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Ett orons år

Nu är året I935. Den här årsboken har då hunnit fi-am till 1930-talets mitt. Det 30-
tal som de yngre läsama kanske hört sina föräldrar tala om. Men också det 30-tal
som många i dag gör jämförelser med, då det talas om dagens arbetslöshet, ekono-
miska kriser och politiska oro.

År l935 kunde kommunens ansvariga politiker konstatera, att ekonomin hade

förbättrats avsevärt och de politiska motståndarnas undergångsprofetior hade

kommit på skam.
Den politiska kampen på det lokala planet kunde avläsas i de många överklag-

anden som skett av kommunala beslut och tillsättningar. Parallellema mellan då
och nu liksom mellan den lilla och den stora världen finns där.

Vilka tidsbilder ger oss då året |935, om vi blickar ut i Europa och övriga värl-
den?

Det fascistiska Italien. med Benito Mussolini som ledare, inleder sina stor-
maktsdrömmar om ett nytt romerskt välde med kriget mot Etiopien. I Sverige upp-
rördes vi alldeles speciellt. när en svensk rödakorsambulans. som sänts till Etiopi-
en, i december l93S bombades av italienskt flyg och en sjukvårdare dödades.

I det nazistiska Tyskland. enpartistaten. blev rasförföljelser och bestialiska öv-
ergrepp mot judar lagligt accepterade i och med Numberglagarna år l935. Nobels
fiedsptis för l935 gick till en tysk. Den radikala pacifisten och judiske redaktören
Carl von Ossietzky belönades. Han satt då redan i Hitlers koncentrationsläger Hit-
ler reagerade med att förbjuda tyskar att ta emot nobelpris.

I öster. i det avlägsna Moskva. satt en tredje diktator. Josef Stalin. Han inledde
l935, med den första Moskvaprocessen, jakten på sina tidigare partikamrater. In-
billade och verkliga motståndare ställdes inför ratta och dömdes i ett antal "utrens-
ningsprocesser". Stalin gjorde sig därmed av med alla tänkbara rivaler om den

högsta makten.

Ett bestående intryck blir att de demokratiska värdena hotades från många håll
och att demokratiema satt trångt.

Här hemma var kampen mot arbetslösheten fortfarande aktuell |93S Argu-
menten i diskussionerna känns igen. Där fanns de som slogs för "arbetslinjen" som

den enda riktiga i stället för "understödslinjen'.

Som ett led i folkhemsbyggandet ck Sverige l935 en ny lag om folkpension.
Genom den lagen förbättrades situationen för många av landets pensionärer avse-
värt.

Dock sägs det att människan behöver både bröd och skådespel. Ett skådespel
som strömsboma kunde fröjdas åt idrottsåret l93S. var Lars Theodor Jonssons se-

ger på 30 km vid SM på skidor i Falun.

Sam Engman
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ENKLA och era bönder hava Ul$etâ I Ett där
bönder företaga handelsresor oc m. s

Den tyslre prästen F V von Schubert genomresre i maj e8m_ ¿e|s meg uppkgpm (gem mmm-0¿¿,
början av l800-talet vår! land. Den 24 augusti l8l7 p|.°¿ukm._ -|-rgkamon lrßkedu 0 ¿y| magra en icke
befann han sig! Tulllngsás. obetws n¿,¿n8,8m,_

Befolkningen här levde mest utan bröd. endast av

”Landsvägen fi'ån Hammerdal till Hallen (Hallviken) kött, fisk, smör och ost. Smör på ost kalla de

var god men så mycket sämre ängs- och skogsvägen smörgås. Där är kraftfulla, sunda och härdade

mellan Hallen och Tullingsås. som först för ett par år människor. De springa långa vägar och med otrolig

sedan fi'ån en smal kärrväg omskapades till en snabbhet, särdeles på skarskidor. utan alt känna den

bredare, men på vilken de högre broarna gåvo starka minsta olägenhet i bröstet. Den omgivande naturen

puffar fordrar denna kroppens ansträngning och härdning.

Först kl I om natten var jagiTullingsås. en by utan Prästerna finna sig stundom nödsakade att gå på

gästgivaregård. Jag steg in hos kyrkvärden, som även skarskidor. då de besöka sjuka och nödlidande. Om

på sena natten bad mig hjärtligt välkommen. En god sommaren måste de ofla gå till fots. Till Hammerdal

aonmåltid, av getost och en förträfllig rör om en hade man en körväg, vilken dock först några år

laxörings storlek, var snart i ordning. Denna fisk har tidigare blivit färdig. Till det närgränsande

gulaktigt kött och en fin smak, liksom den fastaste Ångermanland hade man blott båt och gångstigar.

och bästa lax. Stundom smyga sig rymmare genom dessa bygder till
Följande morgon ville värdinnan, efter gammal Norge och undgå därigenom rättvisan. Vilda renar

sed, vid kyrkan överlämna sin gåva åt fadern till det finnas ej i norra Jämtland, men i södra och västra

bam, vartill hon nyligen stått fadder. En sådan gåva skola de ej vara sällsynta. Vid Ströms kyrka hålles

består av en brödkaka och gryngröt och förtäres blott marknad blott en gång om året.

av gifta personer, som därföre få en sup brännvin. Vi Här såg jag fruset kom, mjukt som gröt och

begåvo oss till kyrkan. Inom en fjärdedels timme endast dugligt till brännvin Man torkar det först på

voro vi vid stranden av det sjödrag, som nedkommer ställningar av stänger och sedan i .. l missväxtår

från norska gränsen och vid gränsen av äter man barkbrod som bakas av tallbark. kornagnar
Ångermanland bildar Vängels- och Faxälvarna." och litet kommjöl Man nyttjar även barkgrot. med

Folket i Ström, som von Schubert nu besökte, tillsats av mjöl och mjölk En bitter anrattning. som

fann han förträffligt. Det var högväxta 'och krafliga måste kryddas av hungern.

människotyper. Femtioåriga kvinnor befunno ännu en Jag dröjde till aonen hos komminister Huss och

viss skönhet. Mildhet, värdighet, fryntlighet, återvände till Tullingsås om natten På den vackra

öppenhet, hjärtlighet, kra och liv talade i deras eftermiddagen gjorde jag en spatserritt uppåt

blickar. närmaste bergsrygg. för att därifrån njuta av den

'lag kände mig lycklig bland dessa människor, sköna utsikten över fjällarna. Jag kom genom en stor

Deras klädsel var enkel men smakfull Männen äro by. där nälllll Vllfjß gård har Sill eget namn Man
klädda i vadmal, kvinnorna i hemvävt kamlott, endast överser Russljärden med sina öar och dess till någon

förkläde, halsduk och mössa av finaste tyg, det är del bebodda skogiga stränder. Längre bort i sydost

siden och kattun. Flickomas sidenmössa kläder dem ser man Fångsjon och de därifrån i Ångermanälven
särdeles väl; den är rosenfärgad, sluter sig tätt till utfallande flodema Vängel och Faxe l norr och

huvudet, är litet uttagen fiamtill och på sidorna och nordost är ofantliga skogsmarker. Höljda i blå dunst
upptill ombunden av ett brett och ljusrött band. strålade fjällama i den skönaste solglans och i långa

Hustrurna bära svarta sidenmössor med svarta band kedjor. Några syntes ganska nära men voro icke dess

Både äldres och yngres tänder äro vita som mindre IO, 20 mil avlägsna Böndema visade mig
elfenben. Ansiktet är starkt och avlångt, pannan bred, ganska noga de strödda fjällamas och fjällkedjornas
näsan lång, munnen rund, ögonen stora och blå läge: en lokalkännedom. som de torde ha vunnit på

Bland både hustrur och flickor såg jag få, som ej Sina ä||Sl<=I'icr."
kunde kallas skönheter." Klockan närmare 7 om morgonen den 25 aug l8l7

Resenären fann även. att välmågan i Ström var lämnade vår resenär Tullingsås På hojden fann han

allmän, den gammaldags fromheten likaså. Gick man värme, men nere i skogen rådde en genomträngande
på avlägsna skogsstigar till fäbodama, medförde man köld. Broama voro på den nya vag, varpå han

i regel psalmböcker och postillor. Om söndagen färdades fram, så högt lagda, att han, for undvikande
fiskades aldrig. av stötama och skonandet av sin kärra, lät

"Åkerbntk, boskapsskötsel, jakt och fiske äro de skjutsbonden sätta broändama i närmare förbindelse
fömämsta näringsfång. Stundom fick man spannmål med vägen medelst några träklampar
mera än till husbehov. Här hade man det präktigaste 'Vägen är ännu elak, men huru mycket värre den

fiske, som förefanns på l0 till l2 mils avstånd. Trenne WN' Vfil. därom vittna de stora stenmassor. som nu
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"S9 b'°d'*d °'°"~ _ KOMMUNALT 3 jon ms
Mellan Tullingsås och Hallen motte Jag trenne ko-

°°" 9°"?5°“'“- “°'“ '°°'“'“° Ü" °" “"°"*"Y .°°" (LT) vid rornnrenrrade rned srronro ironnnnnrdrunra

Iiiecslrctlaïrti kçingom ntïålïelmansmassanvme :mhz söndags ms'-Oss '00 kr m'hmšmsmm$d“n8oe3s

°'“°b°' *""'“*'°- "i°'°'"'” '8"°- °" f " izïrlëågrfilrg' :|trmš?>m:rd'i :stog nå: Altmeïnrtlâ
ra"-i""k"°' vandrade en" med en Mm på rygg” begaras tillstånd att pibotja som statskommunalt

Vid Hallen overser man den stora skogen till næwubac bcdomlc voobyooot vid Ulrika!-oß_ M

s"°'“~ """" '“'“ "°'“'““ '"' ^'“'!'°““"°“* f" !“'"' dognrr eernerrer oeviijeder irornnronene ordinone
vid Fagerdal över en annan betydlig llod. narnltgen ¿|_¿in8sm¿n_

få”-I *°'“|.n“':::' å¿f°“m':¿"'¿å“M°°::3 3:8 2 |>.g.n. nu rotinrmigee 4-areperiod vor riuando log
uppming bonde vanligen "oskar eljest gllmßozg Torsten Carlsson till orda och yttrade

_ ' .a. _| e:

"'°°°“'““d*'°8'~ *Der nor vnnr en oeirynnnereern period mr
- kommunens lörtroendeman med sjunkande

NOTISER 21." N35' skatteunderlag med omkr. 40%. från 28-29.000 kr
LT RADIO-|-JÅNS-I-S |0_ÅRsnIB|LEUM |929 Il" |6.000 kl' l933. Ûl | |93| |1_8dC

