖRJAR 6 sept l932.

Arbetslöshetskommissionen har anvisat Ham- $8mfGl18k0l8n i Ström börjde hößttermínen
merdsls arbecslöshetskommittë 20 plaçger på tisdagen. Blevantalet i de olika klasser-
vid statliga reservarbeten vid Gärdnäsväg- H8 3f0= i RIGSS 4 21 St. i llßß 3 26 St» i
en pch ßepnägvägen klass 2 20 st och i klass l 28 st.

Olgvligt -3 sept 19321 mm Lavumsxosmmzn 6 sep: 1932.

Även Strömsund kommer att medtagas i den av
Pjärdinsemgnnen i ström; iegfikg, 5180; socialstyrelsen beslutade levnadskostnads-
Jonsson och Daniel Engenström, hade fått Udßfßökißê- Et! 15'1 fmïljef På Ofl'
nys om att olovlig brännvinstillverkning G0 ROWNBF att UCVÜIJÛS Gif för! den GV S0'
skedde i ekegen i närheten ev Lie by 1 cialstyrelsen utarbetade och tillhandahåll-
Ström. I början av veckan begåvo de sig dit H8 hU8hå118b0kG-

å.ïÉ.Éå§'å2'$.'2°f..'šï$°åÉïï'šIå.Y.f'É'S.É.133§°.f.'° STRÖHS P°L'<ß1ßH°f=*< 6 ==P=1°=2- .

söder om nämnda by hittades omkring 35 lit- Styrelsen för Ströms folkbibliotek har vid
er jäsning jämte brännvinsapparat med till- konstituerande sammanträde valt rektor Al-
hörande rördelar, vilket alltsammans beslag- fred Mattesson till ordf., folkskoll. Axel
togs. Någon som hade med det funna att göra Lögdberg till sekr. och skräddarmäst. Algot
såg man inte, men misstankarna äro riktade Eliasson till kassaförvaltare och bibliote-
åt visst håll, så de skyldiga torde komma karie. Beslöts att begära 900 kr som stats-
att få välförtjänt lön. bidrag.

' PRESENT TION V IKS GSHANNAKAN . 7 1932.M Småbrukåren Nilskfíröglund, Vågdaïågfu sept

Vid 8 års ålder fick Nils Grönlund, som är född 1890, börja arbeta i skogen. Han har
prövat skogshanteringens alla arbeten, även varit tummare och skogvaktare. Flottning

| och kolning har han jämväl arbetat med. Som aktiv man inom arbetarrörelsen kom han
emellertid i onåd hos bolagen och blev avstängd från allt arbete. Efter att ha varit
sulfitarbetare några år blev han småbrukare i Vågdalen och idkar dessutom fiske.
Inom Ströms koulnun har G. mycket att bestyra. Han har varit med i koulnunalfullmäktige
alltsedan denna institution kom till, och sitter med i många nämnder, bl.a. skolstyr-
elsen. Som vice ordf. i arbetslöshetskommittën har han en betydande arbetsbörda.Till-
hör även kyrkofullmäktige.
ARBETARPARTIETS UTSIKTER INFÖR VALET 18 SEPT. I STRÖM

(LT) 1928 års val visar en ståtlig siffra: 918 arbetarröster. Men de borgerliga hade
l.ll5, därav från arbetarväljare l5l. Inom underklassen skolkade flera än röstade.
Medan inom denna socialgrupp l.09à stannade hemma, skolkade blott 396 inom de högre
socialgrupperna. Med de enorma reserver som finnas inom Ström, bör man kunna uppstäl-
la som mål i år l.2S0 röster för arbetarpartiet.

KREUGER-KRASCHEN 8 sept 1932. le (8 delt.): l. Elma Starrin 2) Britta
. B Ö 3 K ° E l d 4) B ' R d-

(LT) Lång auktionskö utanför Kreugers ho- sçšåfr :err:in:ï:“(l3gd:?t_): l)rÉfÉ_ ¿:¶l_
stad vid Villagatan. Blott 400 Eerñgnerkun- 2) Tursten Olofsson 3) Jonas Amcoff
de släppas in. Buden stego gans a gt. A) Sigfrid M¿rtenss°n_

Ltunij a sep: 1932. åmua Mn: s sep: 1932.

Strömsunds Lawntennisklubb hade på lördag-
en årsmöte, varvid till styrelse valdes: (ÖP) Vid l/2 3-tiden natten mot onsdagenut-
notarie Uno Mårtën (ordf.), veterinär Sig- bröt eld i fröken Strömgrens hönsgård strax
frid Mårtensson, banktjänsteman Axel Stjern- utanför Strömsund. Brandkåren alarmerades,
berg och handl. Jonas Amcoff. Suppleanter men när den kom var byggnaden helt övertänd
blevo frk Anna Strömgren och Britt Hetter- och stod ej att rädda. Med hjälp av motor-
quist. Revisorer: folksk. Pelle Johansson spruta lyckades man dock hindra eldens vid-
och handl. Jonas Månsson. are spridning.

Därefter företogs prisutdelning för dentur- Över 200 höns blev innebrända. Det brunna
nering som pågått de senaste två veckorna. var till fullo försäkrat. Hur elden uppkom-
Prislistan hade följande utseende: Damsing- mit är ej känt.

S5



9 sept 1932.
s Lcrov sn ß -«

írokußrâïonc I - - gogïåiâoxoswo som . //p / / I ,-,-"vvuuuu 1 en
(LT) I ett tal i München ytt- |_,\R_\-v,\R0g 5 Im;
rade Hitler följande: _od|mmut
- Hin stora motspelare, riks- KRW °°" DV'\^'“"

Z§§åÉï'f“§.Éi2É°2É"§5'É§..°ÉÉ..ï Aktiebolaget Östersunds Redskapshandels
ner mig vara vid god vigör. Filial I Strömsund
Det komer inte att hända mig
något, ty jag känner att för-
gyngn utggtt mig gtg fyll; gn LÅNDSTINGSSKÅTTEN I SVERIGE 12 SEP! 1932.

Et°' "pP3ift' När jaß är 85 Den högsta debiterade landstingsskatten har Norrbottens
r har V?“ H' seda" åänge län med 4:- kr. På andra plats kommer Jämtlands län med

°1“t°t 81"' dagar' vi ä'° 3' 3:75 kr, Västernorrlands med 3:40. Den lägsta skatten har
ven segrare och framför allt stockholms lan me¿ 1:90 kr_
viljestarkare. _ _ _ _ _ . __
Jag tar upp den kastadeåhani- ll» sept 1932.
sken och vi skola nog f se
vem nationen tillhör! Ströms kommunalfullmäktige voro kallade till sammanträde
-, -- -- -"" den ll sept. Hr Per Jacobssons av kommunalnämnden till-

9 sept 1932. styrkta förslag att ingå till k. m:t med begäran om res-
ning i taxeringsmål med Ströms Trävaru A.-B. godkändes.Landstinget godkände förslag-et till ink°mst_ och ut8ifts_ Hírïgräïen gzšlsgn, kommunalfullm. ordf., utsågs att

stat för epidemisjukhuset i
Strömsund och beslöt att för Beslöts att tjänsten som föreståndarinna vid Ströms åld-
sjukhusets drift anvisa för erdomshem skulle förenas med pensionsrätt. Lönen skall ut-
1933 ett anslag av 5.331 kr. gå med 1.000 kr, åldertillägget med 100 kr per år.
Landstingsman Torsten Carls-sonsi Strömsund motion Egcsggpxsnnmßrsn srnnrnn 14 sep: 1932.

anställning av särskild läk- Logen n:r 655 Norrskenet i Strömsund återupptog sönd. ll
are vid landstingets sjuk- sept sin verksamhet, som under sommarmånaderna varit helt
vårdsinrättningar i Strömund nerlagd.
avstyrkte utskottet med mo-
tiveringen att en särskild EYINNLIG SPÄNST 16 sept l932.__
läkare skulle i framtiden Strömsunds kvinnliga Gymnastikförening återupptog på mån-
medföra ökade kostnader' dagen sitt arbete för höstterminen. Gymnastiken omfattas
Hr C. trodde ej, att det skul- med stort intresse, ty ett 50-tal damer äro anslutna till
le bli dyrare, snarare kanske föreningen och deltar i dess gymnastik. Två kvällar i vec-
billigare. Han ville ej yrka kan äro reserverade gymnastik och besökasdb även som under
bifall till sin motion men vårterminen lovar det gott för framtiden
föreslog att FU skulle få i
uppdrag att i samarbete med JÄTTEPOTATIS G STOR RÖDBETA 17 sept 1932.

sjëkhusdêrekti°"e“1ut§ed? lLT; Vänfligheten i Strömsund synes vara synnerligen stor,
fr san till nästa an sting' åtminstone om man räknar med en del jätteexemplar av oli-

ka trädgårdsväxter. Vad sägs t.ex. om att hos lägenhets-
10 sept 1932. . å .
DISPONIBEL EFFEKT innehavaren Per Olovsson, Egna Hem, p träffa en potatis- vägande 650 gr.? Detta rekord överträffades dock hos Her-
:ttens mettorologiïkaš og: ma: K;§åsson,_Näsvi;en, som har en Solanum tuberosum väg-

y rogra is a ansta t er - an e gr. i sin go.

"ar ft: den dlsp°nlbla efffk- Rödbetrekordet innehaves av Hans Eriksson, Näsviken, somten i Faxälven från Kvarn -
k .ll skördat en Beta vulgaris vägande 13 hg och mätande 45 cmbergsvattnet upps attas ti .3¿°.0o0 hästkrafter och ¿en i omkrets. överträffa det den som kan!

utbyggda till 31.500.

ARBETSLÖSA 12 sept 1932.
TEATER 1 sraöusunn 19 sep: 1932.

. . Allan Rydings sällskap besöker på fredag Strömsund och
Fnllst arbet8löshetsk°m?1s?- uppför då det verkligt roliga lustspelet "En natt i Wien"
ionens redogörelse för juli - d- - d k - 1- h ¿ llmånad antalet hjälpsökan_ med Anna Lisa Ry ing i en vinn iga uvu ro en

eller 2,683 mindre än föregå- ' _
end; månad. Castor slog Strömsund med 3-2 (1-2).
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östersund.-Poeten 19 sep; 1932.

SOCIALDEMOKRATISK SBGER VID RIKSDAGSMANNAVALET.IÉIÉIÉIÉI Soc.dem. ha vunnit inalles fjorton mandat.
I 1932_ Bondeförbundet har vunnit 9 platser, högern för-
S.ï.¿.ï.gë s°C_DEM_ FRMMRSCH lorat 15 och de frisinnade 8.
I JÄHTLAND OCH HÄRJEDALEN.

(LT) De frisinnade ledo en
svår förlust, kommunisternablevo alldeles betyde18elö_ REGBRINGEN HAMRIN AVGÅR OMEDELBART.

sa. Riksdagsmandaten fördela sig som följer
Ställningen i länet: Högern 58 (73) 1928

Högern 1l.401(1l.1l7) Bondeförbundet 36 (27)
Bondeförb. 6.227 ( 6.236) Liberalerna 4 ( 4)
Fris. 7.441(ll.437) De frisinnade 20 (28)
Soc.dem. 21.323 (16.420) Socialdemokraterna 104 (90)
Komunist. 281 ( 2.396) Kilbømarna 6 ( 3)
Sillënkom. 1.220( - ) Sillénarna 2 ( 0)

Länstidningen 19 sept 1932.

HÖGERN BONDEF. DE FRISINN. SOC.DEM. KOHUNIST.
-28 -32 -28 -32 -28 -32 -28 -32 -28 -32

Ström 656 702 192 161 227 165 727 827 191 54

Alanäs

Hammerdal 472 488 614 534 54

95 lll 151 104 132 120 126 245 S8 30

3 350 708 992 113 36

Frostviken 196 176 16 26 113 74 293 433 10 1

SV9l'ig'68 nya râgßring 111-:N soc1A1.osnoxn.\1'1s|<A Rscsluucl-:N Taxol-:R nu..

Statsminister Per Albin Hansson Jordbruksminister Per Edvin Sköld
Utrikesminister Rickard Sandler Kommunikationsminister Henning Leo

Socialminister Gustaf Möller Försvarsminister Ivar Vennerström
Finansminister Ernst Higforss Handelsminister Frithiof Ekman

Justitieminister K. Schlyter Konsultativa statsråd Torsten Nothin
Ecklesiastikminister Arthur Engberg Östen Undën

26 sep: 1932. 3o sep; 1932.

GANDRIS SVÄLT GER RESULTAT STRÖH: Under året ha 1.049 olika personer registrerats
(LT) parigs efh§11¿ 143 p1¿;- som arbetssökande. De arbetslösa ha i huvudsak hänvisats
ser i pf°vin3förs¿m1in3¿fn¿ till vägarbeten. Över ett par hundra har man dock ej kun-
i gg, f, 71, nat göra något för. Senare beräknas de arbetslösa komma

att uppgå till 600. Några avverkningar i större omfång
26 sep; 1932 blir det inte i vinter. Ovisst vad som skall kunna göras
JÄHTL¿Np555g15g 1 p0¶g0LL för arbetslöshetens lindrande. Troligen får staten träda

emellan och hjälpa på något sätt. Kontantunderstödsverk-
ström8""d'°d°"sa1° a°l °°h samheten kan kanske inte undvikas även om den inte är po-
därmeqläår Ifx st'ö"8“"d åt' pulär bland de arbetslösa själva,,som hellre vilja arbeta.
ter tå °°rl°t°PPe"° Ombudet hänvisade till möjligheten att A.K. tog hand om

27 1932' det planerade brobygget över Strömssundet.

FÖRVALTNINGEN C5NTp¿L15gR¿5 ALANÄS: 102 arbetslösa 1 sept. Hittills har kommunenhaft
1 gïgöguup det rätt bra i arbetslöshetsavseende tack vare väg- och' " " ' röjningsarbeten. Även i vinter blir det heller inte så
(LT) Lä“85t7'°1s°“ hemstall' svårt då avverkningar komma att igångsättas i ganska stor
er att k' mzt måtte faststäl' omfattning. Önskemål att arbete igångsattes med vägenJärv-
la kommunalfullmäktiges i _ I ä .. .
ström ifrågavarande âggd A an s och ödebygdsvägen Flåsjó station Östra Havs

om ordnande av medelsförvalt- - »

- -

ningen samt antagande av reg- BLAND HVITA KORSSYSTRAR utexaminerade i Älmhult 29 sept
lemente för densamma. märkes Elsa Sjöblom, Strömsund.
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w~ ' så - __. l-t 30 sept 1932.

-^'* '_ '°"' I ' " “T -_ (ÖP) Som förut meddelats har
1* _f' *L ing. N. Lundh utarbetat för-

: V I»H 'O
_ 1

n
o

slag och arbetsplan till byg-
gande av en bro över Ström-
sundet. Av de föreliggande
ritningarna visa vi här en
bild, som torde ge en uppfatt-
ning om anläggningens omfatt-

få
UPP 890001 Ume" 2Ä"ïå.'§É“§ï"É23°§..s'åÉÅ'§11.-
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så bli det längsta i Sverige.

BRO ÖVER STRÖHSSUNDET FÖR EN

OCH EN KVARTS MILJON.

(LT) Under senaste åren ha
som bekant livliga önskemål
framkommit om ersättande av
den nuvarande färjeförbindel-
sen över Strömssundet på vä-
gen Östersund-Strömsund med
en fast bro. Härigenom skul-
le den alltmera växande tra-

f:5 ' fiken över sundet - vilken
__ ~ beräknas bli ännu större se-

” - dan de nu pågående arbetena
med tillfartsvägen väster am

Ströms vattudal färdigställts.
varigenom c:a l.000 personer
inom socknen komma i förbin-
delse med Strömsund - befri-
as från den nu ofta tidsöd-
ande överfärjningen etc. På

förordnande av länsstyrelsen
har nu ingenjör N. Lundh ut-
arbetat förslag jämte arbets-
plan till byggande av en dy-
lik bro. Kostnadsförslaget
för projektet slutar på kr.
1.292.400.

Konstruktionen av det stora
hängbrospannet med den för
svenska förhållanden ovanligt
stora spännvidden 250 m, har
p.g.a. spannets betydande
längd och de speciella för-

Fëä att enhålßa en aättviaande b¿Cd av hun den nya hållandena vid broplatsen fö-
tidens tnanópvataäll fungenaa i paahtiken, ben vi att regåtts av omfattande utred-
få åíeâge hem.äg. Jöns Lanóàcna nam- och åtennesa ningar. Spannet har konstru-
Långåaen-Stäämóund. erats med bärande stålkablar
Jöns Lwuson .stattade .sin »resa gadn Långcbcn en tid- samt "Fd b'°b§°“a “PP"ä“gdsnedstállda hángstag De fö-ig mofigon. lledetst hà'.stan.spänd .skjuts tog han sig den
médosamna vägen 5nam till Stnëmsund på dryga 6 tüvm- '°s!“5'"í' kabla'"" "'g°"'s på
M. uän vänmde kapten Athen .uvn-"be/19 med sta Jun- 'gm ïšda “V ”'°“ “V 8 Sån
lze/1 ae/zoptan. Egte/1 nágaa .svänga-L även .swnlzättet sat- f "'" "'°'4';°d °" br°tfh '
te man lzwu mot Långáaen. Ate/uzeaan van avlataflad på “smet av 9.t°" Vf lma'
ca ,5 m¿"_ Kabeltornen, vilka fa den be-

tydande hojden av 29 ä 30 m

Tilläggaa bön, att ha Lanaåon med sina 85 ån hëa t¿ßl över fundamentens överkanter,
en av de ¿¿td.s.ta passagviane .som kapten Alutenbmg §.1ak- utföras med bärande stånaafe
(dt genom luften. av två st. helvalsade järn-
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I 0, ok, ,932_ RCSOI'V8_l'b0t0ll
l okt 1932

Hos hem.äg. Per Jonsson i Gärde, Strömsund, sköts på . .

torsdag en tjäderhöna i källaren. Modern i gården ha- ^rb?t°:öÉ:ešâk°mmë::1:n::btfr
de öppnat källardörren för att få frisk luft till den zzïghetsäomåiëgë s:e_ebid_
nyintagna potatisen, och då en flicka en stund däref- till bedrivanee såsom

ter skulle i ett ärende till källaren, fick hon seen, statskommunelt reserverbete
som hon trodde, stor hök där inne. Hon blev då rädd arbetena mee aula
och sprang in och underrättade sin bror vilken genast väg från Strömsund fšm°ti1_
skyndade sig att stänga dörren, samt sprang till en väsen vet_en_°_ne__eene_°ei_

Säšggezïe sfanne °§h uneëšïfåade 9: föšhållgndetá et för en beräknad kostnadav
0 sltt gav I °c J e po] e” em' Ppna e 2.200 kr., anläggande av väg

källardörren och dödade med ett skott den förmenta ä _ .d __ _ _ för
hö:en,hšilken vid närmare påseende befanns vara en ;_É0ârk:m8;m:°enï? Évssge f__

:J er na' allmänna vägen Strömsund-Ös-
" ' _ '_ ' " ' tersund till egnahemen i'l'ul-

lingsås nr 3 för 5.000 kr.
B0[n0n0 '0[0 3 °kt 1932' Arbetskostnad har beräknats
(ÖP) Under onsd, torsd, fred. och lördag har en barnavårds- till IGSP- l-300» 2-200 0Ch

kurs pågått i Strömsund. Kursen, som anordnats av hälso- 4-700 kf- Bídfß Ulßåf med

vårdsnämnden i Ström, har påkostats av staten och lands- 901 5 deßß k0Stn8d=f-
tinget. Ett femtiotal deltagare har således fått lära sig vie eemtliee inom socknen be_

spädbarnsvård och något om babyutstyrslar. Ledare för kur- drivne eeetekemmunele reeerv_
sen har varit frk Valborg Olsson. erbeten få samtidigt eyeee1_

l_': ' " ' ' I 0 ° ° ° ° ° ° sättas högst 200 arbetslösa.

Last/eó'r/:ingar
.1\ .mn ..|.1g mi-a lm. ...-|. H./\.\|,\R mfem-S Û/'d HÛÛII

Gjutgrus och Sten till Betong Trevliga mm, Gott bord,

uillhmuhhållcs. |=AC||_A pR|5|5R_

Go!!/r. Strâmsledl
»'~«-~- Rekommenderas.

Tel. 127. Strömsund
|_ _ _ _ _ _ _ TELEFONER os a oo

souiesz. °°°°'°° '_ ' ' '
M1-:nl-ztumcnsn öm: Knuius 7 ok, 1932_

Vi? 1931 års Var“P1Ékt9m0“°' Kommerskollegium tillstyrker i yttrande till k. m:t den
t'1“3 f0f°t°39 mät“1“3ar av av aktiebolaget Per Holms Elektricitetsverk i Strömsund
lä“3d°P 009 "ê3°t över 52-000 gjorda ansökningen om tillstånd att i anslutning till bo-
V0f"P1*kt13a 1 20'åf9å1d°'“f lagets kraftledningar i Strömsunds municipalsamhälle fram-
°°h medellänßden b°f°“"9 V0' draga en till hela sin längd under jordytan förlagd hög-
ff 1:73 m' spänningskabel över kronan tillhörig mark till en trans-
10 okt 1932 formatorstation vid kyrkan. Ledningen har till ändamålatt
sKRIvKURsEN°FÖR LÄRARE förse kyrkan med energi för belysning och uppvärmning.

Folkskolestyrelsens hemstäl- BRQARBETE 10 ok; 1932,
lan att av tillgängliga me- _ , , _

del få envenee 100 kr för be_ Härmed infordras skriftliga, förseglade anbud, märkta
- "Broarbete" av balkar och träfarbana jämte uppsättningkostande av skrivkurs för lä- ' '

rerkåren eveleee ev Seröme av handräcken å bron över Renåströmmen å ödebygdsvägen
kemmunelfullmäkeiee vie eem_ väster om Ströms Vattudal. Anbuden skola senast den l3okt
menereee å eön¿eeen_ d.å. vara inlämnade till schaktmästare Arvid Hakvinsson,

P _ _ _ Renålandet, Äspnäs.

12 k 1932. .

PR0§E§SoR EINSTEIN TILL USA ourclu vw Annars 12 ok: 1932.

Han övertar undervisningen i (ÖP) En olyckshändelse inträffade i måndags vid Näsvikens
matematik och fysik vid Bam- såg i Ström, i det en 19-årig yngling, Erik Stafrên, råka-
bergers Institut för högre de få högra handen i kantverket. Tre fingrar sletos bort
studier. och även den övriga delen av handen skadades.
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Å -. .?( Zí sits cnömuuo F”"':,§f,';{,':°"'"°y7Z Vågdalen han 5.5n4|,er|04|en.

*I 13 okt 1932_ Puma!!! .\r:.g .mig summa Summa anwa .md 5.-r
ar! :

värde svbet. nntn lnzwr. Kupan! R .nn _' ; n:::.\

I den nu pågående diskussionen och utrednin- m 1:. 4 01' 4 oo 9 :.: 2: u :4 _-.4. 4: -.-.

gen angående skogsarbetareboställen, kan det 111 2* -'~= =- 5 25 1? '-'» 25 - - 24 fl 2:'
- mä _ :mn 1-:rs rïo 1.4: :ac-. ;.~..n 4..vara av värde att den intresserade al n av mm

heten får ta del av den erfarenhet som vun- '
nits vid den av Ströms koulnun bedrivna eg- “Nk _;_¿,,,p,,.|,,,|,.,,_

nahemslånerörelsen. Före redogörelsen tar ,_.m_,__.,l _\,,_F Mhz ,,_,,“ M summa mv. ,, ._ U,

jag mig friheten lämna en historik över hu- .-.ne

ru nämnda rörelse började. 4-_."-de .1-.-rm f..n:d ens.-_ Ra;--'---j nl..-.u -' ---
. I II. '44 . in

., -'94 len 9 33 I "S
Det märkliga är, att samtidigt som inom au -_-z no; 4:-:
riksdagen utformulerades planen till den *f "'07 fi*

nu-
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statliga verksamheten, de nu framförda syn- '-"' 2' 35” "' '°
Pllllktêflll Olli lllöjlißhetêll Ett Cillallpl den FW 5_in.p',r|°d',“_
statliga verksamheten bland skogsarbetarna ._.m_,_,.;. Mä: Mn' sm 1. summ mm _, _,

voro avgörande vid frågans behandling inom mg
SEIÖIIIS KOIIIIIUII. Dettá för mel' än 30 år Sed- varde avbet. rann lnbør. Kupan! lu.-.fa :=..-u::1.\

an. Den man, som hårdast legat i selen för 1971:- ff - :IS If 12 :s sz 21

tillkomsten av Bredgårds egnahem, är den ål- :_: '

drige komunalmannen Nils Persson, Ström- ,_._. 2, .,..,, ;,“ ;_3 .. W _,, H Q., _1':_,_'\1_

sund. Enär jag vid mina undersökningar på-
träffat hans namn i samband med egna hem, l'n.h-r I_~.ra 5-àr.~p«-rlml--r.

alltid när frågan behandlats, vände jagmig I-'en-:..:: 4 u -.-de a-ud 4 f. _e.,-_- ,

personligen till honom för en del upplysnin- var-11

8ar. I-lr Persson säßer bl.a.: W'-' "' -““'*"' " "' °" “" '=å"' W 'U
2;1:'. .. g -y-;.;- bl 23 ïl.90 H in ;:: 1-'.

- Sedan riksdagen beslutat att verkställa WH1- r-:I-:-"41 TI- LS 10511 1:-~'.~-. .-»we-.

utredningen angående bildande av den s.k. 757 25 “3"'° 2* “° 3"* “-" 7-'-7 1-

egnahemslånefonden, tillsatte regeringen en _ -

komittë med uppdrag att låta verkställa _

denna utredning. Komittên utsände frågefor- e" '“öJh'3°"_$k“n° k“““a Y1d“3° “åßfa åt'
mulär till de olika koulnunalnämnderna. ßäfdeff “"3°“°"' de fauna' 3°m "est W"i behov av hjälp, kunde bli i tillfälle att
388 Vf Ö5 1G¿0m°f 005 V- °fdf- i Ström* skapa sig ett eget hem. Den sistnämnda frå-
ROUDUHBIDÜNHÖ Och efhöll 1 UPP¿f08 att be' gan upptogs till behandling och föranledde
svara de framställda frås°rn=- Av fwlef- du en komme eineeuee bestående ev, u-
í8G GV 02888 BYHCGS Wiß ffßå 51-0- Git tom mig, hrr U. Holm och Z. Åslund. Då inom
ißß Skulle ku efhåll lån med Nídfe kmnnittën olika meningar voro för handen
än han var äsare till antinsen Penninsarel- dröjde det en längre :id innen vi kdmd cin
ler andra värden uppgående till minst 2.000 något re8u1;¿;_
kr. samt att hushållningssällskapen skulle _

bli låneförmedlare. Jag ansåg det orätnást U“d°f d°““' tld d°3_h°""É“°ä53'° Ef1k "°“s'
att den som icke lyckats samla ett värde av s°“ l Bffdßåfd °°h Jag fåck då 3°“°“ 1ä“s'
2.ooo ur. sanne uueeuangde från möjlighet- N” Gfdm VW' =°==°'“°“=°b°°=3m°1°@f“=-
en att erhålla lån, och även att kommunerna där det b°°täPtsv Étt all h°“° kV§f1åt°“'
borde bli låntagare för inköp av för styck- skap 8¥“l1e fófsalïas °°h b°hå1l"1"5°“ d°“'
ning till egmhem lämpliga heman och mrk_ eras_till olika ändamål._Den förut nämnda

områden, varigenom kostnaderna för låneför- k°mmlttê" beslöt då att 1“3å :lll k°""““a1'
medlingen bleve mindre och bättre kontroll stämma" (den 25 mars 19°°) med m°ti°“ att
skulle vinnas beträffande såväl egnahemsta- stämman skulle besluta att inköpa hemmanet'

som skulle försäl'as å offentli auktion
§Ér:“ lämpååsheï sm" âoïdbmtaše sm: även och att uppdela eå läåplig del dšrav till.
I I sa °m 8 :se n av e es" eme ' egna hem. Denna vår motion resulterade iatt
Vid denna tid hade Ströms lantmannaförening stäulnan tillsatte en komittê med uppdrag
sitt årsmöte i sockenstugan, och då jag an- att låta taxera hemanet. Komittên, som be-
såg det lämpligt att lantmännen fingo ytt- stod av, förutom undertecknad, 0. Olovsson
ra sig i frågan, tog jag mig friheten att i Tullingsås och L.J. Herne i Strömsund,
på mötet föredraga förutnämnda frågeformul- fullgjorde uppdraget och anhöll på komun-
är, varvid jag samtidigt meddelade min upp- alstäma den lå juli 1901 om förtroendet
fattning om de lämpliga svaren på de fram- att för konlnunen få inköpa henlnanet, vilket
ställda frågorna, varjämte jag framställde även blev stäulnans beslut. Henlnanet inköp-
frågan om huruvida föreningen eller konmun- tes på auktion för 25.500 kr.
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Den 8 okt 1904 ingav undertecknad ytterlig- de 5 mjölkkor samt ett 10-tal ungnöt. De

are motion om uppdelning av lämpligt områ- flesta lotterna innehavas av säsongsarbeta-
de till egna hem. Motionen avslogs. Till re.
stämma dfn 25 mars 190? insav jag ännu eq Om verksamheten kan ej sägas annat än att
gång m°t1°“ °m uppdelçšnslav h?Tïklftïš tai? den givit det resultat som initiativtagarna

--- =~-
_ ' . trevliga stugor, hem där familjen har ett

ëåshït med çïï8lasïšt°T uggdââgånsšoïïzft ytterligare intresse av att förkovra sig.
e8'°vÉš°:°;;unaï:gämm: ân 2 sep 1906 Barnen väx; upp intimt knutna till det hem,

° _ . som under ren förbättrats och som under de
t°3ïe:“:1*::"dïÉ:8b::g13§:É ïšgåïšeålll nuvarande svårigheterna att erhålla arbete
“PP °°°“ " b '11k:.villkor. givit ett ra ti s ot

För de norrländska skogskommunerna är det
så lån t hr Nile peree°n_ l eenne bergttel- ett livsvillkor att statsmakterna effektivt
se kansutläsas hur en idë buren av övertyg- i“3'iP° för att 3° j°fd till 9k°3safb°ta'°'

helse genom ihärdigt erbete fgr eeneemme här kåren. Den nuvarande arbetslös eten inom
trukt_ En hennör för een men som her en stor skogsindustrin kommer sannolikt ej att kun-
del ev tlllkemeten ev Breeteree eenehem på na avvecklas, så att skogsarbetarna komma i
sitt ansvar. (Ett lämpligt föredöme för da- “åvå "ed ÖVf*3° °fb°t°'3ïïPP3'° K°:°ktä';“
gens nationella svärmare att utföra verkligt av 93°°“3°'b°Ée :°"É°' a dt* “åt Vafsfd
netlenelle ärnln er_) och en naturlig öljd av etta r att ti en

8 8 mellan säsongerna utfylles med arbete på
För att så kort som möjligt ge läsaren en gen een, ¿°rv¿n_
föreställning om organiserandet av rörelsen,
skall jag göra några utdrag ur handlingarna. Den sociala gärningen vid lösandet av skogs-
Upplåtelsen skedde enligt 20-årigt arrende arbetarnas boställsfråga kan ej överskatt-
indelat i 4 st. S-årsperioder. Den första as. Det uppväxande släktets samhörighet med
perioden var fri från kontant utbetalning, samhället kan ej stärkas på saunm sätt inom
i dess ställe skulle arrendatorn odla minst den familj, som flyttar mellan bryggstugor
2 ar årligen samt låta uppföra erforderliga och små dåliga rum inom de olika bygderna
byggnader. Byggnadssättet fritt; i början och där arbetslösheten har till omedelbar
fanns en byggnadsbestämmelse som senare slo- följd att fattigvården måste anlitas.

'å§§'É°;.'2Z..åi§.Z'š'¿É°Z§1§§'l"§2'š§Zf.3É°§E21'š°“' °== es-== M-== f f==f===P1=ß vid “Ms-
så att vid arreneetidens utgång eet vid ' heter, samlingsplats för familjen och band

. . ll ' d' 'd h häll d ' -tillträdet stipulerade värdet med inräknan- me an 1" lvl °° sam e un er 3e"er°tl°

. . ner. Samtidigt kan ej kraftigt nog under-de av räntan inbetalats. När skyldigheterna kas I ckli resultat e. kan
' ' _ Y 9 Y S J

Éftšr 20 :rtv°:° fullsjgffï övergåtoïâan ernås med nuvarande organisation av låneför-er tten r n ommunen i arren medlingen, utan endast genom ett intimt sam-
Här nedan ett sammandrag från 4 lotter av arbete mellan kommunerna och staten på så
olika storlekar: l-4 tunnland: sätt, att vid statsanslag kommunerna genom
Lotternas antal äro f.n. 37. 29 av dessa ha sina organ stå till förfogande som förmed-
mindre jordbruk och där födas för närvaran- lande, stödjande och kontrollerande.

14 om 1932.

Postdirektionen i nedre norra distriktet har till Generalpoststyrelsen överlämnat av bya-
männen i Tullingsås gjord ansökan om inrättande av poststation i byn, vilken ansökan till-
styrkts av postmästare C. Lundblad i Strömsund.

En poststation i Tullingsås skulle kunna betjäna enbart denna by jämte Huråsen, med ett
invånarantal av 490, därav 340 över IS år. Posten är f.n. icke särskilt stor och avstånd-
et till Strömsunds postkontor är endast S km.

BIIIIKIIIS is om 1932.