§=mÅDE5 | GÅR kommunen vaxlar på l02.400 kr förfallna den l5 Jan,

darav 80.000 till Väg. och Vatten.
Nyoßooooo sommooviooo, homog Gooro Sjogfoo Kassabehállningen tackte icke Jan. månads utgter,

oon fdr Mio Goernferon i vtgdnien. 'rm orouoper °'“'<f- '8-°°° kf- I “B 5"” °“ '<'“*'>°'\å"'““8 På
hooo on ston mm om" iovüoms ooh omooom 65.000 kr och de tillfälliga skulderna ha minskat med

mon - mon omkr. 32.000 kr. I runt tal har kommunens ekononu
M '“°"°8° 8' p'°s°"'°' 'V sm' 8' VW" mroarrrnrr rnod |oo.ooo io. sirnrren eirotte aoire vonr

Strömsunds municip: 472 man, S34 kvinnor. hög" år |929'3°- °'“ $km°“"d°'|°3°' Vad'
S |_006_ delåßmlfll.
“mm Kommunens nanser skulle spolieras. ja, hela

Alonso; vid anno dnr |.o1o rnan, ssz kvinnor. Ström |=°m]°= sßißtßß ßkqfßs f°v=d== det från
Sommo|_952_ Mios|m¿o8|0_ såväl "ansvangt" som oansvangt hålll929-30. Det

har nu visat sig att de man som satts att leda

(OP) rourrnangd i srrorn vid ms ars borjon: 1.019 föwtmysw både "l<vnmt". 'ha vIl1="."vås=I' °=h
personer. Minskning I07. förstått , att trots skallet lösa dem ålagda

uppgifter."- Talaren vidrörde óverklagningsraseriet och
lämnade en redogörelse lör resultatet:

Överlät frågan och reglemente. K.B. fastställde
beslutet. Domkapitletfastställde men áterkallade. K.
m:t gozüändefullm.beslutet. Mag. Levander klagade

Anslag till e.o. lärare. K.B. fastst. fitllm.besIutet.
Magister I.. klagade.

lnrtagn. av kom. anslag till släjdundervisning. K.
B. fastställde kom.tIlm.beslut. Folltskollärare Per
Johansson klagade.

Ang. bostadsersättn. till lärare. K.ß. fastställde.
Klagande voroflera lärare.

Arvode till skolsqrelsens ordf K.B. fastställde.
Mag. L. klagade.

Bostadsersättn. till mag. Levander. K.B. fastställ-
de delvis och regeringsrätten. delvis fullm. beslut.
Mag. I.. klagade.

Anslag till ritn. för slrolhus och skola i Stamsele.
_, K.B. fastställde. Ing. E. Johansson klagade.
VIN1RlGT PARTI.-tl'S1R0.tlSUND I932 ars val av tar.nämnd upphävd. I933 ars val
Ulf I 42 "°"4l4""-*G -*°80f'W 4' Vfffß WW -MPIWBNGCÜI av tax.nämnd npphävd. Anslag till slrrivkurs
en nodvandig förutsättning för timretsanrforsling. Men inne upphmd
i samhället innebar riklig nederbord en betvdande olägenhet
_/örtrakanterna. Amaliqatan seddan Besvärsgatan. Ha alla dessa överklaganden. ågade ltr C. ha
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sikte på kommunens basta? Eller ha de halt till uppgi att försvåra ÜEÜÜVÛWFÖRENWÛ
arbetet för fullmäktige och en del styrelser och namnder? Eller rent av '

mans enskild. pmm eiief fofeiw. | svrmningm av },',',';,,,,",,,""“”',,,,,':,',§',}',,,,,,,,""'°° °°°'°"m,,,,$

besvlrsinlagor ha försök till insinuationer av mer eller mindre fiil 1g35_ man urggjjnrng av arga; av

klfllttll' j0l'tS." mlnli ooh kvinnlig $l0|d och

Efter denna avbasning frambar ordf”. ett arligt tack till alla ledamöter "'"lV°'*$°'$l°f "5" "°"'° J9"'""'°-
av illmaktige, oavsett parti, och till avg. ordf. i fattigvårdsnamnden, °à'°|:'m::f
Erik Persson i Tullingsås, vill jag, sade hr. C., framföra ñillmaktiges. ja. |,| gm bajyuma .V mmrjwdsva,-aan
hela kommunens hjârtliga tack för ett mångårigt arbete, under svåra nen rqmminnawamen mm, i savai

förhållanden i kommunens tjänst. JIWIIM 8001 001 WMI li-Jim*
slöjd kommer lven att lata represen-
tera sig.

ovßnxuGN1NGsiusi-:snart srnouswvo ,,n§§'},,'1ï,§',',§“§,°,},“°,f§,'m,f,'§°,,,",;',,,l,','2'1

.l led sikte pa kommunens basta? °ppn|n°s|-|5°|;d|;°h°|¿m¿_ Dessa

börja. om ej otönitsedda hinder möta
Kungl. .\la1.-ts Befallningshavandes i Jamtlands lan utslag pa de besvar. den 29 'WL U|s¿g||n|n°¿n han”
postmastaren ('. Lundblad i Stromsund anjbrt over folkskolesryrelsens i Öppen en veckas in
Srroms socken beslut den I2 mars l932 iaga om beviljande av anslag for
WWW* W "°'=^""""'"8*^1"=- Åi.oPnoiiieiiAo s jan less.

Givet i Ostersundo landrkansliet den ll juli' l932. (op) En Sw"-e gb pmmenemde mn,
en mot annandag jul landsvägen gen-

Av handlingarnaimaletinhamtas: om A|av¿m-ms by sam. “mg en av
I ïd sammantrade den IJ mars I932 har[ollrskolestvrelsen beslutat all av byns ga,-gm-_ dgr den srgnj-md, rg; Q"

anslaget till oirutsedda urgier anvisa erforderligt belopp - dock hogst I00 grund ær; jar sig va| smak; av nagra
kronor - för anorrbiande i' borjan av hostterminen l932. av en endags rdnnar-_ garn vaga invid vaggn vrd går.

*'01-*fiWIi'itt=Å°IIf=1' l4"0"^'å""- dens loge. Sedan fortsatte älgen end-
Over detta beslut har postmastaren ('. Lundblad: en den 29 mars I932 ast 100 rn, från gårdan t||| an slrdgs.

hi't inkommen skrift anfört besvar och darvid anfort: .lledel för anordnande ddnga_ dar han gtannada i två dygn_

av iågavarande utbildningskurs hade icke beviljats av den
anslagsbeviljande m_i-ndigheten och anslag /ör andamalet hade ej heller |_^R3 11-|E0|)0R | RÅGUNOA
anvisats i den for år l932 gallande staten ir folkskolevasendel inom 1 an 1935_

kommunen. Enligt gallande kommunallagar torde folkslrolest_ifelsen icke (¿P) Lara Th_ har nu ingtaltarat sig j

aga befogenhet att. utan lrommunal/'ullmalttiges medgivande. anvanda det Ragunda IF och bosatt sig i Gavåg
anslag. som i staten for kommunensfolkskolevasen beviljatsfor oförutsedda dar han får Kalla Persson till tränings-
utgijler. till anordnande av utbilabiingsturser for ldrarpersonalen. Enar kamrat.
folkskolesrirelsen solunda genom overklagade beslutet maste anses hava Hon deltog på söndagen i en 1-mils
dverskridit sin befogenhet. onholle klaganden. att beslutet matte upphavas. tävling. som hen vann nära en minut

I anledning av besvaren har folkskolest_irelsen varit hord och avgivit lÖf0 K8||0 P.
förklaring.

Yttranden i malet hava avgivits av vederborande folkskoleinspektor samt FÅXEBYGDEN 7 len 1935.
ai-doinkapiileiillamosand. (LT) Faxeoygdens IF höll den 5 jan.

Detta. med vad mera handlingarna innehålla. har Kungl. .lla/:Is åßmte. vetvid Styrelsen Omvâldeßí
ßefallnrngshavande tagit i overvagande: ordf. John Texmo. v.ordl N.J. Nilsson.

och enar det icke kan anses tillkomma folkskolestyrelsen att. pa satt som Sekr. J.Ol. Nlsbrendt. kassör P. Fred-
skett. besluta om iagavarande anslag. riltsson. moteriellötvolt. Rune Larsson

samt folkskolestyrelsen följaktligen genom overklagade beslutet RGVÜWNÛ Åmlf Ef“\35°f| 00" P- R°ll'
overskrldit sin befogenhet. 30-

prdvar Kungl. .t la/: ts Befallningshavande skaligt upphava samma beslut. SKÖGSGNÜOOZ RUM L8I'$$0. P- Rl'
Talan mot detta utslag jiilljöl/es genom underdaniga besvar. vilka skola '° °°h TW' K3Üs5°"-

sistßre klockan tolv a [vrtiofemte dagen eer harav erhallen bevislig del. F°lb°"s5°m°"ï J- Texmo- E"-
delglvningsdagen oralrnad. till Kungl. lícklesiastikdepartementet ingivas "ansa" 00" "am" Bemslfom-
eller. /amllkt Kungl. förordningen den 8 april l925 i betalt brev med Anm' wmtæeulwï J-ot
allmanna posten insandas: dock att menighet. som klagar. ager att Nasbmndl- Am" Eksson W"
tillgodonjutafemton dagars langre besvarstid an har ovan sags.

/lr och dag som ovan
.tl. .llunck afltosenschold NYEXÅMINERÅD 8 len l935.

I'-'flml -llvnlfll Bland bamsltötersltor utexamlnerade
från bamhemmet Solbaclten marks
Ester Engström. Strömsund.

RINGA Anni-:Tsi.osHi:1' s ja. ms.
(LT) Enligt de senaste till AK. ingångna uppgifterna nns f'.n. ingen

arbetslös i Alaniis, och i Ström är i40 arbetslösa.
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m“.".".:::.... ARB1:TsMAR1<NADsLÄGET90

' Jmwmam "us F' På anmodan av den kommitté, som utsetts av förmån och arbetare vid

snnnn nnnnr Rngnnf Agnrbnfg från Ullskågrus sulfitfabnilltu med uppdrag ätt lngàå till Kunågl. hgayt ritat:

läktaren sjungit 'Min själ längtar ocli u 'g amst ning om vi tagan e av tgär er

l"|"0W' *flm 'Jill W J°'““'°f“ l statsmaktemas sida för ett återupptagande av driften vid fabriken.