(LT) De sedan den Zb sept på fyra platser i Ströms socken anordnade demonstrationskurser-
na i barnavård ha varit välbesökta. Kurserna, som avses att bereda en för alla kvinnor
lätt tillgänglig och kortfattad undervisning i barnavårdens elementära grunder, har anord-
nats och delvis påkostats av Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets socialmedicins-
ka sektion i samråd med hälsovårdsnämnden i Ström. Undervisningen, som meddelats i samband
med praktiska demonstrationer och övningar, har på ett förtjänstfullt sätt letts av barna-
vårdssyster frk Magnhild Olsson.
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r-"___-' ' ' __' _ " zo om 1932.

llndhg ;||||! 11 ... lm. - 2<>.S<aLY<=w. I Swsvvv

(LT) Ett dödsfall som får skrivas på spritens konto (ÖP) Llkee efter de" pe lör'
inträffade på lördagskvällen i Strömsund. En yngling :e3ekV:å%e“ 1 âegömÉ“2d 3:'
i 22-årsåldern, P.0., öhn, påträffades tillsammans °m"e e'e"å r " "

I med en kamrat, NN, Lia, i redlöst tillstånd på Stor- °bd°ee'feee P t°'eee3 f'm'
d - k fö _ av provlnslalläkaren J Lgatanåedäšmdeiomhïndešëgšs av or nlngsma ten, som r Krenzisky. Härvid

_ passa ' direkta dödsorsaken ickefast-
När en av poliserna senare kom för att se till arre- sigiiss, men sennniiknegen
stanterna, råkade han vidröra 0. och kände att han sein; för sig 0, sviini; sv
var kall. Prov.läkaren tillkallades omedelbart och spfigförsifining, prov på
båda forslades till sjukstugan, där 0:s död konstate- nsginnenåiiet nen iikneisr
rades. Den andre, NN, befann sig i mycket medtaget sknie nn insgnnss iiii neni-

' tillstånd. Men efter ett oavbrutet arbete med mag- einsissyreisen för nnrnsfe
pumpning o.dyl. vaknade han så småningom upp ur sin nnnefsnknin3_
medvetslöshet. Läkaren fick arbeta ända till kl 4 på
morgonen. Det är ovisst om hans liv kan räddas. 25 sk; 1932,

| Pollsluuwonrsu on svnlrrömlnulncsurxnsu unna: mmx- !"T'-ER TIU- ÖSTERSUND'-'

NÅDEN I STRÖHSUND, V8fVid lllålßfifb. P.Û. ffåfl Öhfl (LT) Dgn första bl-ungkjgftgn
- fick sätta livet till, har nu inlämnats till länssty- nnpenbsfsne sig på prgseset-

relsen. Av rapporten framgår enligt förhör med arb. en i sår sf;nn_ Den ensiise
NN från Lia, Ström, som var nära att stryka med av Hitier-inrjnngen nen fgnnk-
giftet, att denne först träffat samman med 0. på lör- gnfsnsnsiengsren naste ngkss

I dag e.m. kl 2. 0. som verkat berusad, hade då icke sgnig i sin skinn, men ne
bjudit NN på någon sprit. Ett par timmar senare hade fiesss son isne ngrke tiii
NN åter sammanträffat med 0. och då bett att få en nnnnn fiinsne ganske vsnvör-
sup av denne. 0. hade då visat NN en tom halvliterbu- ning,
telj och svarat att han var utan sprit. 0. hade då
begivit sig till en av tivolihallarna på nöjesplats- 25 sk; 1932,
en och råkat en därstädes anställd person, 0.6. från pggïgu 1 TULLINGSÅS
Sundsvall, som i sin tur anropat annan vid tivolit

~ anställa, s..l. fl-än Gavle. l sällskap med J. hade o. G°“°“1P°°'°°Y'?1““ 'W be'
gått bakom ett av tälten. Sedan han kommit tillbaka slutet ett eeee1°"er 1e"t'
hade han sagt till NN: "Ja, nog kan jag bjuda på en brevber*"3 ekell fre? den 1

sup alltid." Därefter hade han tagit fram en brun, Ü°V t'Y° föreökevle lnräeeee
mindre flaska. NN hade tagit en mindre sup men hade I T"111"3eee' sede“ "ermere
tyckt att innehållet smakade delst ytterst starktoch erferenheeef V“““fte °m Pest'
dels mycket elakt och bittert. Vad det var för sprit rörelsens °"feee“1"3 ekelj
visste ej NN och 0. hade ej omtalat varifrån han fått P°se"eetere“ 1 se'e?e““d 1"'
spriten. Sedan NN druckit denna sup förlorade han kemme med föfeles till e1"e'
minnet. Undersökningarna ang. huruvida smuggelsprit 113: °'e“e"de ev P°eefö'he11'
eller hembränt försålts under marknaden gåvo negativt eeeene 1 57"'

I resultat.
Beträffande den sprit 0. bjudit på har den ovan nämn-
de J. uppgivit att den förvarades i en vit apoteks-
flaska med skär etikett å vilken fanns antecknat att TING I STRÖM 25 okt 1932.
innehållet bestod av konc. sprit och recorsin. J. ha- _'Andra allmän a sammanträdet. . fl
de själv den ll eller 12 okt å apoteket inköpt en fla under hösttinset med “ammer_
ska om 315 gr sprit och recorsin. dals tingslass hära¿srätt

. . bö ' d å må d. ' S ö dApotekaren Jakob Bergström l Strömsund har vid för- unäå: råföragdesàa t:vm:::a_
hör uppgivit att han från apoteket under lör. tlll . P

sex olika personer expedierats en blandning av sprit rle Lars staff'
i recorsin. Blandningen vore avsedd att användas för Uppropslistan upptager förs-
fotograferingsändamål och den hade icke utlämnats ta dagen 28 mål, därav 5 å-till andra än sådana som uppgivit att de i och för klagarmål, och andra dagen
fotografering voro i behov av densamma. Till var och 27 mål, därav lb åklagarmål.
en hade endast utlämnats en post om högst 300 gr. För oriktig bokföring i kon-

I sprit och l0-l5 gr recorsin. Till den döde 0. hade kurs dömdes en person till
under lör. endast utlämnats en post av varan till 3 mån. straffarbete, villkor-
samma kvantitet som till övriga köpare. lig dom.
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Pllllllsllllßllllfll Utgifter_& inkomster 1_-=~ Ifßf-
2° °** 1932' Stromsunds municipalnamnd har for l933 uppggort folJande
Vågdalens s.d.u.k. hade ord. Stat:
möte På Sön- Kl“bb°" beslöt UTGIFTER: Underhåll av dator 1.500, renhállnino 600, datu-
bilda en lokalavdelning av belysning 1.500. telefon och porto 25, mätningsmannenš ar-
ÅBF- Till íköP GV bökef 8"' vode 875, nyanskaffning av brandredskap 350, underhåll och
Sl°sS 25 kf- Sßmfbs Skall rep. l00, hyresersättning till sotarmäst. 250, brandchef-
försöka ernåß med ßvdtenvlf' ens arvode 300, som erkänsla åt brandmännen förslagsvis
°fd°“S blbll°l°*Sföf°“l“8föf 250, arrenden och skatter 300, municipalfullmäktiges ordf.
Slafladß av Sl“dl°Clfk°l- 50, municipalnämnd.ordf. 350, porto och telefon 150. oför-
n_ Grönland gav en kort resa- utsedda utgifter 950, avkortningar_657:¶l, beräknad brist
ne över det aareena l Strind- 800. skotsel av brandgropen 300. till halsovárdspolisen
bergs diktning samt läste"gn 300, ráttgift 200, utlaggnino av ráttgift 50 kr.
begravning" av samme författ- Summa utglfter 9-85734] kr
are, allt mottaget med UPP' INKOMSTER: Hundskattemedel 750, nöjesskatt l.449:74, kom-
mäfksmhe Ovh bifall- munens bidrag till brandväsendet 200, platshyror och arr-
trter mötet nade ordnats ot- enden 200, ränteinkomster 200, att utdebitera med l kr pr
tentliet möte for ooniniona- Skattekrona 7.057:67 kr.
yttring i fråga om den olag- Summa inkomster 9.857:4l kr.
liga sprithanteringen. Detta
möte var välbesökt. stämning- snikall 2 nov l932_
en var god och publiken helt
med na att alla maste vara (ÖP) En ovanlig händelse inträffade häromdagen i Tullings-
eniga i kamo mot amaeglare ås. Ett 20-tal tjädertuppar kommo seglande in över bynoch
och lönnorannare_ Mötet ena- slogo sig ner lite här och var på hustaken och i trädtopp-
des om toliande uttalandet arna. Bl.a. föredrog en av dem stolparna å högspännings-

linjen och kom därvid i kontakt med elektriska strömmen
e °f3a'° 1 3 3 °“v sam' och ljöt en ögonblickli d"d.

lade till ett antal av 70per- 8 0
_ - - _ Några småpojkar bevittnade händelsen och sprungo fram försoner, uttala härmed sin pro
test mot den olaga anritnan- att taga bytet i närmare skärskådande, och med bytet i
terinaen samt mot de medoorg- hand sprungo de glada och skrikande omkring och tilldrogo
are som nedlata sin till att sig folks uppmärksamhet för sin fina fångst. Men pojkar-
oetatta sig med olaga anrit_ nas glädje skulle snart grumlas. En hök i mänsklig skep-
Samtidiet rikta vi en vädjan nad ryckte till sig fågeln och förklarade, till âskådannstill alla lojala medborgare häpnad, att det var han som med all sannolikhet rådde om
att utan hänsyn till individ fågeln. Hur äganderätten till tjädertuppen förvärvats är
biträda myndianeternar möjlig- okänt. Ingen vågade oponera sig och småpojkarna sprungo
görande för dem att bättreän Sfåtaßde hem-
hittills beivra olaga till-
verkning, innehav och försälj- 4 nov l932. I styrelsen för länets trafikbilägare har in-
ning av sprit av alla slag." valts bl.a. Gustaf Karlström, Strömsund.

svanoactu 31 att 1932.

(LT) Den 31 okt firas i de e ll 1 .__
flesta civiliserade länder
den internationella Världs-
spardagen. Det är åttondegån-
gen denna dag på sedvanligt
sätt celebreras genom radio-
föredrag, annonser, artiklar
i pressen etc.

MINNE AV SÛMMÅREN 1932

En fixen ka55cpaus ¿ itåttca-
aabotet vid Atgándcn, öjann.

Fi.v.: Ennu Kaafssvn, Lydia
Sjöstaöm, Lccnaid Johansson,
Bcinhaad Gönansscn, Dagmaa
Jonsson, Pai Ofsivn, Ldvaad
Willman
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, [im 1=.n. sxlulnmlu: Pasi' rön 1-:rr so-ni. mnaorrssiöinax 7 nov 1932.

Landsfiskalen i Ströms distrikt har i dagarna satt punkt för en synnerligen omfattan-
de stöld- och inbrottsturnë, i det en f.d. skräddare E.0., bördig från Tåsjö, anhåll-

| its. 0., som är i 40-årsåldern, har i c:a ett och ett halvt års tid livnärt sig på
ingrepp i fjälltrakterna.
0. anhölls vid ett inbrottsförsök för ett par dagar sedan i Havsnäs. Han var mycket
folkskygg och lider troligen av förföljelsemani, sannolikt en följd av den långa tid
han levat ensam i fjällbygderna, skild från andra människor. Han var dåligt kläddoch

| rätt utmärglad. Den långa bortovaron från människor gjorde att han inte hade en aning
om tid. Han kunde endast skilja på årstiderna, men visste inte i vilken månad han be-

L-fann sig.

1'|zAc1s|<'1' rön NAz1s1'E|mA 7 mv 1932. sparken fram till den nödställde. som fick
. . ' d h d H'd h'äl l k -fw 2:: :.::::; 2:.. :°::..:..': .mfisterna. Förlorade 2 milj. röster och 35 st¿n¿ till Hullnäset ¿är han efter lämplig

mandat. Kommunisterna och de Tysknationella beh¿n¿l¿n8 snart kry;¿e på si8_
VUDH0 .

EÄLSÛTILLSTÅNDET I STRÖH 8 IIOV 1932. vatten|edning8rÖ|~ och R6|\de|ar
Epidemirapport för tiden 16-31 okt utvisar Pumpar och Armatur
för Strömsunds distrikt: l fall av rödsot
och lo fall av epidemisk influensa. Brandsprutor och Slangar

^RßETS.LÖS'.*-“EN 8 “W 1932- . A-B. Östersunds Redskapshandel
Ströms sockens arbetslöshetskommittë rappor- ~° ° -
terar att antalet anmälda arbetslösa vid se- F-'hal | stromSund°
naste månadsskiftet uppgick till 619, därav 1'¿|@f°n 15. Telegramadr-= Rcdskapshandeln.
248 familjeförsörjare.

1 1 Q 1 1 m
I Iiußfßf a nov 1932. vinnsiös ifnmmzr 9 nov 1932.

Trehundraårsminnet av Gustaf Il Adolfs Under de senaste dagarnas halka ha en del
död firades i Ströms kyrka på lördagen. ynglingar i 18-20-årsåldern tagit sig före

_ Strax före kl 12 fick man se den ena att på kvällarna åka bobsleigh utför Lind-
gruppen skolbarn före den andra tåga bergsbacken och nedför Storgatan i Ström-till kyrkan. Kyrkan blev fylld till sis- sund. Vägen och gatan har varit belagdamæd
ta plats av barn och ungdom. is, så att farten blivit mycket hög.
Festligheten var mycket stämningsfull. På tisd. kväll blev flottningschef Mårten

' En del av barnen hade aldrig tidigare Edström påkörd av en sådan kälke på vilken
varit i Strömsund, och för dem blev det befunno sig sju ynglingar. E. kastade; i
en särskilt minnesrik högtid. gatan och slog huvudet hårt i isen. Ävenena

|- i- 1 - - - _- benet fick en hård törn. Han fraktades ome-
Ny pRE$1DgNT 1 Ugn 9 nov 1932_ delbart till sjukstugan, men eftersom där

_ saknas röntgen fick han fortsätta till la-Roosevelt vald till USA:s president med väl- sarettet i Östersun¿_ när han nu v¿r¿as_
dig majoritet. Har hittills fått 453 elek- sknnofnn lgfa enlig; uppgift ej vara av 811-
torsröster mot Hoovers 70. varlisnre ¿rt_

|=_A1u.1c'1' Ävzurvk 9 nov 1932. El' *W-VT SEKEL _

(äp) En yngling från Ren¿1¿n¿e¿_ ström. tog Den ll nov l932 fyller Sveriges högt aktade
sig före att på cykej begivn sig ut på nen och avhållne kronprins, Gustav Adolf, 50 år.
svaga isen på Renåvattnet. Han cyklade mot ' " '
Mullnäset och var ungefär 300 meter frånuå- ^RBET5Lö5“ETEN I VÄRLDEN
let, då isen brast och han fick börja käm- har UPPÜÖFI all Sflß- Ißeßíß Cyäef På
pa för livet i det iskalla vattnet. Olyckan att läßet försämras-
observerades av 27-årige hem.äg.sonen Arne
Hidemo i Renålandet, som genast begav sig STORA SVÅRIGHETER FÖR ARBETSSÖKANDE I STOCK-
på stålspark ut till den nödställde. Han HOLH. Unga flickor varnas. Stora fordring-
lyckades krypande den sista sträckan skjuta ar, ont om platser.
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så flmiu fi!-»ir _ ' IIIIIIIIIEI I Sllllll “5'
“_ ' 15 nov 1932.
9 nov 1932.
NÄR srnöns soc1cN1~:MÄN voko RÄDDA A11' msn Anm-s sxsonc; *ALLA 'r1p1::Rs 1aÄs'rA°' rön
sina DRÄNGAR (ARBETARE). 1_p.1<.

(LT) Ur samla stämoprøtøkøll i Ström har Distriktsmästare 1 fotboll, segrare
hf I-H8 KHISSOH. S001 i dßf hållit UPP' 1 Norra serien samt serieledare 1

skattade föreläsningar i Strömsund och Ul- Jämtlandsserien
riksfors letat fram flera tidstypiska be-
slut och.uttalanden. Ett protokoll, sanno- TINGVALLA _ STRÖMSUNDS NYA IDROTTS
1' t frå iaso- 11 1aeo-t 1 (å t 1 t PLATS'
uislånatn enom dceafelï) är säçslïlilt infrs- Centralt och vackert belägen' Invig-P 8
sant då det visar förhållandena vid träva- ning vid mids°mmart1den nästa år'
:::::“°å:;":a::: ::::::§:§st°"° b°8y“"°“df 1.r.k. srnönsunp LÄMNAR röLJANps Rspocönst-

. grunden för be
folkningen var då jordbruket och stämmobe- SE FÖR SOMARSÄSONGEN:

Slutet Yöjef en llvflíß ffukl för hur Den nu avslutade sounmrsäsongen kan förvårt
det skall bli i framtiden om drängarna läm- vidkommande karaktäriseras som "alla tiders
na sina husbönder och bli rika arbetskarl- bästa", både beträffande livlighet och upp-
ar. nådda resultat. 29 fotbollsmatcher och 6

allmänna idrottstävlingar ha våra idrotts-
OSTLAGERBEDÖHNING 10 “°V 1932- män deltagit uti, vilket jämväl är rekord
Lantbruksstyrelsen har fastställt resplan för Vår föf°"i“3'
för statskonsulenten E. Carlbergs besök vid
ll mejerier i Jämtland i och för medverkan
vid ostlagerbedömning under november. Bland ' å
¿e mejettet som komme ett besökas ät också att I.FtK. Strömsund nästa r firar sin 25-
sttöme mejeti_ -åriga tillvaro och sålunda är en avlä-

nets äldsta idrottsföreningar,
'|5 nav ]932_ att det redan l902 fanns en idrottsförening

i Strömsund, benämnd Strömsunds Skid-
Salafltfäde StY'§||lS kqmüalfüllmäk' klubb' vilken 1905 ombildades till

tïge beslgts att Ingå tïïïnïansstyffïse" Strömsunds Gymnastik- och idrottsfören-
med hemstallan om forbud for all s_1ofágel- ¿nt_
jakt inom konmunen. att gälla 5 år framåt
fr¿n den 1 jan_ ]g33_ att Tigrarna inte bara funnits i Stock-

holm utan att även Strömsund under ett
Bordlagda arendet ang. faststallande av lon net åt natt dylika vtldt ¿jnt_ vilka
samt bostad åt överläraren behandlades och sättktlt nätjtde t t,n¿y unde, åten
arvodet fastställdes till l.000 kr och bos- 1913_|9l9_
tad i f.d. läkarebostaden.

_ U _ att vid ungefär samma tid även fanns en
Kommunalnämndens hemställan om nedlaggning nnjktötening ¿ "Platen" nen det itne °_
av barnhemet vid lämplig tidpunkt nästa år känna nnnnet --cnstot.--_
remitterades till barnavárdsnämnden, barn-
hemsstyrelsen och hälsovårdsnämnden för ytt- MI Slfößvdkamfaefnaß allt i 8110 . hr
ran¿e_ Sven Hallin, suttit i föreningens styr-

lse i 12 år, därav icke mindre än l0år
1933 års utgifts- och inkomststat för samt- e - .

_ . H på ordf.posten, vilket torde vara mind-
låg: çg?gg:âe°:sâ:šä:!Ser faststalldes och re vanligt inom en idrottsförening,

Utgifter och inkomster balansera på 286.418: '
:52 kr. Utdebiteringen till den borgerliga ' °

konlnunen uppgår till 12:60 kr och till den Stor Sortering I
kymiga med 1:40. misamans 14 kr. DAMKAPPOR. HERRKLÄDER

17 byamän i sä»-ae och Risseias nemstänan PÅLETÅER Off' Uf-STRÅR
om att fullmäktige måtte besluta att som fnnes alltid i lageri
statskon|nuna_l_t reservar-bete__làta utföra väg- MÅNSSON &_ QLSONS
bygge på strackan Lovbergavagen-utsiktstor-
ne:-Rissens bifam. en nemstäiian fran Manufaktur- fu Herreknpenngsaffàr.
hrr P.A. Svensson och Olle Berg om vägbygge
pà sträckan Näsvikens folkskola-P.A. Svens- T" 79 ,,_,_,__3'_!-,|=:3z'_._s_'__l_f'_:'___l_3__________ ”L”
sons lägenhet bifölls. _ ' _,
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att Jämtland-Härjedalens fotbollsförbunds att Strömsunds fotbollspelare näppeligen
ordf. Einar Paulsson - inom parentesden kunna anklagas för professionalism då
ende aktive förbundsordf. i landet -var de t.o.m. ofta vid matcher å annan ort
den som först satte riktig sprätt på få bekosta sin mat själva,
íâåïgllïgtšetågïsägg çeíåšïom på alla att kvinnliga medlemmar i Strömsund sytttvå

P ' stiliga l.F.K.-flaggor, som i sommar
att en av Strömsundkamraternas oldtimers, skola pryda Tingvalla,

Erik (Persson) Trangius varit uppe i _

D.M.-finalen i fotboll fem ggr. utanatt att %š:ss::° ï:?:°?gr::ink°m:fE_atiåtïïåg
- _ 8 8» vha lyckats få det eftersträvade D.M. ingen nstorklubbarnan lägger beslag

I I ,
ec ne ' på "Sveriges bäste utforslopare',

' ' ' ' ä e k . . .

på =
hoppas få Östersundskamraternas.A-lag (k°ntf°llmätt' 300 mt' för långbana) påtill motståndare i invigningsmatchen, 1'a7 I Strömsund'
_ k . d ä fur “in ala q¿_ att intresset för bandy är synnerligen storttt m n r n e o e : _ . _. .. .

a 3: Éotgollïmatcher å Ströåçundg nuvar_ i Stromsund, och att Stromsund tordebli
P ° den förenin om i år - med tanke å ma-

ande idrottsplats, nämligen l.F.K., Ul- u _ . g $_ n P ..k f S K och Tullín gås I F loren i vintras - forst kommer att anmá-
rl S ° S ' ° 8' ' °' la sig i ett ev. D.M.,

att I.F.K. Strömsund fostrat flera av dist-
š:äteåss:;g¿ bïšë ërošåñïïgà Sšïzïq att man redan satt igång handyträningen i

Freâriksson och Sigge Johansson _ Strömssundct'O

. . . . . h .k'db ' S " d däatt Strömsund mist sin bäste allmán idrotts- att :gg här : ëzaašäemår tromsun r man

man, Gunnar Hedlund, som numera är bo- pp "
satt i Rätan, att Strömsundskamraterna kunna glädja sig

_ . å V ä "d ~ ~ : -att Kramfors I.F. kastat begärliga blickar itsgååälfätstu hos de flesta styrande
efter Sigge Johansson, Strömsunds fine '
center, men att den lille Strömsunds- att en plats kan bestå sig med sämre reklam
-bagaren torde förbli sin gamla klubb än den som l.F.K. gjort för namnet
trogen, STRÖMSUND.

is nov 1932.

Vi samtliga patienter motse
med allra största tacksamhet
och glädje de gåvor och den
uppmuntran som på ett eller
annat sätt möjligen kan kom-
ma oss till del från en för
tbc-patienter intresserad
allmänhet. Ink. gåvor sändes
under adress:

Patienternas Julklappskomittê
Sanatoriet, Strömsund.

Soßdatea ut Fiätsningsanmën
uzanöa Hembygdssanazctict ¿

Stäömóund.

TYSKLAND Zl nov l932. 21 nov l932.
. _ . x I ° " ' . ° '..(ÖP) Hltler får uppdrag bllda i cii FJASK roa ctsrnr Anoir ocu sißiiia

ing. Undersöker möjligheterna att åstadkom- (LT) Stockholms stad vill icke hylla prins-
ma en arbetsduglig riksdagsmajoritct. paret. Den officiella anledningen till so-

cialdemokraternas hållning i frågan är, att
Vill medarbelä vndt i 00 av hvm Själv prinsen har deltagit i stalhelmarnas stora
ledd regering. parad utanför Berlin.
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28 nov l932.

(ÖP) Ströms Hembygdsförening hade
på fredagen årsmöte. Enligt styr-
elseberättelsen är föreningens
medlemsantal 76. Tillgångarna vid
1931 års början voro l.9S6:93 kr,
och vid årets slut 3.2&3:6S.

Till revisorer för 1932 valdes
disponent Oscar Carlsson och han-
delsförest. Torsten Carlsson.

Hembygdsföreningen har nu förvär-
vat tomt för en hembygdsgård,och
å densamma är redan ett gammalt

I-ïg. 5. Gammal ,IaJf (S«-'hum a 114.". I4.) hus uppsatt, det gamla sockenskri-
varbostället. En större gammal-
byggning komer framdeles att dit-
flyttas.

Iømbygdsaftou =<» 19:2-
På måndagen hade Ströms Hembygdsförening anordnat en mycket lyckad hembygdsafton.
Godtemplarlokalen var till trängsel fylld, ett 300-tal personer hade infunnit sig.
Festligheterna började med hälsningsanförande av föreningens ordförande Alfred
Mattesson. Därefter sjöng hembygdskören "Till Österland vill jag fara". Nu gick ri-
dån upp för en tablå med vävstol, spinnrock. en träslöjdare, handarbeten. och allt
i full verksamhet. Kören sjöng under tiden "Nu ska vi skörda linet i dag". Tablån
mottogs med stormande applåder och måste givas da capo.

Efter ett föredrag av rektor A. Mattesson om "Året och årsfesterna" vidtog rast.
Under rasten såldes lotter till en del hemslöjdsalster, som sedan utlottades. Eft-
er ett litet teaterstycke på jämtmål avslutades aftonen med avsjungandet av "Du
gamla, Du fria...." och ett leve för Sverige.
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$ka||ß3[§|||| so nov 1932. NÛTISER
Efter besvär av järnvägssty- LSEN LÄGGER }0 nov l932n___

relsen °ch seneralposëstyreb- Strömssundet är nu isbelagt och isen så stark att den bär
sen har Svea Hïvrätšn astg gångare. Hästar och bilar få vänta ännu en tid innan de

âtäålt :t°°ï?° må I hëâr iÉ:_ få trafikera isen. Färjtrafiken kommer nog att uppehållas
es ut en ma] att . 'P ännu lång tid, om inte ovanlig köld komuær och slår en

åcäå gäïsgg ärgçgmšàåå 2:: fastare bro. Skridskoisen är dock i det närmaste förstörd
efter det senaste snöfallet.

giva 4.589 kr i skadestånd
p.g.a. olycksfall utanför det nysïnn nnslnïnn 3 dec 1932
i statens järnvägars stations- _ °

byggnad i Strömsund inrymda (LT) Arbetslösheten ökas ytterligare. Läget inom det sven-
pcstkontoret. Hon hade den 2 ska näringslivet sämre än förra året säger ordf. i arbets-
dec. 1930 på väg till post- löshetsutredningen, f. statsrådet Sam Larsson. Statsinkom-
kontoret för att betala kro- sterna sjunka katastrofalt.
noskatt halkat omkull ochbru-
tit högra lårbenet. EEIDLYSTA ALHAR I JORHVATTNET 6 dec l932.

Rådhusrätten fann det ådaga- Länsstyrelsen har efter ansökan av Kungliga Svenska Veten-
lagt att olyckan förorsakats skapsakademien förklarat två almar på Oskar Anderssons fa-
därav att betryggande åtgär- stighet i Jormvattnet för fridlysta naturminnesmärken och
der till förekommande av o- därvid meddelat förbud mot all åverkan på ifrågavarande
lycksfall p.g.a den på trap- almar, vilka genom sökandens försorg inhägnats och för-
pan till postkontoret rådan- sett med naturskyddstavlor.
de halkan icke varit vidtag-
na och att det ålegat post- SKOLHUSINYIGNING I BREDKÄLEN 7 dec 1932.

všrket eller järnvassbefalet (ÖP) På söndag e.m. invigdes den nybyggda folkskolan i
P platsen att föranstalta Bredkälen Ström. En del inbjudna från Strömsund reste i
°m sådana åtgärder till skydd buss till,ort och ställe Ett 300-tal hade samlats så sko-
fö d k b ök - .deralïzngzåëegïtoret es en lan var till trängsel fylld med folk.

Byggnadskommittêns ordf. dir. 0. Olofsson redogjorde för
::::::t::tf:g:l:ïrude:tïa:a_ skolans tillkomst. Den hade jämte lärarbostad dragit en

Pp .S " kostnad av nära 25.000 kr.
det på understa steget till
°?“ Y"°'""PP“ s°"' 1"" vinco min um ur? rön säsouctu 9 dec 1932.till den såsom postkontor an- I - - - -
vända delen av stationsbygg- Ångbåtstrafiken å Ströms Vattudal är nu avslutad för året,
naden halkat med påföljd att i det ångaren Virgo, som började sina turer den 20 maj,
hon fallit omkull och därvid den 7 dec. gjorde sin sista tur till Bågede.
ådragit sig skadan. Järnvägs-

l ä dä fö k Id'styre sen r r r s y ig ._ _ _
gottgöra fru Nilsson den ska- -

da som genom olycksfallet 12 “C 1932-

tí11°kY“d°t5 h°““°- Jä'“Vä35' ' Repr. för egnahemslåntagare i Ström ha hos jordbruks-
3tYf°19°“ skall $°tf3öf° ff? ministern hemställt om ingripande från statsmakternas
N' för k°9t“5def“a l målet 1 sida med verkligt effektiva hjälpåtgärder för dagens
h°Vfätt°“ med 100 kf' egnahemslåntagare. För dessa har den nuvarande krisen
Met nevrgttene den ne i oli- rent av förödande verkningar, framhålles i den ingiv-
ke eveeenden ekiljekeine me- na skrivelsen. Egnahemslåntagarna tyngas av skulder
ningen enförte av tre av nov- som icke stå i rimligt förhållande till inkomsterna,
rgteene fen 1e¿nn3eer_ Domen varför de omöjligt kunna förränta eller amortera sina
får noen ieke övenk1e8ne_ lån. För den kommande riksdagen böra förslag till

stödåtgärder framläggas. Dessa föreslås omfatta: Mo-
ratorium för de av krisen drabbade egnahemslåntagarna
under tiden för utredning om möjligheterna enl. norm-

HUNÜÅR5 HÅLLÅNDE erna för årets fastighetstaxering, räntefria lån med

Men anledning av flyttning 35-årig amorteringstid, egnahemslånerörelsen frigör-
ev nennjnrnnr nn 1 nngnrna es hushållningssällskapen och i stället tillsättas
Benen eneknnrnn nlnnäs. Ström särskilda länsnämnder, valda av landstinget och repr.
een nemmerdnl nnnnnnns nnn¿_ för egnahemslåntagarna; arbetslösa egnahemslåntagare
genre ett hålla sina nunnan beviljas stödlån, de av krisen hårdast drabbade egna-
i benn nnnen nenne tid_ hemslåntagarna befrias från oguldna räntor och amor-

teringar.
Renäga rna _ _,
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NOTISER la||||mas vän
2. .¿g¿;Ar1qusnörzu 1 srnöu_ 12_g§e 193 23 dec 1932

(LT) I Strömsund och Ulriksfors höllos i lör. o. sön. agi- I ett den 15 dec dagtecknat
tationsmöten under medverkan av soc.dem. partiets länssek- handbrev till konungen har
reterare Nils A. Larsson. Vidare spelades amatörteater av förste livmedikus, d:r Axel
ungdomar från Vågdalsklubben. I Strömsund var det klent Munthe, för lika fördelning
med folk men i Ulriksfors bra tillslutning och god stär- mellan de blinda lapparna och
ning. djuren överlämnat 100.000 kr

utgörande Sveriges andel i
SKATTESKÄRPNINGAR AVISERAS 15 dec l932._ hans författararvode för "Bo-

Finansminister Ernst Higfors finansplan innehåller enligt ke" °m san Michelen'
D.N. en hel del skärpningar av den direkta skatten, troli- Om lapparna skriver han, att
gen i form av en extra "värnskatt". Samtidigt går hanhårt han tror att vi göra bäst i
åt överförmögenheterna. Vidare är det fråga om en höjning att lämna viddernas hemlösa
av malt-, sprit- och tobaksskatterna och en höjning av de barn i fred med sina renar,
s.k. lyxtullarna. Huruvida man vågar sig på kaffet, lär skydda dem med de svagares
enligt tidningen vara tvivelaktigt. rätt, förskona dem från vår

illa anpassade civilisations
EFTERSPEL TILL KRAVALLERNA I ÅDALEN 16 dec 1932. tvivelaktiga betingelser och

ÉLT)-Icke ens arrest för Hestzrton, Rask och Beckm:n. från närgångna tnristers ösa'
Krigshovrätten har helt friat de tre militärerna. Blott 24 dec 1932
furir Tapper anses ha gjort sig skyldig till tjänsteför-
summelse, tre dagars obevakad arrest. KOHMINISTRATUREN-I šzßp -

K. M:t har nu meddelat beslut
HUSIKALISKT 16 dec 1932. på Ströms församlings årl929

. . . . gjorda ansökan att komminis-Högre organistexamen har vid Kungl. Musikkonservatoriet tert.änsten i församlin
J 8avlagts av hr Rune Eng från Strömsund. måtte tillsättes med °rd¿na_

§cnAnL¿5;nsrnnßn 1 srnön 17 dec 1932. :f°m::“:::;::§¿ gâífšgdhïïll
Flera fall av scharlakansfeber ha under den gångna veckan första maj 1933 med föreskri-
förekommit i Ström. Något fall med dödlig utgång har ännu vet anställande av ständig
ej inträffat. En fortsättningsskoleklass i Ulriksfors har adjunkt inom pastoratet och
fått lov att sluta. Lärarens hembiträde hade blivit sjuk att komministertjänsten må i
i scharlakansfeber. Om inte epidemien blir värre än den vanlig ordning återbesättas.
för närvarande är, torde skolorna f.ö. inte behöva instäl-
las. 27 dec 1932.

gontanr HJÄLP 1 ALANÄS
KVARSITTNINGEN I LÄROVERKEN 17 dec 1932. - . .Arbets löshetskomi ssionen har
(LT) Statsrevisorerna ha verkställt en undersökning röran- anvisat Alanäs sockens arb-
de den omfattande kvarsittningen vid läroanstalterna. Vid etslöshetskommittë statsbid-
29 av de högre allmänna läroverken utgjorde antalet kvar- rag till bedrivande av kon-
sittare mer än 10 procent av elevantalet, medan kvarsitt- tantunderstödsverksamhet för
ning i sådan utsträckning endast förekom vid åtta samreal- S0 arbetslösa under tiden
skolor. Av Östersunds läroverks 464 lärjungar voro vid 19 dec 1932 - 18 febr 1933.
nämnda tidpunkt 40 kvarsittare eller 8,6 procent. Motsvar- Bidraget utgår med 50 procent
ande siffror för Ström samrealskola är 97 lärjungar, 8 av kostnaden för verksamhet-
kvarsittare eller 8,2 procent. en.

gissar 1 stnönsuun 21 dec 1932. 27 dec 1932-
REVYKUNCEN DÖDI målet mellan Alb. Funseth, Gärde och J. Blomkvist, Egna "

hem, dömdes B. att gottgöra F. med 20 kr samt ersätta rät- (LT) Ernst R°1f avled natten
tegångskostnaderna med 4 dagsböter på 4 kr. till 000304082" På Seffím'

erlasarettet i lunginflamum-
tion efter självmordsförsök.

s AKT F sr 23 d 1932.
5E"BRÄNN^RE- on A °° nANsxAnNAs JuLnssoR TILL svt-
Extra landsfiskalen i Ströms distrikt beslagtog i Hillsand RIG; har i år haft karaktär-
Ströms socken, en brännvinsapparat jämte 10 1. jäsning. en av en sannsky1¿ig folkvan-
Ägaren erkände att han vid två föregående tillfällen till- dring_ Det är särskilt jämt-
verkat brännvin samt att han med det första ämnade destil- langsfjäjlen som vari; dras-
lef jäßíß- ande på danskarna.
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I Hederspresenter! '

Åtal för giftutlåmning 21 dec 1932.