2'°'°°"“"s '°"m°°°s |°“““"'"°°" beslöt Ströms arbetslöshetskommitte att gora följande uttalande
v kyrltoh. Gunnar Lölvenmarli. . i d

En rik blomstergärd hade ägnats 3"3å°“d° 5m"'“"_3°" Û'b°'_-'^"Wkf“ °" m m
den bortgångne. sedan kistan sann; I och med ulnksforsfabnkens tillkomst skedde en vasentlig föraåid-

i familjegraven. nedlades ltransar av ring betr utkomstmöjligheterna för socknens befolkning En bety lig

Ü-Û- f“°°"“5s'- ^"°- E'"*”°" W del av den befolkningsgrupp, som nu tillkom och sedan under en lång

3'ubonmuwnåfa: följd av år hall sin försörjning av fabriksrörelsen. har med åren blivit så

|°9,n N°,ßk,m,1_' acklimatiserad vid fabriksarbetet. att dessa arbetare numera hava

ytterst svårt att genom skogsarbete kunna skaffa sig tillräcklig förtjänst

OSKÅDÅT 3K|NN 10l0 N35- till livsuppeliälle för sig och sina familjer Åtskilliga undantag kunna
(OP) Hr Otto Rhodin frän Flyltälen (lock “mens

gäniåsdsggf tzëïmmšåifæ Hur som helst härmed. Skogshanteringen. den enda av ortens

mm kn,-am, med bn pg |,,-mygg nänngar som kan sägas vara av avgorande betydelse för

mellan Laxsjö och Flyliälen mötte folkförsörjningen, kan för framtiden knappast förväntas komma att be-

ffllllllfl 00 NV- SOM lllifß GV drivas efter samma linjer som tidigare. då den vardefullaste skogen eft-

gm' tf":::'$°¿ä ügäøâg er Ströms vattudal nu är awerkad. Det är uppenbart för arbetslöshets-

- ' kommittén. att den nuvarande befolkningen i Ströms socken icke

dock man 8" skmm skadades' kommer att kunna försörja sig enbart på arbetet i skogama och efter

riv öoeeveosvlle 11 lan lass. omiingsledem.
V90- WN Vlbitlßßlvflßß NI Enda möjligheten att bereda arbete under de långa mellantidema

f°gå:"r;u°n:f':%':?:';i3&'å:|âx}:.'å';: torde därför bliva genom det allmännas mellankomst såsomnodhjälps-

ning uwwü 'ggn nu ,n|¿w,,¿n° arbete _l en eller annan form. Dessa slags arbeten kunna Ju dock ej

av øqnbygnsvgg från en fnnilnn nas. fortgå i längden, bl.a. lillfölje den begränsade tillgången till lämpliga ar-

viken och l-iedningsllokälen belägen bergobjekr,

P““'“ Ü" Sw” Öhfl- °°" Vm'° ÖV" För arbetslöshetskommitten amträder det darfor helt enkelt som ett

§§2f"°'{;_'§?e'§':“'°¿:°“å§;:::'d- livsvillkor mf hela sirøms socken, att annan vid sultfabnken i Ulriks-

gm°¿'n¿s fors åter kommer i gång.

REFEM7 FM" *°""""^'-FÜ'-'-' NY SYMASKIN 12 jan 1935

en i mnïnliæzåwu Slirivelse lill I-'alligwirdsslyrelseri i Ströms socken.

vid flera tillfällen varit reservationer
av ing. Ellas V. Johansson. aviattade Sedan Kungl. Pensionsstyrelsen enligt vidfogade skrivelse beslutat med
i säden ton att de Vßfll 2/3 av kostnaden bidraga till anskaffande av en symaskin åt NN i

ähßâg ærfggfgpgn ny d";$':,:šg::: Vågdalen under fönitsättning att kommunen bidrager med återstående

“on “Mad mo, sk°|s,y,.,|s,n_ besmo tredjedelen av kostnaden, hemställes det fattigvårdsstyrelsen måtte

fullmäktige uttala sin protest mot den bevilja berörda bidrag och underteckna hosfogade ansvarsforbindelse.

låg0071 f<åf:\$|i::t°ef:lI SOM få/'lß Handlingarna i ärendet återförvantas i god tid inom i Kungl.
nen. . som v berätt - - -

ad uwmâmsamhet i det “mas Styrelsens sknvelse angiven tid.

te enhälligt.
Tullingsås den l2januari l93S

RADIOSTATISTIK 14 lan l93S. Erik Persson

I Strömsunds redøvisninosomfåde ha- Ordf. i pensionsnamnden
de antalet radiolloenser den 31 dec
1934 öltäl med 14 till 722.

'“'^'*=T^'“ 1* 1"' N35- Lans rll. vaiill sunosaörertltilllersrl 14 jan lsas
%3,â'd':"°':,f::sd;"°°°°s'i|°|a' :såå (LT) Av 36 startande gick 33 i mål. Lars vann som

Siw, 5n|,_.,,°,,,|v¿°d,|,,, ,,,,¿°,|s, väntat men inte särdeles överlägset med tiden 1.36.28
från tonsatt uppdrag som lärarltårens före J. I-làrdfell 138.36.
NPNSOMIM I f°lKSK°l°Stvf0|S° °°h Lars Th. tävlar för Ragunda IF.
S0f'l'l föl f0|Jf'BS8Ill8Ill l f0l1$ll-
ningsskolestyrelsen.
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REKLAMBROSCHYR 15 jan l035. *
Ströms Vattudals Turistförenlng hade i^
hos kommunalfullmaktige began ett sj:

anslag av 100 kronor som bidrag till
koanadema för reklambmschyr. som
föreningen ämnar utgiva. 0 '

Under förutsättning att ärendet kan
betraktas tillhöra kommunens gemen-
samma ordnings- ocli hushållningsan-
gelagenheter. beslöt nämnden yrka \ -
bifall till framställningen.

HÅSTPREMIERING 16 jan l935.
(LT) .iiimiisnds lans iiusiiaiiiiingssiiii-
skap begar 0.100 kr. i statsbidrag till
årets hastpremieringar. och föreslår
bl.a. följande premieringsplatsen Ala-
nöset och Strömsund. f'~<~f

OGILLÅT 16 jan 1935.
(LT) Svea ltövrâll har liksom I ')' FR.-l.\' Kl'RKTOR.\'l:'T.lIOT.\'()Rl)l I-l.S'l'
Hamfflefdala hlfadafåll Oqillel del IV I tilltalande mderlage årernner vi en av .samlrdllels nresf valbiggiln villaområd-
lflltefftl Ltleie ROSDOIU i Strömsund en invid nedfarfen rrllfaryelager.
framställda yrkandet. att hon måtte

.-

förklaras vara ägare till det s.k. Kalk-
bergsskiftet inom l-lavsnas by. Lagen- l8 jan l935
heten ifråga tillhör handl. Per Söder-

'um I Hama' H°"5"°"s d°"' 5' Folkskoleatyrelsens ordförande hade i skrivelse anhållit att
”hamn” kommunalfiillmaktige skulle bevilja honom fri tjanstetelefon i bostaden
gggyug pgi/A3 aj 17|¿n|g35_ Enligt vefkslallda beräkningar uppgå kostnaderna till följande
(OP) Kungl. Majzt har icke till pröv- belopp:

dl Kil föning upptagit av re onen r
Ströms sjukstuga anförda besvar över ENGÅNGSKOSTNADER ÅRSAVGIFT
W "'°dl°l"°l$lY'°|$°“ "PPM" Ül'°kll° lntriidesavgi 20 - Abonnemangsavg 40:-
üåï Mellanavg. f. bordsapparat lS:- f. högst 900_samtal

an. Ledn.avg a 35 öre för varje
l00 m. ledn. och kvartal 4-20

itusutöbnnnllla ta jan lass. É ízö
(OP) Ströms Husmodersförening ha- '

de på måndagen sammanträde. Utom summa kronor |06.70
fö i I het had - -

nats av syster Frida vid Ströms sjuk- -

stuga. föreslå, att för 1935 erforderliga medel anvisas från anslaget for
Vidare förekom en diskussion med om.-m§e¿¿, |,c|,°v_

fni Anna Levander som inledare över
ämnet: Hemmet och skolans ansvar

f,'1',.'I.1I.“..ï'.',.'3§'.,'f' °°'“ ""'°' ”'°'°' HOTFULLA |sAR io ja.. ms
(ÖP) Isen i Strömssundet tycks ej bli farbar denna vinter Sundet ar vis-

3053 skylæelf 1935-h serligen fniset. men isen år mycket tunn och dålig, varför farjan ar i full
" m °'" V$“'"° °' verksamhet. Inte ens hastskjutsar har man vågat slappa över annu

ppmonterats ö er entren till inge _ . . .
jåßmm Nomšmm ¿ Janssons '82 Anledningen till den dåliga isen ar nog den, att efter sedan sundet
5.- vid pfgsggggan skyn", begår av çmsiäkom ganska mycäât som omöjliggjorde vidare frysning.
s.k. neonrör. fyllda av ädelgas. Lysrö- ör ngtrai en ar isen tra a
ren äro böjda i bokstavsfonn och bil-
da firmans namn. Lysrören matas '° -
med Mospmmm upp W “oo von OBEHAGLlGl\ GASTl-IR _19 jan l9§5.

skyn” gr ggn gg.-sig | sin sin i (ÖP) Från trovärdigt håll berattas. att ett par vargar vant synliga i nar-
Ostersund heten av Renån i Ströms socken. Några timmerkörare har sett dem.

och av spåren att döma, synas de ha tagit mot Linnviken
Det år mycket ovanligt, att dylika bestar komma så långt ner mot

bygden. Anledningen tros vara den, att ett fåtal lösrenar ha blivit lam-
nade där på trakten, och de skulle ha blivit ditlockade av dem.

l0



EN s.iuTusAN Tru, KARL: 2ii...n3§. ggr M 6221-«¿1°¿-ß-M
( ormen u er en g ng a

Lars Th. går mor sm bästa säsong? gen im astaamnirnii aisiuiiiga skador

(OP) På söndagen voroflertalet av nåra slridsrjänior i [arten på olika wa -ämßlngàådånmstiggåtgnen

platser i landet. Lars Th. Jonsson tävlade i Njurunda och twin där en ”aim mmmmm och smmww
ówrldgsenseger. Lars 17i. vwm niedó mm. md, md NN °m|m|| gvg, ,,|°,n_

och även en del teletonstolpar hade
(LT) Lars Th. Jonsson tycks vara i sjusärdeles form f'.n., och han har givllß Tfik I åßzndl vid

många förespråkare för en resa till E.M. i Hohe Tatra, anser Sven i |.B. '°"'s" W" °°*$5 SV ' "P9°°

oniojiigi af det inre, nn inn kommer med, och inn in nanniigivis en {},f,'2,,§°°“§,,'¶,,7,',,",;', ,É'},f§,'§_“§f,:f;
ganska starkt namn. nom ihärdigt arbete lyckades man rä

Den lille lappen. som nu är 29 år, har 'på gamla dar” blivit betydligt vaken RIU. 00lI flfl KUNG NSSGN-

jämnare än förr och ser ut att gå mot_sin bästa säsong. Han över- SJUKVÅRDEN
:låset vunnit de tävlingar han startat li: detta år, men å“ändra _sid:|n är .rm om avdsmeßn à s°pmh'em_

väl liten till växten och späd til rañema för att gonsin r en mm har antagit; sopniasystem Rut
verklig storrännare Framför allt förlorar han tid i de svåra motbackar- 51.-nmgfgn fran sqfømsunq
na, medan han tjänar en del utför.

twrr stäkmaiaii za jan triss.