(LT) Måleriarb. P.0:s i Öhn död efter förtärande av en blandning av sprit och resorcin
kommer att medföra åtal mot apotekaren Jakob Bergström i Strömsund, som utlämnat resorci-
net.
Det synes mig, säger landsfogde Tengvall, att apotekare B. genom sitt förfarande att und-
er pågående marknad i samhället till olika för honom helt okända personer utlämna en bland-
ning av sprit och resorcin, som han måste ha förstått skulle komma att användas till för-
täring, i betänklig grad åsidosatt den försiktighet och hänsyn till andras liv och hälsa,
som skulle ha iakttagits av varje aktsam och omtänksam apotekare, och att han därigenom
gjort sig skyldig till ansvar enl. 16 kap. 9 par. strafflagen för vållande till 0:s död.

Inom medicinalstyrelsen anser man det vara en självklar sak, att åtal anställes mot apote-
karen.

FRÅN STRÖHS KOHMUNALFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 28 DEC l932.

Det bordlagda ärendet ang. jordfyllnad mellan Vedjeön och fastlandet som statskommunalt
reservarbete behandlades och gavs arbetslöshetskommittën i uppdrag att utföra arbetet och
söka högsta möjliga statsbidrag härför.
En ABF-studiecirkels anhållan om fri lokal för sina möten avslogs.

Kommitterades förslag ang. kontantersättning till kommunens befattningshavare i stället
för bristande bostad och vedersättning bordlades och remitterades till vederbörande be-
fattningshavare för yttrande.

oo'r'r NYTT Am n 30 ... nn.
Ett gott nytt år tillönskas vänner och bekanta.

STRÖMSUND
Barbis Rakstuga, Pelle Israelsson, Sigge man, Per Olov Persson.
Karlsson, Per Abrahamsson, 0.H. Halmros m. VÅGDALEN

fam" HJ' Lövgren ?° fam°' Gunhild J°hans- Selma Stenklyft, Verner Svensson m. fam.,
s°"' Kyrkvaktm' Erlkss°" m' fam" T°rsten Ellen och Albin Gustafsson, Pam. N.P. Eriks-
carlss°" m' fam' son, Olivia och Anders Björk, Ingeborg och
SANATORIET, STRÖMSUND August Berg, Anna och Erik Svensson, Famil-
Nils Andersson, Olof Björkman, Evert Norr- Jen Grönlund.

i Guld-, Silver- och Tennvaror,
KÅLLOR: Ströms Hembygdsförenings arkiv

Våggi, gvlrlur. armbandsur. stqr sortering. Landsarkivet, osm-sund
Forlovmngsnngar 1 alla monster. Länstidningen

Ur- o- guldsmedsreparanoncr utfores under full garanti- östersund;-Posten
Oramo/onskivor i stor sortering. Fo tog raf i er

R. li S. Sundings Ur- ll üuldsmedsalfår. Aug L,,,,d,,,1,,, ,,,,;,,,9
'ru es STROMSUND ru. ss Privata arkiv

I J
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Sttiimuludsgesscln Aino Roos vid en T-Fc-.td av 1922 du mc-deff. Bctcn hm gått :L pe.stt1a5¿l:.

AUTOMOBILHISTORIA FRÅN STRÖM, NORRA JÄMT- Två bilar inköptes för ändamålet från AB

tAxn, Faåx stkttrs ßönaax och FRAM ïltt ax- Stieltjcs i Stockholm och utgjordes av en
DRA VÄRLDSKRICET automobil-omnibus och en automobiltransport-

vagn, båda av det välkända tyska fabrikatet
Daimler. Bilarna var försedda med 8 hkrzs
explosionsmotorer och med en beräknad fart
av ca IS-20 km/h.

Av Gustaf Lundholm

Redan är [S99 kunde läsas I bl : ópdalç Ca: Länsstyrelsen ansåg sig ej kunna behandla
f ta ' ._ ' . S H ; 1 ' N . . . .

“ra ramsy" 1.P(rf°“tr I .trom mn1 ( 1“_Ü traftkárendet ifråga utan vtdarebefordrade
pa en automobil for ca 3.300 kr och med den- . , . .

na börja trafikera sträckan Ström-Östersund det till konungen* Befallnlngshavande I
° ' ' ' ' ' ° Stockholm för vttrande. Dessa anmodade dist-

Vdglangden beraknaues till ca 12,3 svenïka riktsingcnjörcà i Xedrc xorrn Väg_ och vatt_
mil f ~ d > 'É xmzlz kr k' 'l b. ' ga . _ .

U 8 [tr °¶ af S ' " ° [ga "tf 1° I* enbyggnads Distriktet att inkomma med vtt-
vagen, och korttden kalkylerades till om- .. , . '

. . rande. Denne, ktlhelm lrtnzencreutz, fanne-
kring 6-8 timmar. . . . a .mellertid efter mycket xngaende undersokntn-
Någon trafik kom emellertid inte igång, men gar, att vägen inte möjliggjorde oväntade
samma år, den 3 nov 1899, inkom två företag- möten mellan automobiler och hästfordon.
samma herrar, lantbrukare Lars Xilsson, Lax- Dels var väghredden blott 3,3 meter och end-
viken och Axel Freidenfelt, Sandnäset, med ast några få nybyggda sträckor mellan Krok-
ansökan om trafiktillstånd till Länsstyrel- om och Föllinge kunde uppvisa S meters väg-
sen. Man avsåg att med tvenne automobiler, bredd, och dels var kurvradien pa manga stäl
enligt upprättad turlista, trafikera sträck- len under de godkända 27 metrarna. Slutlig-
an Östersund-Krokom-Föllinge-Laxvíken-Lax- en konstaterades det att lutningsförhallan-
sjö-Ström.(Ström blev år 1900 municipalsam- dena mångenstädes gjorde att automobilerna
hälle och fick namnet Strömsund) ej av egen kraft kunde forcera dem.

Projektet var så pass omfattande att det t Kungl Majzt avslog på grund av erhållna upp-
o m uppmärksammades i Svenska Dagbladet. gifter ansökningen. Lfter att ha inkommit
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med ytterligare klarlägganden, bl a med bygg-
ande av mötesplatser på ett flertal ställen,
så tröttnade de båda lantbrukarna på allt
brevskrivande och avyttrade fordonen. (Tro-
ligen köptes de tillbaka av AB Stieltjes)

Det skulle dröja ända fram till år l90á in-
nan den verkligt begärliga linjen mellan
Östersund-Strömsund-Östersund provkördesför
utrönande av ev fortlöpande turer. Nämnda
år inköptes för ändamålet en 10 hästkraft-
ers Cadillac. Den var försedd med helt öpp-
et förarutrynlne och en bakomliggande karoæ
med gardiner för fönstren och längsgående
skinnklädda säten för 6-7 personer - ett
lyxåk med andra ord. Märkligt nog var hjul-
en helt järnskodda, som den tidens hästfor-
400. OCH Ofellíßf bfeda med °Va“1i8 Sf°f JÄRNHANDL E.G. LUNÛHÛLMS T-FORD AV 1909
diameter för att lättare kunna svälja alla ggg M0pE¿¿
ojämnheter i vägbanan. Farten var givetvis _ u

också anpassad därefter och beräknades till PÉÅÅONÉÅNG å bhlde då a v : ¥N,_Nanna
- - wthstnom, Ennst Åslund, Anna Gandtn,omkring 16 km per timme. H _" H

Färden företogs i juni månad och med på den xâššz Åsßund' Ruth Lundhotm och Jagmaåt
' Cä .

fanns bl a en av ägarna, Gustaf Ekström från 9
Bomsund samt föraren, maskinisten Jonas Wik- regna_ vagnen var förse¿¿ med npnöumatiskan
holm vid den stora ratten till det över 2 luftgummihjul vilket höj¿e toppfarten till
t?" t""§a f°rd°"°t' Resa" t°3 °mkr'"3 jo omkring &0 km i timmen. Restiden nedbringa-
tlmmar 1"kl_kaffe-_°°h matfast?r °ch gick des till ca S timmar förutom ofrånkomliga
helt utan missöde i båda riktningarna. om raster_
man bortser ifrån att passagerarna gång på
gång måste kliva ur för att skjuta på vagn- Färden gick enligt beräkningarna mycket bra.
en i de värsta motionen. (inga kullar schak- med riksdassmn 0l°fSS°n som förare och
Lades bor; på den tidgn, utan vägarna följ- liâdländenâ J.P. Hård 0Ch K.J. KJTISSOO Samt

de de naturligt upptrampade djurstigarna) dåvarande landshövding K. Ekberg som passa-
gerare. Men någon reguljär trafik blev ald-

Färden väckte st°r °PPmärksamh°t lä"gs väg' rig av utan resanden var även i fortsättnin-
en via L't_Hág5e"ås-"aTm°rda1° Yllka byar gen beroende av i första hand forbönderna
då Vaf uppehållf- °ch °V°r"att"'"gSplfts?r och i andra hand till postförande skjutsar.
for tidens forbonder. Resan fanns utforligt som behöv¿e både två och tre dagar på sig
°mskrtve" I länets tldnlngar' med uppehåll i mellanliggande byars gästgi-

verier. Med den s k snabbskjutsen kunde re-
san i bästa fall genomföras på en dag, och

1 med ett par hästbyten under vägen. Min far
i berättade, att han alltid delade upp resan

på två dagar med sin ridhäst, fullblodet
Fuxen. För det mesta skedde övernattning i
Häggenås Gästgiveri. Härvidlag blev det ej
någon förändring förrän tågtrafiken tillkam
år 1912 mellan östersund och Strömsund.

Den först omnämnde automobilen i Strömsund
var tydligen den T-Ford av årgång 1909-10,
som inköptes våren l9l2 av ett konsortium
bestående av järnhandlare Gustaf Lundholm,
köpman Simon Nilsson, källarmästare Lasse
Larsson på Grand Hotell och urmakarmästare

Automobilen gjorde just de här åren stora Artur Sundeman. Forden hade reg nr A 1628,
tekniska framsteg. Kommande år, 1905, var vilket visar att den införskaffats från
det dags för ett nytt konsortium att pröva Stockholm. Som chaufförer finner vi Edvard
lyckan. Det var riksdagsman Johan Olofsson Mårtensson. senare välkänd krögare på Jorm-
i Digernäs med handelsmännen J.P. Hård och liens Pensionat, samt Nils Waldemar Anders-
Forsberg som införskaffade en modern Cadil- son, med smeknamnet Nils Hallack, vilka då
lac med plats för 5 personer. Den var helt tillhörde det fåtal som avlagt kompetensbe-
öppen och utan sufflett. så man räknade tyd- vis för framförande av motorfordon inför
ligen inte med att det skulle kunna börja Länsstyrelsen i Östersund.
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Samma âr, 1912 på hösten, köpte Jonas R År 1914 köpte Olle J Olsson, "Bil-Olle",
Sundberg en Hupmobile, A 1829, som han inne- från Ulriksfors en automobil av märket Pro-
hade fram till år 1915 då han avyttrade den- tos, med reg nr A 1911, för att med densam-

samma till slaktare Jöns Nilsên, till för-
mån för en ny och modernare automobil. Jon-
as R Sundberg måste nog anses vara den som

först, rent professionellt, utnyttjade sin

ma bedriva gods- och persontrafik. Bil-Olle
drev även motorverkstad och var den förste
som började undervisa elever. Efter genom-
gången utbildning måste de dock åka in till

bil. Konkurrensen hade börjat med häståkerr- Östersund för att erhålla erforderligt kom-

erna som nu efterhand började försvinna,
men de levde kvar ända fram till slutet av
tjugotalet.
Hupmobilen, A 1829, som ägdes av Jöns Sil-
' ' 20- 1

petensbevis. Arbetet med verkstaden ökade
oavbrutet, eftersom en verklig explosion av
antalet bilar, båtmotorer, stationära moto-
rer och motorcyklar inträffade strax före
första världskriget. Motorcyklarna bestod

sen' fanns kvar llll slutet av lg ta el' dock mest av förstärkta cykelfordon med allt
Det sista man minns av den var under en Bar-

då d d v kraftigare påhängsmotorer. Slutligen place-

«-
_ . ' . . P men och medelst remdrift drev bakhjulet.

styrda indianer, bl a Jöns hansson, Gustaf
Lundholm j:r, Ingrid Rilsên, Annalisa Nord-
fors m fl. Mekaniker Waldemar Roos, med sin

På grund av ovannämnda arbetsanhopning och
trots konkurrens från Ernst Edströms Mekan-

naturliga kroknäsa, var iklädd en stor,sti- iska Verkstad, som med sin jättestora me-

lig fjäderskrud och svingade en tomahauk
samtidigt som han då och då drog några

tallsvarv "upptagande hela långväggen på
verkstaden" som mest arbetade åt järnvägen,

bloss på en stor svängd "fredspipa. Han fö- så såg sig Bil-Olle föranlåten att anställa
reställde den verkligt naturliga hövdingen.

(En lustig historia som många blev vittne
flera medhjälpare. En av dem var Anders Gu-
stafsson, som allt emellanåt fick dra på
sig en stilig livrê,dito chaufförsmössa,

llll l samband med upmobllen' var när"jäl_ och högtidligt skjutsa disponenten för Ul-
len" Erlk Näslund hade lransporterat uPpva_ riksfors Sulfitfabrik högvördige Ahlin
ror från 'ärnvägen till Nilsson 6 Hassdahl O

J . . och "kuska" omkring med dennes flotta Merce-
9

Yâädgrgggtçääeål°eEtëiïäëlštagsïêlëåâåeïiïï des. Bilen hade den karakteristiska spets-
8 P . k laren utanpåliggande växel- och broms-

vid de, kanske avsiktligt, stängde in Näs-
lunds ekipage med sina bilar.Dömom deras
förvåning när Erik Näslund, utan att ändra
en min, lättsamt lyfte Hupmobilen i fram-
och bakdelen och enkelt och obesvärat kör-
de ut från gårdsplanen).

Ü-vx.

Y v

spak i mässing samt jättestora läderfåtölj-
er i baksätet.

Bil-Olles företag dröjde sig kvar in på
trettiotalet, men avvecklades av sonen Al-
var när denne övergick till nyinrättade väg-
förvaltningen.
Fortfarande år l9l& införskaffade speditör
Thure Johansson en av länets första lastbi-
lar, en Scania A 1120. Lastbilen registrer-
ades aldrig för allmän trafik eftersom den
endast skulle användas i egen rörelse, men
oj, vad den bilen fick slita ont i trafik-
en. Vid tiden före 1920 så var inte bestäm-
melserna så hårda. Det var först när samman-
slutningar bildades som riksomfattande be-
stämmelser började gälla.
Thure Johanssons speditionsrörelse med häst-
vagn fortsattes vid sidan om, fram till om-
kring 1930. Drängen, "tjock-Hägglund", en
kortvuxen man med ovanliga kroppskrafter,
lämnar ett färgstarkt minne efter sig.
Så är vi framme vid år 1915 och min far,Cu-
staf Lundholm, registrerades för en nyFord
med reg nr A 31. Vid beställningstrafik
framfördes den av tidigare nämnde "NilsHal-
lack".

Märkligt var att alla bilar registrerades
med bokstaven A I Stockholms län. Det blev
först efter år 1907 som övriga län fick eg-
na registreringsbokstäver, varvid Jämtlands
län erhöll bokstaven Z. Det skulle dock drö-
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turer mitt efter sjöisarnas dåligt stickbrs-
kade leder. Hallins första bil var för öv-
rigt en T-Ford med kantig mässingskylare
försedd med acetylenlyktor, och med vevstart
av precis samma årsmodell som disponent Os-
car Carlssons, tillverkad under krigsåren
l9l6-18.

__.í_

År l923 blev ett minnesrikt år för under-
tecknad. Dels började jag det året i folk-
skolan och dels köpte min far en ny T-Ford,
Z 28. Den var ca 7-8 cm lägre än tidigare
och fick andra nymodigheter som lutande
vindruta, bättre el belysning och säkert
fungerande självstart. Dessutom gick bakre
"sittutrymmet“ av karossen att lyfta ifrån
och ersättas av ett rätt så väl tilltaget
lastflak, som tillät ca 5-S00 kg:s last.
Sommaren 1923 erhöll min bror Rune sitt år
l9l9 erövrade körkort, vilket nu bidrogtill
mycket okynnesåkande. Hela familjen gjorde
långa utflykter till de olika byarnas "Gäs-

ja många år innan Z län begåvades med egna tis" som lockade med sina välkända och rik-
bilförsäljare, så reg bokstäverna från mel- ligt tilltagna maträtter. Där var Andersxms
lan- och södra Sverige var länge mest van- i Stamsele, strax hitom färjläget, och då
liga. minns man givetvis alla dessa kreatursgrin-
D t.d. ämnde Bil_olle inkö te år dar när man tog vägen över Vängeln till Bac-

en i igare omn p
l9l9 en Gregoire lastbil. Efter dåtida för- TåecšändašnçråíškšâmåïtëötštïagkšIlå 3:2:
hållanden var den ett monster, som kunde ta bçlp .¿ ll E d fp . d_

. va ur i en vi a a stoppen. n e grin
:P5 S111 20? kïzlast ellr' ätter snabb °m ar var så balanserade att de knuffades upp

n fins' e 8 passage are av bilens "kofångare". Skyndsamt kunde man
Samma år, alltså l9l9, öppnade vår legenda- köra emellan innan de återtog sitt stängda
riske tusenkonstnär, Waldemar Roos, sinväl- läge. Där var också rundturen över Lövberga,
kända motorverkstad i sanna hus som smides- Hafsnäs och Alanäsets Gästis. Sundemans i
mästare P Mattsson vid Ramselevägen. Under Alanäset stora läckra smörgåsbord kommer
många år hade han lärt yrket hos mångsyssla- man speciellt ihåg.

ren ErPst Edstrom P denne? Mekanlska.verk Resorna till östersund hörde till det meststad, även den belägen vid Ramselevägen. ännande vä omkrin 12 m.l och
Waldemar Roos bedrev även körutbildning och 5:81 kroåi š_h backi Hit i vä fa
i första kullen om 20 personer fanns hans u ' 8 "L 8' . 8 n . n 'forutom den ho a randen av hästlort d a- - _ s . JUP

8 .

kortsinnehavaren i Strömsund. Bland övriga ÉšñsdgcïiäïnålÉ_:a::dÉ:;tDe:mv:Se°;š Éiáïií
I ' 1

fanns även E Gustaf Lundholm, som då inne- _ Ö P P 5_ 7
hade tvåcylindrig Husqvarna motorcykel däcken. De stersundsturer som genomfördes

med sidovagn och 500 ccm:s cylindervolym, "Fa" punkterlngar var lätt räknade' Jag
presterande hela 5 hkr regnr Z 205 Sonen minns en resa när de två reservfälgarna för-

' ' b k h l ' ' ' l hR d I f. k . d k å fu äts OC 8gI'll.|"lgSßfej0I.'l18 C881! S UC OC

-»ed

fickgšiggdetta tillsänt förs? år 1923, vid rls' :akta men säkert t°3 vi °ss hem de sis-'l f å k F¿yll¿a 18 år_ ta tv mi en r n tra ten av agerdal.