CYKEI-T-'UV 21 iw 1925- $”.!°l=-'ii S“.;i.I.'.'Išs'å'.?'1°2."ni'.'.'.'s'°°§å'I22'.I';
(LT) Landsf. G. Uhlin häktade på son. en I7-årig yngling ti-än Ström. ting och mins iiustni. att ror sina son-

vilken förut erhållit villkorlig dom. för stöld av en cykel den I6 ds. på 01' NM 001 S100 Illtl Sllkllmßi
Frösön. Dm"-

Under förhören har framkommit, att den häktade någon gång under
nov.-dec. inom Ströms socken tillgripit en_velociped av märket Mlaux- så-)UgnE:|“m Nm, M2:,å:':°g3â¿m_

hall, fabr. nr 34285, 4 eller S år gammal, vilken cykel han sålt här i sta- _-,i|-gm i uinißrqß im Wim nanm.-9

den. Agaren av nämnda cykel torde sätta sig i förbindelse med landsf. 56 år tlamml- H00 Söflßs fmßl IV
G. Uhlin, Östersund. elller landsfiskalen i Strömsund. Nm °°" “mum-

OGILLÅT 30 jan 1935.A Svea Hovrätt liksom tidigare Hamm-
erdels tlngslags haradsratt har ogillat
GV |QQfgQl$Ö8|'QIl M. EISSOII l Tull-

22' |935_ lngsås mslllll yrltâtldø Om blllre
Jan rätt än nämndemannen Erik Olofsson

lT lllngsås lll Osltlfl
(LT) I skrivelse till k. m:t hemställer J.E. Andersson och I4 andra per- 5,5: | smjmš 8 vid U".
soner i Risselås. Strömsund. om vidtagande av åtgärder i syfle att deras

egnahemslån nedskrivas till 3000 kr från det ursprungliga beloppet T|N03NYTT 311801935-

mellan 5000 och S500 kr, vartill komma de annuiteter med vars erlägg- ffozlw :'°'gL':°:::°b$g'3°:°¶°mf::';:'
ande uppskov beviljats. under det att tax.värdena ligga mellan 2500 sam? sex peßoner Mmm” N;
°°h 3200 kf brott mot motortordonstörordnng .

Då de till följd av den omfattande arbetslösheten långa tider varit ' en

arbetslösa. ha de ej fönnått erlägga annuitetema å egnahemslånen i lö- 37031' 31 ll" 1935-

reskriven ordning. De befara, att svårighetema till sist utmynna i att å:nEà¶°¿f'k:':s'::'"°L;r:5.|Ph“°j°:':š:
deras lägenhetema komma att försäljas exekutivt. Två lägenheter ha re- vmdrmgsps W mal, och' sim g¿n_

din 5f$å|lS- gen. Bananåmätte 1å0 km. medelsvår
terräng och ktes tv varv.

Nvrr LÄ|<r-:Mt-:ot-:|.s|=0|utAn 22 jan ms. §2§§°_';3?§:n
Apotekaren F. Blomqvist i Strömsund anhåller hos medicinalstyrelsen 315,* pgßson
om tillstånd att inrätta ett läkemedelsförråd i Gäddede. med sjuksköter- 4, Erik G_ Jansson 1_47,43

skan Maria Eriksson som föreståndare. 5. Per M. PGISSOII 153.37

D ndri å 10 km.
MEDICINALSTYREISEN ÖV!-IRSKRED SIN BEI-'OGENHET rø:':'e:1r:s.sto:atomn:s:åi:gen av Elleen

(ÖP) Efler besvär av direktionen för sjukstugan i Ström har K. m:t un- Persson 119.29.
danröjt medicinalstyrelsens beslut, att på yrkande av prov.läk. J. Kren-
zisky i Strömsund upphäva dess åtgärd att uppsäga Krettzisky från be-
fattningen som läkare vid sjukstugan. K. m:t förklarar, att d:r 3K°|-Å"

- - - - - Adjunkt Oskar Olars i Strömsund harKrenziskys besvär hos styrelsen icke bort upptagas till prövning. mmm sm som ”Ume un ”Motala”
stema i Svedala och Åstorp.
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E11' |C|(|g LÄMpL|GT 1°RA|:||(. Llvuc KÖRVERKSAMHI-:'r 2 feb lass.
(LT) Ströms kyrkokör har hatt årsmöte och till ordf

T"-LSTÅND 1 fd* '°35- values ltarttriiirtister citirtitar sallviri, teltr., lar Brita
lOPl Länsstyrelsen i Östersund avstyrker hos K. m:t Jonssom v_ sekt ht Km Be,.8\,¿|| kßsaß“,_ fo|k_
hem.äg. M. Mattsson i Åspnäs anförda besvär över sko" Anm Persson. mme ¿iñ8'em kantor DF

"'“”"'°"°"' °°."“'. '7 "°“ .'°°" °“ ,?“}§ "°“f Nardrers och andra tlirigertt liartal. H. Gillberg alla i
ansökan om att tillsvidare bednva länstra tk r per
sonbefodran med station i Åspnäs. Ströms socken. S"Öm5“"d- Mlfl-ßwtm WW hf H°|8° E"8$"'°"l

Av ett av väglng.. kapten Ax. Uhnoo avgivet ytt- °C|'l PVOSNNÜÜ Ü" SÄÜVÜR. N0l'df0I'$ 005 Glllbßfß-
rande finner Länsstyrelsen trarnga. att samtliga orter Kören har under det gångna året varit i livlig verk-
ÛÖÜOI' ÜIÅCÉÛÜ Om sIl'Ö'\$ VIÜUÜIL amll ÜYÛWII øch har. u|0m de njutbara stundef den
Draganäs. Hillsand. Vedieön och Bonäset. frän vilka hr bem' sim egna ßmnüingsbor' även Mm'
Mattsson förrnenat sig skola erhälla sin huvudsakliga . L .

trafik, redan under innevarande är torde komma att fä uppskattade konsener ' en de' gmnnmrsamhngar
direkta bättre vägförbindelser med Strömsund.

Att under sådana förhällanden räkna med, att KORTARE VASALOPP 7 [cb |935_
nägon större trafik skulle, efter vägamas iordningställ- (ÖP) Ha, Ni bom an Vawopp i Ü. kommer an bn
ande: frän dessa orter dragas över Vedteöns fänesund. omkn 5 km komna än ticiisnrc' bcroeme P¿ v¿8°m_
vid vtlket tcke finnes fäna. fram utefter den lokala Asp- .

näsvägen till Strömsund, mäste vara fullständigt ute- wgmnåzr meuïinøvórdcds och Mångsbodama sam'
slutet. Nägot behov av ytterligare länstraftlt för trafik- m° 5" °"a °° *b°'3-
omrädet norr lösterl om Vattudalen förfinnes ej. Detta
omräde torde vara tillräckligt tillgodosett med den DELADE TURER 7 feb 1935
trafikutövare_ som _redan finns där. Och att_för den (op) Fädan i Suömssumct har ämgcn mt ägg, sig

ïïï.'.12..Ii2°íL¿.'If.'." ..'$I1°ïiil.22å“'I§1T .Z22'.¿.'}?f ¿?.§3“'.'12I '*" '° f°' “=°“ß=". °°'~ ='-'==*= ~f°'v<*=ß°f= md in
tionsort Åspnäs har Länsstyrelsen ei ansett lämpligt. trañk; har a!d"3 mn him' fm racuaßcn vara

anda ln t febtuan Isen har namltgen t år vant synner-

KVINNLIG RATTI-'YLLA 2 feb l935. ligen dålig, och lastbilar med tung last la fortfarande
(ÖP) På onsdagen inträffade vid Stockholms ridhus- lätta på lasten för att köra över isen De Storsta last-

ratt för första gången. att en kvinna stod åtalad fbr erna. vedlasterna. får man sålunda dela på och frakta
bilköming i av rusdrycker påverkat tillstånd över dem i två turer
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pmnrenarlslrdlr. blir det nppna landskapet mer en Illlgdng lr .mllnrslande slmnlsunrtslmr
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Tn'ï*šï!å“.?.å.1lfïXL'!'If........ ...?.'I.;"ï1?3..ï;..,. L*-RS TH- SEGMDE 'GW
iavling. 18 kin en rafflande uppgörelse i Sol-

Jnninref is-zo ar, io inn. i. innae oianaef 42,4 i. lefteå. 9 feb loss.
Juniorer I6-I8 år, l0 km. I. Eskil Salomonsson
50,10 2. J. Olsson 50.l3 3. K.G Nyman 55.48 (ÖP) Loppet vanns efter en oerhört spännande
4. Börje Sandström 55.57. slutstrid av Lars Tli. Jonsson, Ragunda ll-', som

slog Herbert Nenzen, Kramfors, med 2 sek.
TRÅHKTÜ-I-STÅND 7f°b |935- Vid första kontroll låg Th. Jonsson l0 man.

Cm h hs men ikie sea upp ,|or.n.|_
anhållits av följande personer:

Folke Stenberg lör godsbefordran med Harrsjön i
Alanäs som stationsort för automobilen, Mm-0" I* Im- _,

Mattias Mattsson i Åspnäs för personbefordran D/IMER ISTRÛMSUND
med Äspnäs såsom stationsort för automobilen. Med omnejd

EA. Strömgren för personbefordran med Hillsand I-Ill enastående till/alle erh_/iides I-Ider/r.o.m.
som stationsort för automobilen. mànd. I I d:s och -I dagarframát.

Permanenta I-Iden hårfaelonassigifór

REALEXAMEN l935 s feb ioss. 10:-
STROMS SAMREALSKOLA allt iribvräkwl-
I och för av-läggande av realexamen ha följande IS el- EI! gediget och hållbart ut/'ärende garwilemv.
ever i fjärde klassen anmält sig; Prima oflf
Gunnar Berglund. Ulriksfors. Rune Carlsson. Arksjö. Sven Moderna tyslgående apparater.
Larsson. Lycksele. Torsten Larsson. Lycksele. Erik Lindgren. I'a.s-sa tillfället! Även långt hår.
Ulriksfors. Alsar Löfström. Strömsund. Eskil Salomonsson.
Strömsund. Karl Trosdahl. Strömsund. Stig Wahlström. Ul-
riksfors. Maj l-loppc Strömsund. Hcnor Hägglund. Ulriksfors. Fm Am' Wen"
ann Lonenmark. sironrsund. snnja Nilsson uinirsfere Gen- Gram/ H01!/¿ Slföm-WU
nid Olofström. Bredkälen. Brita Skoginan. Strömsund.