Omkring år l92O dyker Olle Hallin, tillsám' Några möten med andra motorfordon var det
mäns med Sin fär. UPP med m°t°fi§°fi8 GV sällan tal om. Däremot mötte man så många
sitt åkeri. De hade tidigare bedrivit plat- fler forbönder i båda riktningarna. De höll
sens största häståkeri och hade vid sidan i regel samman i upp till S-6 ekipage, och
om även ett antal fullblods travhästar.Av då var det spännande. Rune fick backa in
dem belade oftast Svalan någon av de första Forden i något buskage - diken förekom säl-
placeringarna, vilket undertecknad självha- lan - och bönderna ledde sina bångsçyriga
de nöjet att bevittna på vårisarna utanför hästar förbi oss under gnägganden och spark-
Virgo-kajen på 20-talet. Intressant att min- ningar. Restiden var så där omkring 3-A tim-
nas var också alla sjukskjutsar som Hallins mar och toppfarten kunde i bästa fall uppgå
fick utföra vintertid tillsammans med den till hela 60 km i tim. Trots den låga fart-
tidens läkare. Vanligtvis företogs dessa en så förekom dödskörningar i de värstakur-
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vorna, vilka döptes efter den eller de som
förolyckats på stället, ex "Svan's kurva".

Omkring år 1923 företog Rune och min faren
av de första resorna, kanske rent av den
första, till Bågede-Gäddede med bil. Vägen
mellan Strömsund och Alanäs öppnades inte
officiellt för trafik förrän 1924. (Vägen
Alanäs-Gäddede färdigställdes omedelbart ef-
ter världskriget 1918) Det berättas att fär-
den bitvis företogs på utlagda plank eller
att bilen lyftes över de värsta hindren.Hen
de lyckades genomföra den vådliga resan,och
det inom loppet av ett och samma dygn.

Q
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2 28 blev legendarisk på många sätt. I slu-
tet av tjugotalet utlystes en precisionstäv-
ling för bilar i östersund. När Rune anlän-
de för att tävla med sin T-Ford, så fanns
där bara s k växelvagnar, varför han neka-
des att ställa upp med sin "uråldriga" bil.
Efter ingripande av de andra förarna så
tilläts han dock att få starta, trots led-
ningens negativa inställning och motstånd.
Enligt tidningarna så gjorde Rune en bejub-
lad uppvisning och vann med bred marginal.
För sin skickliga behandling av Fordens tre
pedaler, så döptes han av folkhumorn till
Jämtlands bäste "orgeltrampare".
Ytterligare en händelse med gamla motorfor-
don bör "dammas av". Det var när en origi-
nell motorcykeltävling gick av stapeln en
vinterdag i Östersund. Tävlingen skulle gå
via Frösövägen till Frösö kyrka och sedan
åter via Vallsundets färjeläge. Slutsträck-
an var på en dåligt upplogad fartsträcka in
till staden. Det som satte färg på tävling-
en, och det var det originella, var att en
skidåkare skulle tolka på skidor ca 12 met-
er efter fordonet. Rune lånade en 220 kg
tung Husqvarna motorcykel om 1000 ccm volym
med 20 hkrs motorstyrka av järnvägstjänste-
man Karl Nilsson i Ulriksfors, och vidtala-
de en ingenjör Dahlgren i Östersund atthän-
ga på bakom. De vann tävlingen överlägset
och det var en verklig prestation med tanke
på de dåligt plogade vägarna. Men poängen
blev när nämnde Dahlgren omkring 1931-32
tolkade efter bil hela vägen mellan Öster-
sund och Stockholm på ca ll tim. Det Ni....

1924 var ett verkligt genombrottsår för bi-
larna i Strömsund. Då berikades samhället
med ett tiotal fordon, mest av märket T-
-Ford. Största orsaken var det billiga pri-
set, men även reklamens makt var stor. Så-
ledes talades det om att Forden nu blivit
"lägre" och att den försetts med dörr även
på förarsidan, samt slutligen, att den kun-
de erhållas i ett flertal färger.
året därpå, 1925, köpte J.R. Scherman den
första kupëbilen - en hög, kantig T-Ford
som vi genast döpte till "Skyskrapan" På

helgerna körde Scherman, lite i smyß. tra-
fikskjutsar, och det var höjden av välbefin-
nande att få sitta "inomhus" i en ombonad
bil. Jag minns att på helgdagskvällarna stod
folk och väntade utanför kyrkan på att "sky-

“ ~ skrapan" skulle dyka upp och transportera
dem till Uddens dansbana. Även vi smågrabb-
ar såg fram emot att få uppleva glädjen av
en tur med Forden, när den någon gång var
ledig. Kostnaden, hör och häpna, var S0 öre
per person för enkel resa. Var man två blev
det 25 öre, vid tre blev det 20 öre och vid
fullsatt, fyra till fem personer, var pris-
et 15 öre per styck. Efter att ha gjort en
runda runt i området och tittat på "fröjd-
en" så var det bara att ta apostlahästarna
tillbaka upp till samhället. Hade man haft
en lyckodag med pilsnerflaskförsäljningentill gamla krutgubben Enoksson, så hade man
även råd att åka tillbaka. (Priset på tom-
glasen var 3 öre/st och flaskorna hittades
ofta vid tegelbruket nere vid Aspudden ell-
er omkring Dalabacken, intill bryggeriet,
där dåtidens kortgäng höll till)
År 1926 köpte Olle Hallin (fadern P. Hallin
skötte enbart om häståkeriet) en amerikansk
Dodge, som redan året därpå ersattes med en
stor mellanbrun öppen Fiat, och som lämnade
ett speciellt minne efter sig. Framme på
kylaren satt nämligen en flott mascot i form
av ett flygplan med propeller som roterade
allt efter fartvinden. Ni må tro att vi såg
med beundran på denna raritet. Omkring 1927
sålde Hallin Fiaten till källarmästare Rob.
Svanström, Bågede Turisthotell. Bilens tran-
sport dit upp var en upplevelse bara den.
Fiaten lastades på en stor vedpråm med hjälp
av särskilt konstruerade byggnadsställning-
ar, och bogserades upp till Bågede av en av
ångbåtarna. Samma år köpte Olle Hallin en
stor och öppen Buick, vilket märke nu gjor-
de ett otroligt segertåg genom Sverige.
Holms i Jonsgård rycktes med av modevågen
och köpte en likadan medan däremot folkskol-
lärare Pelle Johansson föll för en ny Essex
från England.

Så komer vi fram till år 1929 då Olle Hal-
lin återigen var mogen för ett bilbyte. Den-
na gång blev det en heltäckt amerikanaremæd
beteckningen "Silver-Biuck", och som blev
platsens första ambulans när ett mittstolpe
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plockats bort så att en bår kunde ställas na föräldrar bjöds bl a på weekend-resor
på plats i bakre utrymmet. (Vid den här ti- till Sollefteå, Östersund, och ibland ända
den hade Hallins i många år haft en yngling till Trondheim. Och som sagt, med Karlström
anställd vid häståkeriet, och som hette 01- som "hovchauíför".

le Hanss°n° Senare fick han smaknamnet usir- Gustav Karlström sålde på 40-talet Nashen
::n"I Ef:?ï ašteïgïšdåågšntåï ïâzämäštïrt med rättigheter till Arne Roos och Bengteriets i s -

¿3¿p~««M«mwmwwammmsmmmmïmmmmß
' Arne Roos blev den kanske mest kände motor-

Nu är vi framnæ_vi¿ l930_talet och ¿et skul_ profilen i Ströms historia. Han började sin
.1 . karriär i sin farbrors, Waldemar Roos, väl-

le bli en milstolpe i Strömsunds bi histo kända motorverkstad. under kriget tjänst_

fia' I april bÉ1dad?s näæ%l3?2 strö:ïïnd:al_ gjorde han dels som chef för KronverkstadenTrafikbilägare örening, axi , av e . .

lin, "Ångbåtsbefälhavare" O.K. Fahlên, Gus- äådmgïšïgçåâïšgnnšgoïíåšno? ::ê:%âåckÉ¥_
tav Karlström, köpman Arvid Olsson, Gottfrid kri arbetade han verkmästare för

.n g
Strömstedt' Raåhar N°rdên3 e“fš°di sjoman Sandström 6 Ljungqvists nystartade bilverk-
som tillhörde det exklusiva ta som run . _. .

dat Kap Horn med segelskuta" samt åkare K.L. stad vid Str°msváge“' för att seqan aväluta
som föreståndare för Shells bensinstation. n . .

tåggïëâåsfïzaàvertaglt Thure Johanssons och verkstad vid Ramselevägen. I anslutning
° till bensinstationen bedrev han också sin

Av okänd anledning så tröttnade Olle Hallin välkända bilskola och biluthyrning fram till
på droskrörelsen - kanske med ålderns rätt- pensioneringen.
och sålde sin verksamhet till Bror Eriksson. .

. . Bengt Torstensson avflyttade till Stockholm
Denne framhärdade till år l93S, då han över- . . . . .

lät ö l en till Isak Mattsson från Äs näs °°h utblldfde s18.t1ll beslktnlngsman' Hanr re s p .
och själv övergick till Kungl. Postverketpå :Yïl:t::i:lnik§§š:ï:nä°m chef för Svensk
linjen Strömsund-Gäddede. Han avslutade sin I P ° 8

chaufförsbana med linjen Gäddede-Blåsjön' Efter första världskriget, närmare bestämt
Gustav Karlström, som varit en av drivkraf- år l9l9, inträdde en banbrytare inom Ström-
terna vid bildandet av droskrörelsen, hade sunds-bilismen på arenan. Det var köpman
redan i mitten av tjugotalet börjat intres- Arvid Olsson med familj, som flyttade in
sera sig för bilar. Vid 20-talets slut er- från Ramsjö efter mellanlandning i Fränsta.
höll han det åtråvärda trafiktillståndet. Redan i början på tjugotalet började han
Han blev känd som den verklige gentlemanna- med droskrörelse och körskola. Vad var då
chauffören och skötte sin Nash med största naturligare än att hans hustru Emma blev
omsorg. Detta gjorde att han ofta fick mån- dam nr två med körkortsinnehav i NorraJämt-
ga priviligierade körningar. Jag minns sär- land. Sonen Börje överraskade alla med att
skilt en gång när större firmors represen- vid 9 års ålder avlägga kompetensbevis för
tanter inom järnhandlarkåren låg över på framförande av motorfordon, vilket innebar
ärevördiga Grand Hotell i flera dagar. Mi- att han fick köra bil när han hade en res-
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' ' fanns bland andra Sven Danielsson, "Kevaks",
' som länge och väl kört åt Hallins åkeri.Han

Krook. b.n'h“t."°“ | strömumd övergick år 1936 till Kungl Postverket, där
är nu [Ü-d|8_ Dgn ir by-sad i dgn han kvarstannade till sin pension. Sven ut-
för bens|n“al|0n¿r vannan n_mki¿_ förde många idrottsskjutsar för l.F.K:s räk-

- - - ning. En av dem gloulner jag aldrig. Det var
stilen och innehåller ett rum for ol- när Gurrav Krrlsrröm och ..Krvaks.. körde oss

iof' eu' kontorsrum med telefon' bandyspelare till Kramfors/Nyland vintern
en Tum för Chaufföfßfø â\'0 ÜÜÜ! 1933-34. Strax hitom Kramfors, mitt i mörka
lflèd iEiêf0, Gil ftlm med \\'. c. 0011 natten och med höga snövallar vid sidan om

en panm-um_ Fmmfßr byggnaden vägbanan, så koulner ett långt och väl upp-
äro “.enn¿ mack”. anbrinsade en lyst snälltåg framrusande snett emot oss.

I
~ - - v- Vi bandyspelare befann oss i ett halvvaket

for bensin och en for henna' \ 'dam tillstånd, men blev helt klarvakna när våra
“anus 'mör'i_b°ck'r' spolphua och chaufförer ropade "Se uppl" och tack vare
PÜmPan°n|mÜ° körskicklighet lugnt styrde in fordonen i

vänster snövall. Ett fasligt snurrande på
vägbanan uppstod, dock utan att vi krockade

. . . . ' ll . Nä b'1ar a tannat kasta-
pektabel målsman sittande vid sidan om.Nár âlnñïmssagasrírr àr_ gchskonsrarïçgde arr

n . . . e g

:?r¿ehså avlaqe :in reaåsäoëeešâgen aï 1931' snälltåget, med dunder och brak, rusade
IC an av sin ar en Cem S mo fram ovanför oss på en viadukt Men upplev-torcykel, som han framförde med elegans om å r k d h' ä f

än dock litet väl hastigt på dåtidens grus- els?n var ánd šlocåarta ' oc mer n em

vägar. Det var med största självövervinnel- årtl°"de" efter t S kan man se och uppleva
se jag ställde upp som passagerare någon den mycket starkt'
gång emellanåt. Dottern Anna-Stina var giv-
etvis lika motorsinnad och erövrade körkort
redan år 1929. Börje levde helt upp i moto-
rismen och omkring 1930 medverkade han till
att Esso uppförde fullständig bensinstation
med utrymmen även för nybildade Taxi. Något
år senare utökades servicen med magasin och
expedition för godsbilar och bussar på s k
Brända Tomten. där Brogatan nu anslutertill
Bredgårdsgatan.

Arvid Olsson konsumerade väldigt många bil-
ar av olika fabrikat. Hans första bil lär
ha varit en Opel. Bilen var öppen och med -
utanpåliggande mässingsspakar för växel och _

broms samt försedd med gasbelysning. Bland
övriga märken återfanns Dodge. Oäkldv En annan kändis från Arvid Olssons droskrör-
Bäiïk' ?°ntia: m flf En bil 5:? lämnar.sär_ else var Olle Hansson, Sirman", som ävenle-
S l,t minne e ter sig var en 'lVïr_çulck des började sin karriär hos Olle Hallin. I
kupe, med mellanrutn och telefonforbindelse slurer på 3o_raler avflyrradc han rrll ö$r_
mellan förar- oíhlpassagerarutrymme. Bilen ersund_ nsirmann drog fram många körk0rr$_

var avsedd °r 'Q a PerS°ner' aspiranter i Ström och lärde dem konsten
Bland hjälpförare som Arvid Olsson anlitade att hantera motorfordon på ett suveränt

sätt. Minnesvärd blev en eftermiddag, när
tre av hans elever. för övrigt välkända och
snygga strömsundsflickor, blev bjudna på su-
pê på Grand Hotell av besiktningsmannen. in-
genjören Nilsson. På kvällskvisten kom de
utdansande som godkända bilförare - ett gott

.nsall betyg för "Sirmans" yrkesskicklighet.
En av Arvid Olssons trafikbilar övertogs i
januari 1939 av Einar Andersson, som även
han blev en kändis inom Strömsundsbilismen.
Einar drev sin droskrörelse mellan åren1939
och fram till 1965, varefter han avyttrade
d 'll H Y d '~ ' 'en ti arry .or qvist, som i sin tur
fortsatte till 1953. Då tillträdde han en
plats som förrådsman i bilfirman Sandström

Å
~ & Ljungqvists filial i Strömsund.
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En liten historik

_ SÅG íiitbnßb sscrzssmön

Lennart Trangius har i Strömsboken II, häfte 19, skrivit om Klövåns kvarn och dess
tillkomst, samt dess ägare från år 1765 och till l9Al. Därefter revs kvarnen och
flyttades till Strömsund där den drevs med elkraft några år. Kvarnen är nu skrotad.
Själva huset står kvar, men används nu till andra ändamål.

I domboken för hösttinget år 1745 påträffa vi för första gången en upplysning om

att en kvarn skulle byggas i Klövån. Uhns byamän hade gjort en överenskommelse med
Sven Pärsson (Strand:5) och Anders Jönsson (Strand:92) om att få bygga en kvarn,
samt att ta timmer och vedbrand på Strands skogsmark. Till vardera Strandbornaskul-
le de betala 35 dr kmt. Ar l790 fick Olof Hemmingsson (Strand:94) Häradsrättens
tillstånd att tillsammans med fyra andra bönder från öhn och Espnäs anlägga en såg
i Klövåns utlopp i Vattudalen.

Sedan påträffa vi inga uppgifter i domböckerna angående såg och kvarn förrän 1866.
Detta år köpte faktor Petter Qvarfot av byamänningen en trakt om 3 mälingar och
vattenfall för anläggande av en fullmjölskvarn. l869 sålde han lägenheten till Ol-
of Mårtensson i Hillsand. l köpet ingick ett avtal om malning av lSO tunnor spann-
mål åt Strandborna. Olof Mårtensson sålde kvarnen år l87l till handlanden Anders
Andersson i Bredgård. Köpesumman uppgick till 2020 rdr. riksmynt.
Ar l879 köpte G.G. Carlqvist från Bodum kvarnen för l3.000 kronor och i köpet in-
gick 3 mälingar, full mjölkvarn, vattenfall och jordtrakter med vissa undantag.
Dessa jordtrakter hade Anders Andersson köpt 1877 av Sven Persson i Strand.
När Carlqvist sålde till C.G.R. Lindholm från As, upptas även såg i lagfartshand-
lingarna. Sågen byggdes troligen under de år Lindblom var ägare. Lägenheten över-
togs år 1884 av sönerna Carl Johan Adolf och Olof Reinhold Lindblom, och de varä-
gare till l888 då arbetaren Erik Persson från Ohn (Erik i Skogen) köpte lägenheten.
Ar l897 övertog Jonas Jonsson i Renålandet kvarn och såg, men sålde redan två år
senare till Zacharias Aslund. som representant för Graningeverken. Ägarna därefter
har varit Erik Petter Strandberg och Olof Olofsson. l926 Jämtlands Folkbank - l926-
-l94l Olof Hikström. Nuvarande ägare är Gerda Inez Verstegh (l:5S Strand). Själva
kvarnen, som övertogs av Mikael Hikström l94l, flyttades till Strömsund.
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' Jag som nu gör dessa anteckningar, är dotter till Erik Petter Strandberg, som med

' sin familj flyttade från Espnäs till Klövån redan omkring 1907. Eftersom jag född-
es l9lA, har jag ju inga säkra minnen därifrån förrän framemot 1920-talet. Men mi-
na bröder, Agaton född 1902 och Elof, född 1905, och som bor i Jormvattnet, harbe-
rättat en del om hur det var i "Klöva" när de växte upp.

Bebyggelsen bestod av kvarn, såg, bostadshus om tre rum och kök, ladugård som rym-
de 2 hästar, 3 kor, ett par getter och en kalvkätte. I ena hörnet fanns en öppen
spis. All klädtvätt som måste ske på vintern, försiggick i ladugården, och vittvät-
ten kokades i en stor gryta i den öppna spisen. Sedan klappades och sköljdes tvätt-
en i en upphuggen vak i kvarndannæn. I anslutning till ladugården fanns förstås en

foderbod, och i sauna länga en vedbod, redskapsbod, snickarbod och smedja.

Dessa hus fanns där redan när familjen flyttade dit, men vilka som bott där före
oss vet jag inte. Men någon måste ju ha byggt husen och odlat upp jorden. Kvarnen
byggdes ju mellan 1866 och 1869, när faktor Petter Qvarfot var ägare, och sågen un-
der tiden Carlqvist eller Lindblom var ägare 1879-1884.

På nordvästra sidan om ån, mot landsvägen, finns ännu en odling kvar. Och en bit
därifrån, i en dalsänka mot ån, en uppodlad åker som kallades Kilen. Där odladespo-
tatis. Den stora odlingen med lador och loge (där det brukade dansas ibland) kalla-
des för "hägna" e11er"Klövhägna".

Som jag nämnt så fanns ju kvarnen och sågen redan förut, men utvecklingen fortsatte
medan min far, Erik P. Strandberg, bodde där. Ett tegelbruk uppfördes och en tegel-
press inköptes från Svedala. Med hjälp av pressen kundeupp till 3000 tegel produceras
varje dag. Lera östes upp på vintern i ett lertag på stranden mellan Jakobssons
gård och "K1öva", och sand fanns också på nära håll. Lera, sand och vatten i lämp-
liga mängder var vad som behövdes för tegeltillverkningen, samt en massa torkställ-
ningar och en tegelugn där teglet brändes. Tegelugnen var ett ganska stort hus med

tjocka tegelmurar och med brädtak över.

Engqvist i Strand var specialist på att elda i gångarna eller tunnlarna under där
teglet brändes, och en bror till den allmänt kände Lars Th Jonsson, som hette Jon-
as Titus, hjälpte till vid tegelpressen genom att med en kraftig järntråd skära av
stenarna när de kom ut från pressen. Det var sedan småpojkgöra att langa framlbräd-
lappar (lagom för två stenar) på ett bord, som gick att svänga runt. Därifrån skul-
le sedan brädlapparna placeras in i torkställningarna. Jag tror att det fanns arbe-
te för ganska många där när tegeltillverkningen pågick för fullt. Lera och sand
skulle ju kärras fram och matas in i tegelpressen, och sedan skulle stenarna in i
torkhuset och vidare till tegelugnen när de var färdiga att brännas. Sist gällde
det att frakta det brända teglet ut på ångbåtsbryggan. Efter 1913 tillverkades in-
get mera tegel.

Kvarnen var väl egentligen det viktigaste huset vid Klövån, och var byggd i trevå-
ningar. I höjd med andra våningen fanns en ränna från kvarndammen, och när något
skulle malas så öppnades dammluckan. Vatten i lämplig mängd kom nu rinnande och
föll ned på turbinerna under kvarnen, ett fall på ca S meter. Det började snurrai
maskineriet och kvarnstenarna kunde sätta igång och mala. Turbinerna var av gjut-
järn. Den som användes till kvarnen var på 20 hkr och den andra, som ömsom använd-
es för tegelpress och såg, var på 30 hkr. Till gamla sågen, som låg bakom kvarnen,
var ett mindre vattenhjul kopplat. Bredvid detta hjul fanns ett stort s k överfalls-
hjul, som drog en benstamp. Bönderna sparade på kreatursben, torkade dem och fick
dem krossade och malda till benmjöl, vilket skulle användas som gödning på åkrarna.

Min far hade satt upp en ny såg framför kvarnhuset (den gamla var för dålig) ochtill denna användes den större turbinen via en drivrem, som kunde läggas om så att
den gick att använda antingen till tegelpressen eller till nya sågen.

Apropå kvarnen så minns jag att när bönderna skulle till kvarn och mala, så rodde
de. Även så långt som från Hillsand kom de i sina roddbåtar. Det var inte så van-
ligt med motorbåtar, men det fanns ju de som hade sådana också.
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Till sågen kördes timret fram på vintern medan det var "körföre". Det fanns inga
landsvägar eller bilar utan det var att passa på medan det var isväg över sjön.Den
var märkt med smågranar, s k stickningsbuskar. Timret sågades helst på våren medan

det fanns gott om vatten i ån. Sedan staplades virket upp och fick torka tills det
hämtades. Var det stora mängder blev det fraktat på räls ut på den långa ångbåts-
bryggan, där det sedan lastades i pråmar liksom teglet, som skulle forslas därifñh. I

Det fanns två dragbåtar i Vattudalen. Den ena kallades "Strömsund Ettan" och gick
med ångmaskin, och den andra "Strömsund Tvåan" och hade råoljemotor. De brukade
hämta pråmlasterna och dra dem dit de skulle. I regel var det väl till Strömsund. |

Far hade även konstruerat en spånhyvel som drevs med vattenkraft. Den klöv takspån
som då var en stor förbrukningsvara. Ja, det var mycket som vattnet i ån skulle
räcka till. På våren var det timnerflottningen. Klövsjön var dock en bra reservoar
och däruppe var också den första damanläggningen byggd. Det andra dambygget fanns
vid nedre änden av den s k Spakån, någon kilometer upp från Vattudalen. Sträckan
mellan Klövsjön och Spakådammen var försedd med en bom bestående av dubbla stock-
bredder ihopkedjade, så att när timmerflottning pågick kunde flottningsarbetarna
gå eller springa på bommen. Hed sina båtshakar såg de till så att timret flötlugnt |

framåt och inte brötade ihop sig. Sista sträckan i ån nedanför Spakådammen var
brant och stenig. Här var rännor av timmer byggda, och när dammluckan öppnadesträng-
des stockarna ut i rännan av vattnet som forsade iväg nerför och ut i Vattudalen.
När timret väl var nere i sjön var det dags att slå igen dammluckorna, för att spa-
ra vatten till kvarnen och sågen.

Timmerstockarna, som nu var nere i Vattudalen efter färden från Klövsjön (det var
bönderna i Strand som hade sina skogskiften där), samlades nu i en not och hämta-
des av någon av flottningsföreningens båtar. Det fanns mindre båtar som "Ante" och
"Fix", men de riktigt stora flottningsbåtarna var "Dragan", "Svaningen" och "Vattu-
dalen". "Dragan" var byggd med isbrytarstäv, så den kunde gå i isen och bryta rän-
nor, där sedan vanliga båtar tog sig fram. "Oföres-tiden" var besvärlig för folket
i byarna längs sjön. Då kunde man varken ta sig fram på land eller på vatten. Så

det var en efterlängtad dag när första ångbåten dök upp på våren, någon gång i maj;
ibland i början på månaden beroende av hur vintern varit, och ibland senare.

*'ä .
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PART! AV ÅNGBÅTSBRVGGÅN 1 KLÖVSÅNO

Bogße/:båten Ettan" ušgge/L alt! ön. att hänvta_en pru!_»_n jull-
tcwtad med vudze. vuanauønen an sedan dxe/L ublbaka ud St/wmaund.
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Jag tror att man kan påstå att vår far, Erik Petter, var något av en tusenkonstnär
med många järn i elden. Det var inte bara sågen och kvarnen som skulle hållas igång
Han hade även fullt upp att göra såväl i smedja som snickarbod. Men han hade ju äv-
en god hjälp av sönerna Henry, Agaton, Elof, Rudolf och Olle, som allt eftersom de
växte upp fick lära sig att hjälpa till med allt slags arbete.

Smedjan i Klöva användes mest för att förse kördon av olika slag med det smide som

behövdes till medar under timmerkälkar mm. Även hästskor vet jag att det fanns ar-
bete med. Det var det s k gravet på skon som blev nedslitet och behövde bättras på.
Men för att smida måste det finnas kol till ässjan. Då var det bara att i god tid
sätta igång att kola. Kolmilan restes hemma på gården, snett bakom uthuslängan.
Jag kan ännu känna hur det luktade från milan: en rå, frän lukt blandad med dimma
och senhöstluft, för kolningen skulle ske på hösten just innan snön kom.
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I snickarboden fanns förstås svarv och snickarbänk och vad därtill hör. Där till-
verkades lite av varje: stolar, sängar mm och mest till husbehov. Båtbygge förekom
också. Sista båten min far byggde var en ganska stor båt med inombordsmotor och
hytt. Den kallades "Tuttu" och hamnade till slut i Frostviken, omdöpt till "Nord-
stjärnan". Den såldes till ett gruvbolag där den användes för att frakta kalksten.
Båtens överbyggnad revs bort och den tjänstgjorde på så vis som en pråm. Den kap-
sejsade till slut och gick till botten och är troligen gömd under schaktmassorfrån
sjöregleringstiden.

Andra saker som far ägnade sin tid åt var att bygga jordkällare med valv av gråsten.
I Skärbolandet finns en källare som han byggt, likaså i Bonäset på gamla Lövenrings-
gården. Och i "Klöva" finns rester av en källare som han troligen också byggt. Nå-
got som han däremot inte lyckades så bra med, var att måla tavlor. Han försökte i
alla fall, men blev inte nöjd med resultatet och slutade.

"Klöva" var också centralpunkten för byn Klövsand. Ångbåtsbryggan fanns ju där och
skulle någon resa med ångaren Virgo, så var det bara att gå till "Klöva" och vänta
tills båten kom. Postväskan sköttes också härifrån. Det var en skinnväska med lås.
Den öppnades vid köksbordet och brev och tidningar delades ut direkt till dem som

infunnit sig för att hämta posten. Nästa dag skickades väskan tillbaka med båten,
och då med eventuella försändelser som skulle till postkontoret i Strömsund.

Man kan idag undra hur många i Ström som minns något om Klövåns Kvarn och Tegel-
bruk? I seklets början fanns där en liten - man kan väl nästan säga blomstrande -in-
dustri. Den är kanske värd att minnas. Det är därför som jag här försökt att berät-
ta något av vad jag vet, eller fått veta, främst genom min bror Elof Strandberg i
Jormvattnet. Vi flyttade från "Klöva" år l92A på hösten. Då var jag 10 år, minbror
Arvid 9 och lillasyster Elsa 6 år.

Själva Klövån är numera bara en liten å, närmast en bäck kan man tycka. Alla bygg-
nader är borta. Inga spår finns efter ångbåtsbryggan, och på de små åkerlapparna
växer nu planterad tall. Rester av jordkällaren är nu nästan det enda som påminner
om att här varit en plats där verksamma människor levat och bott.

Strömsund i mars 1988.
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BYGGNADER Storstugan fick under försommaren ett nytt spåntak. Takläggarna var
från Hamnærdal och avlönades med IKS-medel. Takspånet revs till stör-
sta delen av vår vaktmästare Gunno Emanuelsson. Timret till spånriv-
ningen skänktes av Holmens Bruk AB och det höggs av Holger Eriksson,
Jöns-Erik Jönsson och Gunno Emanuelsson.

Klädkammaren i Storstugan gör nu rätt för sitt namn, sedan den fått
ny inredning, och dräkter och övriga klädesplagg monterats och upp-
ställts på ett överskådligt och expomässigt sätt av Ruth Eriksson,
Karin Nyberg, Agneta Sjöblom och Ulla Örjebo.

I österkmmuaren på nedre botten har en högsäng med klockskåp från
1850 insatts. Vaktmästaren har renoverat den och John Westerlund har
målat och dekorerat. Sängen är en gåva av framlidna Astrid Göhle,
Öhn, och har förmedlats genom systerdottern Julia Hansson, Erikslund.
Den har troligen en gång tillhört Storstugan men kom att skiljasfrån
huset vid en stor auktion 1917 uppe i Vedjeön.

Scenbyggnaden målades utvändigt en blåsig men solig vårdag av medlem-
mar i Lions och HP.

Kanslibyggnadens västra del har totalrenoverats av Holger Eriksson
och Gunno Emanuelsson. En del av de två små runlnens sammanlagda yta
har blivit ett kombinerat sammanträdes- och läsrum, och resten har
avsatts till arkiv och duschrum

GÅRDEN Gärdsgården färdigbyggdes på hembygdsdagen av bybor från Tullingsås
och Bredkälen och omgärdar nu hela gården. Ny grind vid Tekniska Ma-
gasinet har snickrats och uppsatts av vaktmästaren.

Stenmjölsbelagda gång- och rullstolsbanor har dragits över gårdentill båtnad inte minst för de handikappade.

Lek- och klätterställning har inköpts och uppmonterats intill denöv-
riga lekutrustningen.

SAMLINGARNA Samlingarna har berikats med ett flertal föremål under året. En gam-
mal knivlåda har sålunda skänkts av Gerda och Olle Skogeland, en
1800-tals sparkstötting av Eric Blomqvist, hästtrugor av Harry Eriks-
son, en Luxor radio från 1930-talet av Anders Göransson, en Philips

84



radio av samma ålder och en ateljêkamera från Klintman G Perman av
Rune Lögdberg, en "Brunsviga" räknesnurra av Erik Svensson och ett
stort antal träföremål, fat, skålar, bunkar, byttor mm av Vidar
Eriksson samt porträtt och böcker av Anna Mattsson.

ÅRSMÖTE Årsmötet avhölls i Storstugan den 19 maj. Vid kaffet efter förhand-
lingarna läste Ingrid Lejdstrand egna dikter på jämtska och Arne
Haglund och Mats Kristoffersson spelade och sjöng.

HEMBYGDSDAG Dagen var solig och publiken talrik. Slöjdmässan hade öppnat och ak-
tiviteter av skilda slag pågick i stugorna. Sörli skole-corps spela-
de både på Vattudalstorget och på hembygdsgården. På scenen bjödspå
sång av Strömslagets barngrupp, uppläsning av Ingrid Lejdstrand,
sång och musik av Marlene Wahlström, Malin Kristiansson, Jon H An-
dersson och Jeanette Edler. Nicke Sjödin, slutligen, berättade på
sitt oefterhärmliga sätt om tilldragelser i "gammelvärla". Efter
skyttetävling och kapprodd mellan byalag var åter en lyckad hembygds-
dag till ända.

AKTIVITETER Den sedvanliga slöjdmässan pågick under tiden 30/6 - l6/7 och rönte,
som alltid, intresse och köplust.

I Tekniska Magasinet hade Bror Sandmark och Paul Åkerman ordnat en
utställning från 1950- och 1960-talen, konfirmationskort och atelje-
kameror, ett arrangemang som väckte berättigad uppmärksamhet.

Mattias Kärnlund ställde ut sina många blyertsteckningar i Storlog-
en, dit de konstintresserade gärna fann vägen.

Sedan slöjdmässan stängt för sommaren ordnades en hantverksvecka på
gården, där besökarna fick inblick i tennsmide, lerdrejning, svarv-
ning, korgflätning och vävning.

Två lekfulla söta killingar från Inger Lundins getfarm i Älghallen
gladde under sommaren inte minst de yngre besökarna.

Ett försök att väcka liv i de en gång så populära "Torsdagskvällar-
na" gjordes tre torsdagar i juli med scenprogram och dans. Gunnar
Grahnström stod för programutformningen. Tyvärr blev kvällarna inga
publikdragande tillställningar, något som i någon mån berodde pådet
blåsiga och svala vädret.

Första söndagen i advent, skyltsöndagen, var Tomtestuga ordnad i
Hjalmar Strömerstugan av Barbro Nilsson, Ingrid Lundin, Maj-Kristin
och Sture Reinemyr samt Karin Andersson. I Storstugan kunde man få
ta del av julstök förr i tiden. Gunvor Göransson, Inga-Britt och Tu-
re Nilsson, Ulrika och Lena Zakrisson samt Sven Sikström visade hur
det gick till.
Studiebesök av elever från grund- och förskola har gjorts på hem-
bygdsgården vid skilda tillfällen under året.