9 feb isas.
oouistur sron sis i iio is feb |93s.

g3aH°:°'::¿::m:::'t hzfnfafitåtånz (LT) Förberedande sammanträde med medlemmar av Strömsundskret-
H,mm,,d,|, ,¿,,°,|,°, h¿,,¿,,m sen av Sv. Röda Korset. Majblommekommitten och barnavårdsinspek-

ioriilare torparen Jonas Wilhelm tnsen fru Stina Wåglaišd för! oršlnande aåi bariikolonier instundande
Karlberg och hans hustru Klara Kris- gommari Ström, hölls p sö _ i trömsun _

lin! Kflbf i Hlvßål “WN 500" Fru Wågland meddelade, att an/sfonden anslagit l000 kr vardera till
Ü" Pmfu" H°V*"“ 2 130 °°h tvenne kolonier; en för Alanäs-Frostviken och en för Ström. Att ordna
""'°:”";' fö' d°:'d::°hn:" fm' koloniverksamheten valdes en kommitté bestående av dr. I. Krenzisky,
:"“° . “°" " ' ' _ “ ' iandi. tank sepmnrk, fn. Annie Lbfvennnrk. innibr. tank Persson, Tnii-
ovsvirke, inulbete. lövtäkt. iakt och . . I h '_ 'ksk “ D F N dr

fiske' som Knmfon AB man sig ingsås, dispensärsk. systerpgaoc o o . . r. or ors.

vid ommjgt, gg,-,¿|¿,,¿,,°_ A.U. som består av dispensärsk., tandl¿ _Espmark och folkskoll.
Nordfors. ck i uppdrag att undersöka möjligheten att få koloniema

13 feb 1935. förla da till Stamsele. Strömsundskolonien skulle bestå av 20 bam och
iiairrvenitsrönsriiitisert Aj 8 F 1, k | - |5 |,anås- rostvi en o onien av am.
Strömsunds Hantverlcsförening hade pá" |am| ° mä med 25 k R, ' b |-, k _

:f';'::d':f'?.::.'::.':d: N" h°'°""' munala ansliis:'i:>eriimam:tt beïåas med l5rkr pr 'I§:t\all(t,:stna(:l':n

-rm “wow måw '¿mm°_m¿" för vaije bam beräknas till kr, varför resterande 20 kr pr barn kom-
john Nywgm' °,.df__ kondüo, |;,¿¿_ mer att uppbnngas på fiivillighetens väg. främst genom försäljning av

oii Forsberg, vice oroi., eieinniref lörstamaiblomman-
Sven Wallin. sekt.. elektriker Gideon

§::L°g:¿¿;f;¿°8:§'°°“ °“'°'*'"°“ Anni-zrannöiu-:|.si:N is feb ms.
Rcviwmz ,°mm¿'“_ Em OM" (LT) Lövberga S.D.U.K. hade möte_den_8 ds. En ny medlem inrösta-

och ,|,,“¿,,m¿“_ N99, Emuon, des. Till ombud för LT valdes K. Liljekvist och Rune Pålsson. Pagens
med umak 5¿v_ gngw-gm gm, “_ diskussionsinledare hade glömt göra upp koncept och kvarstår till nästa
ein. itinbbnniee ti-leaf Ana..-e Eeiiee. möte. Programkommittén bjöd på lokalrevy, som mottogs med skratt
son och applåder. Mötet avslöts med sång nrr 25. Nasta möte lord. den 23.
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IÉONSUMENTFÖRENING I MEDVIND IS feb l93S. (l:C_|l)M'l:UNALT 19%
( P) Ströms Konsumentlörening har under föregående ir ha en om- °"'"'""' mm'
stttning tv le. ss2.d16;4d, en dltning med 53.9'/s, lilnt med nr/._ §§'§'¿,},3§'"§§','.f“,,"°¿“_T'g_

Strömsund. och till v. ordf. montör G.

HAMNTAXORNA to rett 1935. Skøormn därstädes.

Ilamntaaortta lör Östersund och Strömsund prolortgerade. M '°"' °° "°""'"'“9”'*Y'°'9”
K. Mn list ttimtdntt, ett ntt gtlltnde lnmntmnt nn ostetsttnd sltnll gat- §,¶$L,1f,ß;',°¿':¿§¶“§'J§°¿“¿¶,°'n°35
la t.v. intill I939 års utgång. dock med ett par av kommerskollegium ' ' '

vidtagna smarre andringar betr. avgift lör guldsmedsarbeten. som skall SKIDTÄVLING 19leb1935.
utgå med I kr. per l00 kg., samt oglaserade mur- och taktegel, lör vil- 'FK SWWISUHUS Sllivllß l S000-I

ka avgiften skall utgå med I öre pr. l00 kg. g° lml' _m'\'¿'I°"°"°“2 -27
Samtidigt har k. mzt medgivit lörlangning lör samma tid av nu gall- ' '

ende ltatnnttttn ftir STROMSUND, dnelt med andnng tv svginems tot få, ;.1~,,ß°,,'§f,,f_2,,,,"",','" 45_2;,“"5
galanterivaror och guldsmedsarbeten, vilka skola utgå med resp. 50 öre 3. Otto Malmgren 46.20. 4. Alvar
och I kr. pr. kilo. Löffñm 50-01-

LÖNNBRÄNNING I I-IAVSNÄS le fett l93s. ^~'°~'°P22'-r M
(OP) I början av veckan löretogo polismyndighetema. då de ansågo sig N æ?åL:mVn E%:m,
ha anledning misstänka att hembranning förelåg en undersökning hos ptisugen ene; tçnndensnnggcmgt

en arbetare i I-lavsnas. varvid en jastunna och en brannvinsapparat hitt- Ringmatt pa begaran gratis

ades och beslagtogos.
vid petisens tnltemst till garden stttt den misstanltte tillsammans 3; 2

med ett par personer, och lörtarde det hembrttnda. Han har nu att vanta smmsmd Tcldm 89

sig stämning till tinget. '

Mllldlg IS feb”l935.

ALLA .IAMTARS DAG | FALUN ..1tt“l.“t.°“'n.'f'tå..'åï“.¿.Y'?..°'åZ.'§.°;*.

(ÖP) Lars Th. Jonsson och Kalle Lindberg vunno ïdåïi ,-*21'$_'°H:: lrïfå
dubbelseger å 3 mil. ltnntmtten t.so.-ts den sedan lande

Lintnetg l.s2.o9. Haggbtad l.az.ls.
En stone dag an sondttgens hat lamt- lille eettttnsen". som ltnn sjslt- title ltnl- Sedan dessa lör imlarrrr alrrrrrrrrr

land icke uppleva! i de moderna skid- la sig vid lerrings radioutsandning eer rapporter tngatt aven fran ljarde kont-

mastetsttttpens ltistetia. Med na inditi- gttdstittnsten ryilet namligen i at :to at rollen Mirlrrlmm ßrlßr ut var Hb-
dttetta dett ett lsgtnastetsltap pd rtettsn den samtidigt at det om pteeis pd dagen mer från målet. »mer den irrrlllrrrlr-
enet totsta dagens tat-lingar ltnn ti rain- to at sedan ltnn rttllstandigt eltand de- ka *arm klar °=h dtrbbßlrßsrr rrßlis
isttt sttaelttt pd ess. Det ttdtjnde jtt litet utttemde pd tre mil pa sitt. iostetsttnd. sa blev det neltsd. Kalle Linrbrrs hade

smart redan i ljol i Lycksele. uten först ..... _. redan slagit sin farligaste medtavlare

nu kom det stora genotnbrottet lör jamt- Trots att dagens bana var sa latt tar HIGSUW "N 6 Sßllldßf 000 90400

landsk skididrott. som lange nog setts det dock inte stakspecialisterna som 3001 I-SIS Tl\°000f 900! Cl' Yfdßf- P9'
över axeln av de öwiga norrlandsdist- kommo att dominera. Tvartom. Lars 00100 0* 111900183 Slllf PÛ 00 01501"

rikten. Idag ha jamtama satt sigi resp- Th. ar ju en terrangalskare som la och WIN lid-
ekt hos sina konkurrenter i norr och sö- inte heller Lindberg eller l-laggblad aro 500' 001 US* lwllil Ü mål 001008'
der. och till omvaxlings skull talas det ju numera nagra dutttngar precis nar 8025 M0 IV f0l|llIl8$$lI Od! |IiS$800$ OV

nu i intresserade kretsar om annat an det galler terrang starka armar. Sedan han poserar framlör
Norr- och Vasterbotten. Nu behöva \1' lilmkameran blev han bortburen aven-
inte leva pa gamla minnen langre och 4.000 personer pa benen vid starten. IUSÜISÜSIIB Ulfc- Tfßßlll N08
det atjtt nutiden sltdn snit. Pa ldtdttgen sag det ttt sem man sltttlte den title gtonltladde Merlsrlisr Irw-

Tremilen blev en upprepning av Om- vaga hoppas pa ideallöre da det rnest a- 00 VII' Så SIOI. all del \1I' 0!! ml! under
skölds\1'k l927. da John Fjallberg och travarda av masterskapen skulle avgör- all han illlß lllmdßs ihjäl. Hdß illlß
Lets rn. Jenssen tttnne en liite menas- ts. man gaettades denna ttitlteppning lmlamß laaledars Frirblf Westman
karlde som omdebatterad dubbelseger. genotnett t-attlttanigt snöfall under nat- ingripit i tid tet man lörresten aldrig
(Den har gangen lar dock inte stock- ten till söndagen. och da ett par tum sno hur det gatt. Dareller ck dagens seger-

holmspresscn kunna tala om lapptöre tordeha fallit. Vid starten tar sadret di- herre tala i hr lerrings soekerbit och

den ertnnsseget.) vara na tidsta t dt; sagt den litet gmltnilt den tempemtttten rasade rlard va arr hlls till sina
hade sa titt skilda startnummer som tar nagra minusgrader. Vallningen blev gamla löraldrar i Strand samt till Rag-

l8l och 45. I dag var turen kommen till glunda lmstigare an man befaltttnt unda.
Lars Theodor och Kalle Lindberg. vilka _____ __

bada eller l0 ars långvarig trogen tianst
ngo sina vallörtianta belöningar. För Vid I-lobbomkontrollen. Zl km.. hade
Lars Th. sar det lör resten en ickcbaraclitcnbörjat utkristalliaeras. u-
itbileumsdagidubbclbcmarkclse.'Den tanavenenheldeloutsiders.somdet

H

:;::;
EC?

Klara I.
Jonsson. Ragunda 2.09.|S

nåerg. Trangsviken 2. l0.2l
ggblad. Umeå 2.l0.27



KOOPIIRATIVT l8 feb l93S. DÖDLIG KNUFF 20leb1935.
(LT) Ströms Kooperativa Kvinnogille omvalde vid sitt årsmöte den (ÖP) På 105000900 111* 00 UUHKONW

iimnvmddd styrelsen. c-alla dybiidddds ma och efiidii vid mm 4: Vfg °" '““'" 'V 110” '1°1°'“'°°*°"'
medlemmar. Gillet hade en deltagare vid sommarkursen på Vår Gård. š?¿::g:::,d_ qgggn vLå',"kš°:'¿m¶

hunden dog utan att några avsevärda
NYKTERHETSMÖTEN I STRÖMSUND l8 feb l93S. WN skador kunde lörrnlrkas.
(LT) lnstundande vecka hålles en serie möten i Strömsund, då alkohol-
liågan komma att behandlas ur olika synpunkter på grundval av de av 21 1001935-
vetenskapen senast orda undersökningarna och upptäckterna. Åskåd- â':.)'?s3'::'?3:p:';^:':f':'ns Am"
riingsmatenel kommer härvidlag att användas. HQWNM Ume¿_ ,_°5_33_ us 1-“_

På tisdag visas filmen "Landskamp" och på onsdag kväll få ström- _|°nss°n_ R;gund;_ nigv :amma med
siindsborna tillfälle att lyssna på en av vårt lands populäraste ungdoms- tiden 1.07_13.

ledare och talare, scoutchef James Jönsson från Borlänge. På torsdag 701510" 9151215500- JOWHOKK- 05

kväll kommer enskilt möte att hållas; på fredag kväll offentligt möte 'Mn ”ms 1'°6-10'

iiY1"rsi.ÄimiArliu zs ren iass.

Nvrr rosïoivißuo zd red ms. f,L"P_§¿u'§=Å§,'§;g°°2_°§'¿',,'¿'§,¶;-ësgafj;

Tillstyrker postdirektionen i nedre norra distriktet hos generalpoststyr- “_ W gg, gg och sm ggmm gm”.
elsen ett förslag av postmäst. A. Hoppe i Strömsund om anställande av namnet Aldergård såsom nytt slakt-
postombud i Vedjeöii. med direkt postutväxling med postkontoret i "Im"-

S"°““““d' iiöoa koiiser za nu reas.
Strömsunds-kretsen av Sv. Röda Kor-
set har. enligt vad årsberättelsen vis-
ar för lörbättrande av ekonomien an-

ß1vsJUK1'n,41vsp0n1'FRÅ1v dfa...n..l.f.ii...f.«df.df.. M.
Under åoßYanßiv 26 fd ms. .......,. .,..$.°'.'.I2Z..â°,.1'$.*.'i'.'.ï'.'¿'.'“.I%'â'I

(ÖP) Hustrun Inga Jonasson i lougdaberg, Frostvikens socken. vid åf01$$1U111|| 74-

insjuknade i fiedags svårt i gallsten. Då det var mycket snö och
fdiikdmiigi dbmd vag, mig; da bli diiimf iidsddddde du med “°""“"^" 2' '°" "35

_ _ _ _ (OP) På måndagen sammanträdde
liästskjuts transportera henne de två milen till nännaste landsvägi smjmsums munjdpmgmm för mg

Storvattnet, varför avtal träffades om hämtning med ygambu- uppgora verksamhetsberättelse lör
Iansen. 1934-

- - - Nämnden har under året hall 10Det fanns dock inte någon lämplig landnings- och startplats för sammgmdm En de' gamamuen
flygplan i närheten av .lou daberg, utan fl lanet måste diri e- '

ns iiii sjdn sjddgded en din frin iwgddbïsfå du garden Tjdid- f,'fI,,“_"'f.'Ä2;,.,°,É'¿,f'§,°,,'I",}'.fÄ'°,;“É,2{°,'É

back är belägen. Den sjuka måste således likväl transporteras vlrvatoeh utbyggt en brandbll.
med hästskjuts en hel mil, där ingen väg finnes. 00 °K°0°f“1$k0 f00°00f°|$0m8 'YU-

Hästskjuts måste anskaffas, varför den sjukas make begav sig ::::"d'°°:
Tjafllbßk, MSI Hln k0m dit, mal häste Ulskyuer 3370:01. “ondskan ”_

var bortlånt och inte hemma. Nu återstod endast att binda tryger 540;._ nqassimn 1_g25;a5_ piaisnymf
på den lilla unghäst han hade och hoppas att denna, ehuru svag, 108:60. brandvkonto 1436:75 och

skulle orka att i den djupa snön draga den sjuka till Tjämback. 19111- 119312-

Man startade alltså och anlände eller många strapatser till Tjäm- °

back på lördageii. Där väntade ambulansflyget, men på grund av 22%: '
den myckna vattenblandade snön på sjöns is kunde planet inte få |;°gn_ 2_777;4g_

fart nog för att lyfta. Skulder och tillgångar balansera å

Du add man den iwidm var rdnfmnde man iaitdriijiiip. Bud Kf- 110-°4?=°° °°*' ""0å“° “*°v°f
skickades till .Iougdaberg för att telefonledes rapportera om för- °k::;:¿"'a<å'mvnmar ha mm.
hållandena. Prov.läk. dr. D. Hummel i Gäddede reste då till Bmmvagma 3500 K, och v,'n,,,_
Tjämback. På resan dit fick han med sig några skogsarbetare i verk 5.500 kr.
avsikt att de skulle röja upp en bana, där flygplanet kunde få fart. mm | op 1 nu ms
Detta visade sig vara rådigt handlat av dr. H., ty nu skaffades 1-pggpjpg |_¿pr|-ggupçagggy
snart snön undan på en lämplig sträcka å sjön, så att planet kunde Iårplars vid Fridsbergs barnhem
få fart och lyfta. På sönd. middagen var planet framme i Öster- "'00" 10PfÜ-

stind där den s'uka to in å lasarettet. ~5""1“ "P91-""1"9°'1'"1"” W- J 8! P
Telefon blev för två år sedan framdragen till Jougdaberg.
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(ßálplšhßšålßß šwmåßdlßí-B ° KOOPERATIV FI-IST 26 feb 1935.
rrnans e :- - - - -

H ' (LT) Ströms kooperativa kvinnogtlle hade på söndag sin första fest,

ât¿mma_"ghg::,;f':,å, b,v?].d::1-¶ som _blev särdeles lyckad, säger vår meddelare.

gym” omvgiqgs du-_ J_5_ sqlgmgm Vid festen i Strömsund medverkade fru ida Lögdberg med ett före-

dir. 0. Olofsson och folkskoll. D.Fr. drag, van hon dels sktldrade en studieresa till Vår Gård, dels talade om

N0lUf0f$ß-esuw| gillets uppgifter. Dessutom underhöll fru Lögdbergs l2-åriga dotter
styre . evo rdsäg. . - -

Palmqvist aan man Nonrln.11|lravi- mf 3°d p'°"°'“"s":' _ . ed k. .k .Id Mn KF rk
”nr “ua b.,M_m_ Em, cum" rogrammet utfyldes t ovngt m s ioptt onbi er .s oi a

ggn qgruinggmgn Aiggr Jgngsgn man företag. Lokalen var nästan fullsatt
handl. Jonas Månsson och bokhåll.

"°'“' "'“°°“'“ ”'“ *“°°" SKIDSPORT zs feb loss.

(LT) Holmenkollen-tåvlingarnas 5 milslopp vanns av

2 mars 1935. Göslien, Norge med 3,43,47.

P'-^°5Ü'"° W ^"9573|-°3^ Bäste svensk. T. Gustafsson, Jokkmokk, på 4:e plats

:,'å(,'¿:1g::'å°s::,':s¿'|hnI1'!2|up|s|,°å°% med 3,45,0l. Lars Th. på 8:e plats, näst bäste svensk.

Tingsrydsvägen l Kronobergs län. _ med tiden 3,46,37.

EGNAHEIVISLANEN mars was. ammóßßfßw ßmerwßß.

(LT) Btatens egnahemsstyrelse avstyrker hos k. m:t fram- g7ef3a:m'“m“'a°°s:":,':I_"r'åp'::::f:s

ställningen från J.E. Andersson m.. | Strömsund om ned- nu ^_K_

skrivning av dem beviljade egnahemslån.
Sökandenas svårigheter äro. skriver egnahemsstyrels- Laouoanosasslifrniilo BLEV

en, helt och hållet att tillskriva den inställda driften vid UI- KOLOGFÖRGIFTÅD 0 mß1935-

riksfors sultfabrik. En nedskrivning av lånen till tax.värd- gP3°La“:"_f:::s¿:"få°:"sâ$:°'¿'::';

::::r:";.?;:::;.:2;?;';'::*:.1::.::*:::*.,.°::."æ.E:.'::.:l:ii 3-..;;;~,~_ -- ~°--~ --=- -~ -«» «=~ =--

tagama skola överhuvud framdeles kunna reda sig. Pa gmno av de senaste oagamas

Samtliga sökande kunna erhålla hjälp för erläggande KW! N00 J- Gldl I ldvaåfdssniseln.

av förfallna annuiteter m.m. genom uppskovslån. och de ;'å{;"å'en°Üg:t'a°'áåå°I:k"e°:;°;2ëg
hänvisas därför till att söka sådana. "mn samma. dm mom “hm

höns. och en gris redan ihiälosats.
Jonsson. som nyligen påbörjat och

skiorkvurie e mars reas. vrra eauoer 1 mars reas. invlll vi sitt Smâbwk. belloel 6

(LT) earanas sk maa pa sonaagan (öm strømsunas vna eanasavaai- Tvlllsßåßkøoen invid Södra Olm-

slrldtlvling på 30 km. ning hade i måndags årsmöte. VÖIIW- N09 07065301 000 05' 9"
l. Pelle Samuelsson 2.13.45 Föreningen har bl.a. under året an- "\Y°|<°ï Ubßf f0f|U$l-

2. Viktor Åström 2.16.45 ordnat symöten för insamling av med-
3, som Lgnngmn 232,00 al till naktaanaasnjatp at maaaiiosa 11 mafS1935.
4, Fabian Asplund 213,33 kvinnliga konrmander och till diakon- (I-T) VN Jlfllülllll-Ulfllllß FO!-

S. Uno Ryss 236.50 lssans iulutdelning. Dessutom har på Mlllföfüüß Ûßmö I ÖSNI-
föreningens bekostnad en behövande sund, invaldes Gunnar Sirnonson.
husmor beretts tillfälle till en tids vist- Strömsund som suppleant l styrel-

Ü '“"51°35- else å Vita Bandets vilohem i Torval- sen.
(OP) 3"“”P°""" F"'Ü°" RÜWÜ" la. Föreningen har ock ett sänglinne-
WN Pl °'WIll""°'I°“°" P5 RÖ- ron-aa. från vilket utlåning skar till oa-
da Korsets sjukhem. Dödsorsalren |,5,,,,,d, sign
var llllfflllfllfllllllflllll- Maoiamsantaiat via arssirinat var ^"'°"§1,MH";,'¿'°°°

55- t-tarmen urniuoas rouanoa lagannatar
lill salu:

1 mar; ms evrarrasrrk a mars reas. Rlßellß 1-98 WII 1-99

ovana riwartosursikren stromsunas kvinnliga cymnasriirror- 'Ströms S°<=l=°
aning har âßmmQ_ Ehmsåå UIGÜIf

var rolirmanga om so ar ar 1.1 milj. Ansvaßfrlht bßvlliadß. 001 till Siv-
| ra an nn. musa values: rnr. Anna stromgran Eamhemçnämnden
lir 1990 baraknas fgtlunangqgn ng ordf.. farrn.kand. frk. Birgitta Berg- '

naogattlm s,1. anraraismrasnm maa srrom v. omr.. larannnan inr. som Jllsll
1.1s1.ooo nnaarsrigar aan rar ma Luna.-.arom siranmasrara. raikslroilar.
ltallrylerade folkmängdsiffran (8268, frlt. Anna Persson sekr.. frk Signe
000). Olofsson och Greta Persson. Rev. lrk.
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FAXEBYGDENS IF 12 nnns 1935. ()E(;EN'|*L|(;|-|E'|'ER 1:1 nws ms.