ÖVRIGA AKTIVITETER Hembygdsgården har som vanligt flitigt utnyttjats av många av sam-
hällets organisationer och föreningar. Här har sålunda varit plats-
en för Köpmännens marknad, för IFK:s midsommararrangemang för barn,
och Dundermarknaden. Här har man gått i mål efter Malmåvandringen
och Dundertrampen, och här har Friluftsfrämjandet och Strömslaget
arrangerat tillställningar, och i säsongens början konserterade här
en stor polsk ungdomsorkester. Simonsons har här haft kundafton,och
här har hållits släktträff och skoljubileum. Sist men inte minst no-
teras att kyrkans och de frireligiösa samfundens välbesökta stugmö-
ten här haft sin givna plats.
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TOMTEN Serveringen har som tidigare föreståtts av Ingrid Nilsson, som i Ka-
fê Tomten skapat trivsam och ombonad atmosfär. Vid större arrange-
mang blir lokalerna emellertid otillräckliga och tungarbetade

LOTTERIET Många värdefulla vinster har skänkts av medlemmar. Johan Mattsson
uppvaktade Strömsunds företagare och återvände med många fina vins-
ter till vårt lotteri, vars 15000 lotter snabbt fördelades blandhu-
gade köpare av våra duktiga försäljerskor.

GUIDNING Guidningen har de senaste åren krävt många frivilliga krafters med-
verkan, och tack vare alla dessa hjälpsamma medlemmar har verksam-
heten flutit fint och fungerat till allas belåtenhet.

ENTREAVGIFTER Systemet med att ta upp entrêavgift vid huvudingången har utvecklats
till en välkommen inkomstkälla för föreningen, och det accepterasav
praktiskt taget alla besökare. En del säger vid utpasserandet t.o.m.
att avgiften är för låg.

SÄSONGAVSLUTNING Den tolfte augusti hölls säsongavslutning i Sexkantlogen för frivil-
ligarbetarna på Hembygdsgården.

EKONOMI Föreningen har för försäljning låtit nytrycka 30 ex av Strömsbonad-
en. Utförsäljningspriset är 500:- kronor. En industridammsugare,ett
välbehövlig: hjälpmedel i städverksamheten har inköpts.

Angående den ekonomiska omfattningen under l989 hänvisas till vid-
häftad ekonomisk redogörelse.

TACK VARMT TACK! till alla goda krafter, som under det gångna året påett
eller annat sätt stött Ströms Hembygdsförening i dess verksamhet.

STYRELSEN
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BÅLÅNSRÃKNING PER 1989-12-31

Tillgångar: 1989 1988

Kassa Postgiro Bank 6l.7ll:91 43.4l5:9l
Div Fordringar 2.317:88 - 2.623:97
Aktie-andelar 5.000:-- 0:--
Samlingar 25.000:-- 2S.000:--
Boklager 20.000:-- 20.000:--
Inventarier 26.200:-- 24.000:--
Fastigheter l60.500:-- l60.500:--

§!@@š=l!ll9š29š! 300.729 79 21o.z91=94 I

Skulder och Eget Kapital:

Laneskulder l8.578:30 l9.472:07
Div skulder 0:-- 0:00
Anställdas Skatter 5.562:-- 5:160:--

fl

-1

J

Eget Kapital 245.659:87 245.659:87 6

Summa 269.800:17 270.291:94 r

Arets överskott 30.929:62

§2@@e=§§2l§s;=es2=§ss§=§ee1:eL 300-129=79 270-29'=°4 S

RESULTATRÄKNING PER 1989-12-31

Intäkter:

Försäljning 222.631:50
Medlemsavgifter 2l.l50:--
Bidrag 301.298:--
Fastighetsintäkter 29.400:--
Gåvor o övr intäkter l4.256:--
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lntäktsräntor 2.807.45 L;
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Kostnader:

Varuinköp 1l.150:60
Kost. Strömsboken mm l24.92l:70
Löner Arvoden etc l74.582:--
Sociala kostnader 79.34l:--
Fastighetskostnader 83.430:--
Inventariekostnader l6.983:90
Kontorskostnader l5.l85:l0
övriga kostnader 24 . 963 : 50
Kost. Markanläggningar 20.305:--
Reklam och PR 6.929:50
Räntekostnader 2.82l:03

§u';@e=L<2§sQ29s: S60-613=33

Årets Uverskott 30,929;62
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REVISIONSBERÄTTELSE 1990-05-16

Undertecknade, utsedda till revisorer i 6. Balansräkningen visar tillgångar på 300.
Ströms Hembygdsförening, får härmed avlägga .729,79 och skulder och eget kapital per
följande revisionsberättelse. l/l -90 på 269.800,l7. Lägger man till
l. Räkenskaperna är förda med omsorg ochnog- âšetgnrïïšåïgï ršsäååašzšiåâ balansräk-

grannhet och försedda med vederbörliga ns P '
verifikationer. S. Vi föreslår därför ansvarsfrihet för den

2. Kassabehållningen stämmer med verkställd :ÉÉ šïâëiï?ïn_°:í7:;aïš8;?mlige" raken-
kassainventering och behållningar på post- P

girokontona stämmer med kontoutdrag.

3. Resultaträkningen visar ett resultat på Strömsund' dag som ovan
+ 30,929,62_ Willy Krogstad Nils-Olof Mårtensson

ORDFURANDE TILL Ansnoïcï il!!
1991

Carl Olof Edlund

LEDÅMUT INTILL ÅRSMOTET 1991 REVISORER FOR 1990 SKRIFTKOMMITTE

Kurt Blomgren Hilly Krogstad Sten Sundqvist (sammankall)
Carl Olof Edlund Nils Olof Mårtensson Arne Rosenberg
Eva Jonsson Urban Olofsson (suppl) John Hesterlund
John Hesterlund _

BYGGNADSKOMMITTE LOTTERIKOMMITTE

ÉUPPL INTILL ARSMUTET 199] Sture Reinemyr (sammankall) Hellvig Näslund
Jöns Erik Jönsson Carl Olof Edlund Gunnar Svensson
Nils Gösta Nilsson Jöns Erik Jönsson Ruth Svensson

Nils Gösta Nilsson
LEDAMUT INTILL ARSMOTET l992 Sven Risemark VALBEREDNING

Sten Sundqvist :ickaEd.E°°S Nils Gösta Nilsson (sammank)
Barbro Nilsson "na rï SS°" Kerstin Persson
Agneta Sjöblom - Astrid HagbergSture Reinemyr PROGRAMKOMMITTE

John Erik Rislund Gunvor Göransson (sammankall)
Eva Blomgren

sum mmL Aasnum 1992 g§;,tÉ,,;§::S°" ucotRs|.toAnurtR

Maj Kristin Reinemyr Inga Britt Nilsson Stig Lander
Karin Andersson Kerstin Persson Gunnar Grahnström

Byumhu

BONASET STANGELE ALGHALLEN
Anders Olof Isaksson Märta Bergström Inger Lundin

BREOKALEN STRAND KSPNKS
Johan Olof Johansson Gertrud Sundin Britta Espmark

GAROSNAS HILLSAND OHN

Kerstin Blomberg Kurt Sandberg Ake Gunnarsson

LOVBERGÅ SÖDRA OHN OJARN
Ebba Bjurström Inger Svanberg Elsa Hedin

RENAN IUCLINGSASI
Maj-Lis Zakrisson He vig Näs und

g;sstL^$ vAeoA|.tN
Ylva Sjödin Gösta ïmnin I -4 i
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Ströms Hembygdsförening har förlorat sin ordförande. Han
föll på sin post", det slitna uttrycket, är i högsta grad

In memOf|an1 tillämpligt på Paul. Han skulle just inleda det samanträ-
de han kallat till och som innebar flera åtaganden ochmæ-
ra arbete för honom, när han rycktes bort.

hade lovat, det fullgjorde han. Det blev nu många

är exempel på Pauls engagemang, vilja och förmåga

Också i övrig verksamhet kring och på hembygdsgården hann
han vara med. Han ivrade för hembygdsdagar med kvalitét,
för utställningar, för slöjd och hantverk i gårdens bygg-
nader. Han hade vision av en hembygdsgård full av
aktiviteter för alla människor och för alla åldra
Utan att överdriva kan man påstå att Paul med åren blev
hembygdsrörelsen allt mera hängiven. Intresset och ansvar-
et gick hand i hand, och han hade en önskan att hembygds-
föreningen skulle bli en allas angelägenhet och ansvar.
Den skulle inte blott vara en "de gråhårigas förening",
ett uttryck som han skämtsamt fällde vid säsongavslutning-
en i höstas.

I nio år hann Paul leda verksamheten. Hans ledarförmåga
var stor, men utan yviga gester och åtbörder. Hans ledar-
skap gav hembygdsföreningen respekt och förtroende, ett
förtroende som visas av bl a de många frivilliga medarbet-
arna på hembygdsgården sommartid. Uppskattningen och res-
pekten var ömsesidig. Trots att hans vilja stundom var
lag, kan hans samarbetsförmåga inte nog framhålla
en glimt i ögonvrån eller ett gott skratt löste han många
samarbetsknutar. Hans breda kontaktnät med näringslivets
och det politiska livets företrädare kom också hembygdsfö-
reningen till godo.

Pauls verk är gott och i ordets mening bestående.
mer än väl värd den uppslutning, aktning och tacksamhet
som det ges uttryck för under denna minnesstund.

På hembygdsföreningens vägnar säger jag nu ett sista varmt
tack för allt vad Paul Åkerman uträttat och betytt, och
för all vänskap och omtanke han visade vänner och
tare inom Ströms Hembygdsförening.

Ur Arne Rosenbergs tal vid minnes-
stunden i församlingshemmet, Ström-
sund.

Paul åtog sig uppgiften som Ströms Hembygdsförenings ord-
förande 1981. Han visste att det var ett betungande upp-
drag att ha ansvaret för en så stor förening med sin ar-
betskrävande hembygdsgård. Men han axlade bördan med den
fasta föresatsen att göra sitt bästa. Och Paul var pålit-
lig och hederlig i alla avseenden och åtaganden. Det han

timmar till föreningens och hembygdsgårdens fromma.

Att vara ordförande är ingen avundsvärd uppgift. Man möts
många gånger av missräkningar. Så ock Paul. Men han hade
styrkan att lämna ett gott verk efter sig; något som man
kan se nere på vår vackra hembygdsgård. Under hans tidhar
också nya byggnader flyttats dit, bl a sockenskrivarbostäl-
let, där har uppförts den stora scenen, där har renoverats
och upprustats, där sprider gårdslyset sitt sken underden
mörka årstiden, där har Tomten återuppstått som kafê igen
och där har Tekniska Magasinet, något av en hjärtesak för
Paul, öppnats och skapat intresse och uppmärksamhet. Allt

, många

liv och
r.

s. Med

Han är

medarbe-
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När man kommer färdandes över bron in till Strömsund, så är hembygdsgården
med alla sina gamla byggnader något av det första man lägger märke till.
För turister och andra är detta ett tecken på att man närmar sig ett "kul-
tursamhälle". På hembygdsgården vårdas arvet från fordom och förs vidaretill nya generationer. Det är en överföring som i sig har ett bra under-
hållningsvärde.
Hembygdsföreningen erhåller visst bidrag för att kunna visa upp denna kle-
nod för omvärlden. Men som så mycket annat som är verkligt värdefullt i
vårt samhälle, så får man arbeta under knappa förhållanden. Med hjälp av
Byggnadsfonden, inträdesavgifter, lottterier mm så hålls verksamheten någ-
orlunda i gång.
Byggnadsfonden har nu bytt namn till HEMBYGDSFONDEN. Liksom tidigare är
den tänkt för att kunna användas i livets alla skeden, när man vill hedra
någon, minnas något eller helt enkelt stödja en god sak.

HÅLL VÅRT KULTURARV LEVANDE MED ETT BIDRAG TILL HBMBYGDSFONDEN

Postgiro 2 43 30-3

/ /å y

« År'/W/////'//N
"Här är den sköna Vattudal där sägners folk färdats över vidda..." står att
läsa på Ströms sockentapet. Bonaden finns nu åter till försäljning, och är
tryckt på linneväv 4Sxl40 cm. Den kostar S00 kr och säljs genom hembygdsfö-
reningen.
För beställning ring vårt kansli, tel 0670/ll2 32. Begränsad upplaga.
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Kännedomen om äldre spelmän i norra Jämtland har av naturliga skäl varit begränsad. Geo-
grafiska avstånd kan vara en orsak, men den dominans som funnits på området från framför
allt Dalarna, har medfört att de vackra melodierna från Nordjämtland kommit bort i "brus-
et" från Gärdebylåten m fl. Våra spelmäns naturliga anspråkslöshet har nog också bidragittill att befästa förhållandet. Men framför allt har det saknats en ordent ig dokumentati-
on av nordjämtsk spelmansmusik.

Med LATAR FRAN NORRA JÅMTLAND, samlade och arrangerade för 2 violiner, har vår förträffli-
ge distriktsöverläk, Ragnar Asplund, i ett slag förändrat styrkebalansen. Aven om en hel
del av den folkmusik som klingat i våra trakter gått förlorad, så har dr Asplund ändålyc-
kats fånga väsentliga delar av detta folkmusikaliska arv.

Häftena, del l och del 2. ger en allmän översikt av de olika byarnas särdrag samt en pre-
sentation av enskilda spelmän. Den drivna notskriften. utförd av Carl H Cehlinder, bidrar
till det förnämliga helhetsintrycket. Utan stora åthävor har Ragnar Asplund gjort en kul-
turell insats av bestående värde.

EN SYMPÅTISK HISTORIESKRIVNING

För några år sedan kom Jens Adolfssons bok om Stamsele och Täxan. Hans redovisning av de
båda byarnas historia hör till en av de mer ambitiösa och välgjorda. Källmaterialet är
rikt och skiftande och har behandlats på ett förtjänstfullt sätt.
Men antagligen är "källorna" i Faxälvens dalgång djupa och outtömliga. En studiecirkel i
Vuxenskolans regi har nu presenterat resultatet av fyra års arbete med dokumentation av
hembygden, och resultatet är imponerande. Faxebygden, som skriften heter, låter oss möta
liäet i byarna längs Faxälven. Tonen är lättsam och underhållande och bildmaterialet valt
me omsorg.

VAGDALEN OCH STDRDN - Boken om två byar

Det är nog ingen överdrift att påstå, att i år så är det bygderna i Faxälvens dalgång som
blivit tongivande på hembygdslitteraturens område. Följaktligen har också en krönika från
Vågdalen blivit befordrad till trycket. Det är Gösta Thulin som sammanställt en skrift om
sin hembygd. Forskarens dilemma, att det ibland kan var svårt att få fram sakuppgifter,
har Gosta löst på ett alldeles eget sätt. I vissa delar har han helt enkelt låtit fantasüi
overbrygga frånvaron av fakta. Man spårar en gryende författartalang, och med lite strama-
re redigering så hade berättelsen om Vågdalen kunnat bli verkligt läsvärd.

ULRIKSFORS ARBETARHISTORIA

Det har gjorts försök att skriva arbetarnas historia i gamla Ströms kommun, men fortfaran-
de saknas ett rejält kraftprov i ämnet. Frågan är om inte Ulriksfors kommit allra längst
med sin arbetarhistoria. Boken är särskilt intressant eftersom den behandlar en tidsepok
då Ulriksfors stod i centrum för den industriella utvecklingen i Norra Jämtland. Folk sök-
te sig hit för att här fanns arbete i överflöd. Med bilder, notiser och små korta berätt-
elser fångar man upp tidsandan i samhället. Bokens uppläggning gör den också i ovanlig
grad lättläst och underhållande. Arbetsgruppen har all heder av sitt arbete.
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som bildades år 1906. år en av lånets åldsta sammanslut-
ningar för främjande av kultur och hembygdsvård.
Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till
en hembygdsgård. men 1932 flyttades Ströms sockenskrivar-
stuga till Garde och utgjorde i 25 år en naturlig samlings-
plats. Sedan 1957 har hembygdsgården sin pacerlng på
Aspudden vid Ströms-sundet. där en ansenlig samling lldre
byggnader sammanförts.
Platsen ar i dag ett av ortens naturskönaste områden och
besöks flitigt av såväl turister som ortsbor.
En levande förening är beroende av en stark medlemskår.
som på olika sätt stöder hembygdstanken. Kanske samlar
man fotografier och föremål från en gången tid. Kanske
dokumenterar man med hjälp av bandspelare och kamera
händelser i dagens samhälle. Båda dessa aktiviteter ingår
i hembygdslöreningens arbete och l dess målsättning) att
hjälpa invånarna att förstå nuet genom att ge dem in lick
i bygdens historia.

STÖD GENOM MEDLEMSKÅP DIN HEMBYGDSFORENING!

STROMS HEMBYGDSFOND
gör det möjligt att ge en gåva I stållet för blommor vid
högtidsdagar eller d någon vän eller anlörvant gått bort.
Fondens avkastning går till vård av hembygdsföreningens
byggnader. Kontakta oss för upplysningar om STR MS
HEMBYGDSFORENING och STROMS HEMBYGDSFORE-
NINGS BYGGNADSFONDl

Adress: Ströms Hembygdsförening
Box 168. 83300 STI-IOMSUND Telefon 0810-112 32.

Föreningens postgiro 2 43 30 - 3

Serien
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖH

Nästa utgåva:

l933-1935 FÖRÄNDRINGENS VINDAR