K'“bb"'*“°“'“P P* °W°' tu nppangnu vid pnautnntnm 1 smsnnnna:

S°'*i°f°f~ 3” 'W I- TU" K"'==°“ 2-44-'5 (KM) (OP) Pnstvninnn. NN nu nnnutits mf en det nnnnipn-

2. P. Reijto 2,5l,02 3. A. Eriksson 3,08,4I. Minna- md p°s¿p¿kc¿_ som hm mr ha beM||i¿_

Qldbm- 30 krm I- P. Fredriksson 2.-14.33 (KM) Mnnipnintinnnfnn 1m nn man en lange na, men

ÅIIIIÉ jllllnn 20 km! l. F0l'SbC|'g l.45,00 (KM) f_||_ [Ü-n|'|| “ägg
2. M. Persson l,52,26 3. N. Mattsson l.54,28 NN 5,- en ¿|¿,-c mm och hm- emjm en gr kvm- ¿;||

4. A. Mattsson 2,03, I 3. pensionsgjde,-“_

Yngre jun., I0 km: l. L. Svensson 44,49 (KM)
2. N. Larsson 45,59 3. E. Karlsson 46,58 4. Sixten |4 mm (LT) Den "mmm hu “känt m °e8¿m|ig_

Ellingsson 49,24 5. B. Lindqvist 50,19. heja-M Pagan “da sed", |926_ Man misswnkcf cm,

Damer. l0 km: l. Hildur Sjödin 52,40 (KM) ¿|en;¿ nt NN ha beska pg fe|s¿n¿nin8¿, Mm mn,

2- ^8“°$ E-"ik$$°" |-0'-59 gre. Ett stort antal paket har hamnat hos honom

Sedan man kommit NN på spåren, gjordes ett par

!_3 mm 1935- provsandningar från postkontoret i Ostersund. Paket-

ÅNNU Ü D"-|GÉN5TRÅF|K T"-L -|ÛRM° envoro adresserade till Vilhelmina, men man lat dem

|-JÉN ÅRET ÛM stanna i Strömsund. NN nappade och åkte fast.

(ÖP) Generalpoststyrelsen har f.n. lämnat utan åtgärd

av ortsbor i lormlien gjord hemstallan, att postdili- S|(Y'['I'E 13 mm |935_

Bkß Pi ll 5°||°m=§'5if°“l§"“*“|'-|°"“_W@"' Ströms skyttekrets hade på söndagen faltskjutning i
net året om måtte utstrackas till lormlten, mot httttlls "akten av Ãspnß |¿¿v|in8¿,,_ som ßmmgæ avse,

”dm “"d°' 5°'“"“"“å“ad°"“- vart genom olämpligt vader, deltogo 22 skyttar ån

s'Y"°|$°" k°""“°' '°'“d°'°s m "PP'°3* M3" "" 5 skytteföreningar. De basta resultaten blevo löljan-
lömyad provning, sedan besked erhållits om de ¿c¿

ilßfd =°'“ b°f§fd *'*8='Y'°'?° °V°'“- °°$'"*=' Vid- Ktm ut-tv: 1.1n11n Lindqvist. snonn skf. 22 tf.
N83 ml' $ÖP|0SN8- UPPSÜWIWB W 5"Ö5kÜ""W Wi- 2. Uno Månen d:o l7 tr. 3. Jöns Eriksson. Äspnas

vi väsßtßkw I fräsa- sur. 14 tr. 4. Hennnn Lmsnn, Hamann: sur. 9 tf.

Klass I-Il: l. Tage Nordström, Tullingsås skf IS tr.

2. Yngve Larsson, I-lillsands skf l2 tr. 3. P.E.

Strömstedt, Ãspnas skf ll tr. 4. Harald Jonsson.

d:o l0 tr. S. Isak Mattsson, d:o 9 tr. 6. Rune

Lundholm, Ströms skf. 8 tr. 7. Henrik Eriksson,

Äspnas skf. 8 tr. 8. Mattias Forsberg d:o 8 tr.

FOLKBANKEN I4 mars |93S.
(LT) Vid Folkbankens bolagsstämma i Östersund
valdes till granskningsman i Strömsund forstmastare

Sigvard Arbman, sjökapten Amaldor Åström och till
suppl. hr. Uno Månen.

LT I4 mars l93S.
I-'INNIZN KORPELA LURAR DE TROENDE I
TORNEDALEN.
"Flygande arken kommer ej idag, avßrden upp-
skjuten t.v." Polisen år inblandad.
LT IS mars l93S.
Korpelas anhängare uppger. att arken skall kom-
ma lrst den 6 juni.

OP 15 mars 1935.

Officiellt meddelas på fredagen:
Med hans majeståt konungens sam-
tycke har hennes kungl. höghet prin-

FRAMFOR "S'PRUTHU\'!-T'I STRÖMSUND CA I930 :':ds'¥EnRKâE I
annu. nn|e.ri ie - i nernr s ung' 9.

f.°.f,,,.,¶f.Z1.“7“I.,.,...'1f.ï.-}',f1'.'°1$.f$f.,11'íå¿'fS.'n"”ï1,í},2,'Å.",§. rm mnpnns Fnsonuc Av om-
mwn. Rngn/1114 ßergnmn. 1:=msuna1ng.Lyd1n omnn. gMRK QCH |s|_¿~D_
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I
Yen

I'Q'

5'9*
D

.P

.-lRIIl:7.\'l.-IG P.-l ll-l(ilil'(í(iI:'T .S'7R().ll.\'l '.\'I)-l.()l 'Bl-.'R(ï.-l
Det ar hàrrln pfulrnr .mm brjrlvr vag um! urlvnm nnrr om .\'lrom.s1:ml .vlrbrlvl bnlrnzs .mm .vlalsknmmunall rrsrrt-nrhrlr och .skap-

ar .\jr.1svI.mIIn:ng I en bygd .mm drabbats hart m- de rldhga lider som [nl/I 1 låglrun/unklurrnx .wpàr

.-lll btfrla .slubbar har ull t'arrlng.s.slm'l pá ragbyggel Och de .mm posrrn framför en rv/al 'be.sI' arfr v. .\'mn|v .\lmlm_

Ilo;1sIarl:u.s. Taqn. l iberg. Olle ßjnlrelld lllurmgl. BackeA skickat ivag de forkomna paketen Av dessa

S'Iolda_[fareu I S'Iroms1md knmplrcenul I-'II 80- paket ha många hamna' ' Suomsund' Varen". . _ . . d '_ .

- I 1/ 1» //.-u 1 aa. ° °'$“'"“'!
'G u grepp H" S ar ag 16 man N35 Sedan polisen lokaliserat platsen for tillgrep-

(OP) Posldir G Sun¿man¿ne¿re norra p°St¿¿_ pen till Stromsunds postkontor foljde forhor

striktet betecknar stoldaaren som den mest med P°'s°"a|°"' °°h ene' "äs" "mm" °'ka"'--- dutta' h"|| 0omfattande i sitt slagipostverkets historia. gav- _° _°" S Y 'ge al' 3" 3|°"_l " 3'°PP°" F'

etvis inte ifråga om vardet av det stulna utan 'f"3"p"°' s°'“ °"|'5' _""°d"'"3°“ b°|°P°' “S
“met 'ingrepp till ett varde av omknng 800 kr och som enl

Polisutredningen som fortfarande pågår be- d°" häktades "pp3'f.i mås” "'3°'° mms' fw
“knas avshmà en tiotal dagar ' dubbla. har han delvis lagrat hemma. dels givit

'Ö N35 bon som presenter och dels anvant sjalv Han
mafs

(LT) Den mf posisioidema i smimsuna "“'A"""|"S°'k:l"' 8°.""3'°PP .

anhållne postvaktmastaren NN förklarades på ma el re ama"°"°' "'3°' mms' en pa'
,e¿a en häktad och Mb “Smeg Ü" kmno_ hundra postforskottsforsandelser endast två

8 'Phakm i 0Sm,sun¿ fall uppgiver han sig ha sålt av det ttllgnpna

Av utredningen har bl a framgått att NN en- Den digra forteckningen upptar snart sagt

dast tagit sådana paket som varit feldirigerade. allt mellan himmel och jord råttlalIor_ liskred-
alltså halt annan postadress an Stromsund. och skap. knappar och sytråd, parfymer och puder-

medfoljt posten dit. dosor. eykelpumpar. rakstall. matsilver. knivar
Det vgf gçngm dç måna; fçkhmgtigngma 0Ch gâml' av |'0Sl'lIl Slål, lyst? 8V Olllí Slag.

från Yxskakalen, som man kom på den tank- ßfdief. Clmstrumpor. damunderklader. ell
en att allt inte stod ratt till. Det ar i synnerhet 60-lill böekef. däribland ett ex av Sveriges rik-
postorderaffarerna i Borås och Stockholm som es lag och band I7 av Nordisk familjebok

lå



AVSLAG 16 mars 1935.

(OP) K- mi har vßlait 000 v 011 Tiden för våren och
::;°;"':,'m§';,'.'s°":°"f.:':nm'P:";.' ft sommarens permanent är inne.::=I nedskrivning av deras

ms-åÉ'°|"if°-'5'å'« for-=|'=q'ti.°='i«"fi-'Åiï Sundingå Damfrisering
ställningen lcke mätte föranleda ann-
I0 5195111- l 011 00 lvißß 011 I IXLGIGII' AIIBIB GAIAIIEIASI
vanlig ordning söka uppskovslän. 1',1_ 172,

21 mars 1935.
ÖvE|§|_ÅR^|§3~|-R|0EN | 31-RÖ” SPÛTTLÅÛÅ l6 mars l935.

(LT) Folkskoll. P.W. Tuveland i Beslut i kommunalnämnden, § 9: Beslöts anskaffa ny s.k. spottlåda
SIYÖMSUIIU IW NN f°90fi09° WW- till klosetten i d:r Krenziskys våning i konunnnalgården.
klagat Hamøssnds aomupttms ne-
slutatt plyrkandea PerJohansson

0 mm ,°,,¿'k°,”m,,m i rluunuv PA A 4 ts mm loss
g'{,°'m:,k°|du,N bum du, 13 okt i (LT) Vid Svenska kennelklubbens utställning i Ostersund i söndags er-

flol. att förordna Tuveland att under övrades första pris i klassen norrländsk spets av Frost l638 HH., som

Bil Öl' VIII Ovßfllf. I Slrfllå dlßlllki. [gg av [g|'|d|_ Erik Stfm5u||d_
Domkapltlet föreskrev. att förord-

1',f'§';,?.'.“.f,'§'.',$.“""°'“ '°"°"“““°"' E' |<|.unBMÅsTr:Rs|<A|> to mm ms
IFK Strömsunds klubbmästerskapstâvlingar på skidor.

"WS - _ I3 km svår terräng: I. Nils Ollander 56 OI 2 Jonas Ollander 58 24
OGILLÅDE SKÅTTEBESVÅR . ' .. '
(op) Regemsmæn har Nm" av 3. E. Sollen l,00.l0 4. A. Hansson l.00.58 S. Jons Olsson l.0-1.59

smms |,¿v,m_A_B_ amma, besvg, 30 krn. I. Ture Karlsson 2,l5,30 2. Johan Lindgren 2,2l,23 3

avg; sin gugflng år 1930 | smm; Karl Löfvander 2,22.26 4. P.R. Frednksson 2,22,3l 5. Hugo
socken till kommunal inkomstskatt för Nilsson 2,23,3l 6. V. Hedlund 2,24,42 7. Rune Löfvander 2,25,S8

39-340 W- 8. Bertil Rosenberg 226.45 9. Jöns Nilsson 2.27,58 l0. Tage

LÅNSTRAFMEN 23 m.ß1935_ Johansson 2.28.00 I I. Jöns 0. Rosenberg 2.29.07

(LT) K m't har lämnat utan avseende

<=- =>-'~=* M-ff'-= MM * Å-=-== KULTURMÄSSA 1 srnöMswvo
fñrl 6 lll länsstyrelse fal

:lamm riigåm for lgngmknrørggr. 20 mars l935. Ströms Hembygdsförening har fastställt tiden för den

sonbetordran med Åspnäs som sta- till insttmdande .votttmarplanerade lrulturmässan till 29juni-6 juli.
tionsort.

Vid öppningshögtidligheterna i Ströms kyrka den 29/6 ha landshovd-

âä-,Rvs$,':,^mgEb5::mf,:n';:':°1m°3s5,'",_ ingen och landshövdingskan samt länsantikvarie Eric Festin lovat med-

hgßmfgngm gg,-gwgf m,_ ggdin. verka. Under massan kommer Ströms hantverksförentng. IFK Ström-
rattnlngen har under året hållits opp- sund, Ströms nykterhetsorganisationer och jordbmkareungdomsföre-
0" 1f0_ 00901' i VGGKIII 0100 00000109 ningar att anordna särskilda festdagar.

'°š':¿'|:a°å'°:°':: 'ggn mn mind. Utställningen kommer att_omf'atta konst än Jamtlands lans Museum

*om smmwnd, mk, och gmggko, och slöjdalster från Jämtslöjd. Fommtnnesvården belyses med bildma-

la. Vastbygdens och Egna hems små- tenel, som nksantrkvane S. Curman ställt till förfogande. Detta bildma-

$|=°|°f- NUSVIIWIS IOIK- 0011 9115511010- teriel har senast varit utställt vid intemationella hembygdsutställningen i
Dessutom ha tortsattnlngsskoloma i Amsterdam |934_

?am!æ"'as"|:kd°|f_"g::i:,|w'e::k'f:åsas|:“'°“°"': Länsantikvarien Eric _Festin kommer att utställa bildmateriel som be-

“ggn W g,sm,¿d_ lyser hembygdsvården t länet. Ströms Vattudals Tunstförentng. god-
Följande bad ha serverats: karoad templarlogen Norrskenet och IFK Strömsund anordna separata utställ-

föf dlmf 155 S1. för hßflr 100 S1. ningar. Dessutom kommer norra Jämtlands hantverkare, slojdare och

?;â';";ff's'.?;'*l:::"':';g1:°:3r'%'c';|°;"á6' väverskor att inbjudas delta i utställningen.

lckor eller summa 1739. Summa
md 4197_ 1932 ”Nam” 4595 om I-ZLDSVÅDA I RINGVATTNI-IT 20 mars I935.

1933 411181. (ÖP) Hos lantbr. P.0. Andersson i Ringvattnet utbröt eld i mangårds-

byggnaden natten till lördag. Tillskyndande grannar kunde ingenting

Forlrmde 26 mars 1935 göra. varför byggnaden brann ner till grunden Alla inventarier och allt
RUN! LÖGDBERG. Strömsund lösöre blev även lågomas rov. Ladugärden hotades men skyddades.

El-SÅ NURMÅN- 98111510 Ägaren gör en kännbar förlust, enär alltsammans var försäkrat för
blott 600 kr.
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'W^=f^f="=~ =°-~1°=f~- DEN MÄKTIGA sTRóMsBRoN
l-lammerdals IF vann. IFK Strörrisund
pa andra pisisi 200 meter brett brospann 28 mars 1935

(ÖP) P5 550409" W” 'FK SWN' (LT) Norrbygdens Vattendomstol hade på onsdagen sammanträde i

"'s:|':år°s'::;d°a°šxf3°$\°°M“aW'"° 5 tingshuset i Strömsund för fortsatt handläggning av ansökan om bro ö-
' ' ver Strömssundet.Deltagande lag voro från

i-iarnrneruais ii=_ slita; |r= Vid sammanträdet inkom Ångermanälvens flottningsföremng biträdd
Slfñmß SOGKOH- av de flesta i flottleden intresserade trävambolagen med yrkande. att
foâfåàngg '°°°°' '°°°" "W" den planerade brons mittspann för underlättande av virkesflottning,

Psusmn. ' skulle få en bredd av 200 meter. Enligt företedd beräkning, uppgjord
Ku” |. ggm,_|.9, 1_ H,mm,,¿,|, av A.B. Broteknik i Stockholm. skulle bron då draga en kostnad av
||=_ igg 1, (|-|_ ßguqii-|_ J_ zgiqigsgm A_ l.l90.000 kr, vilket med omkr. 200.000 kr överstiger det av vagstyrel-
Odlund) 230.23. 2. IFK Strömsund sen i sin ansökan uppgiorda och av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
(E $0||¿- J- Olßdßf. N- Olldfl tillstyrkta förslag. i vilket mittspannet skulle utgöra ll0 m

Då vägstyrelse icke före sammanträdet fått tillfälle taga del av flott-
¿_ Fugbwdms 'F 2_35_55_ ningsföreningens yrkande, ville den icke upptaga detsamma som alter-

man ii, bygigg; 1, 'ruiiingsas (s_ nativförslag, men begärde att få tillräcklig tid på sig före utslaget fbr
NOIUSWIH. E- Hßllärßm. A. yttrande Vattendomstolen meddelar utslag den l0 aug.
Johansson) 233.52.

f":_§f;'°s';,,“É:,;',§,';'aPf('fJ'f°J'¿'n';s°n T_ OLAGLIG BIOMUSIK 27 rnsrs 1935.
_|°|,;ns;°n_ A_ Umuom) 2_35_23_ (OP) Andra sammanträdet med vårtinget i l-lammerdals tings-
zèârgaråansiàizg :82.42.4o 3. Hani- lagdbö|r(1aade pfå tisdag å tingssåallât i Strömsund. under ordför-
v 00- - . an es p av örste notarie . o n.

lm" N- |'_""°"'i 1- s"°'“$""° Uppropslistan upptar 51 mål. därav 30 åklagarmål med ut-
:¿;',')K §T¿'8F3';'°"' gi Jå::fs°k"¿|;'ß°'f§ slag bl.a. i ett mål mellan föreningen Sveriges Tonsättares lnt-
2_55_5_' ' emationella Musikbyrà (Stim) och en biografägare i Strömsund.

som utan tillstånd vid fyra tillfällen framfört en ljudfilm. i vilken
Dletansprlaz i:a: i-i. Baudin. förekom sex enligt lag om rätt till litterära och musikaliska verk
l-lammerdals IF 48.? 4621: J. skyddade musikvgfk
*°"- "°""“°'°°'* ' -' =°= ~ Rsiien aomae oiogrsfsgsren iiii 5 asgsboier s 2 isr. oessui-
G:§:':,::,'L';'mf,'::ås,$“:5'2,:j Ng, om skulle han till Stim utgiva skadestånd med 20 kr. för varje
smmsumgnpaæ emma; av Nu, verk, tillsammans 480 kr. och ersätta kärandens rättegångs-
oiander. 45.33. kostnader med 100 kr., plus protokollösen.

§¶

så

ivii|.irÄRr zsmsrs isss. H 00 F5 |||
Snötjocka hlndrade torsdagens luftkrlg. -
(OP) Två maskiner tvingas att nödlanda i Strömsund och Sikås. M a tVa r U anar
En maskin havererar vid Iandning i Hammerdal. 5 1 R 0 M 5 U N 0_ | | |

T _ .

STARARNA HAR KOMMIT! za rnsrs 1935. '“'""'B"”“^s°
(ÖP) Från Hammerdal meddelas, att man på torsdag f'.m. såg 9 starar
sitta i parad på en telefontråd De 9 vårbudbärama ha väl läst fel i al- B
manackan, och få svårt att klara sig i vintervädret. smmmds

Vullianiseringsverltslad.
ii. s in i. L.

si<ii>rÄvi.iNc i ÄsPNÄs za rnsrs ioss. n....-..~re.. s..n.s...s-_

Äspnäs IF:s klubbmästerskap på skidor: russen res.

so inn. i. v. Eriksson (KM) 2,io,3s 2. E. zsirnsson 2,i i,s9 3.

so. Jonsson 2, io, io 4. E. Persson 2,ia,i i s. H. Jonsson z.2o,o3 ('{'#°f:n§Le,2,f,f,?f,L,“°",,m,W,,n',,

IS ltm jun. l. H Salomonsson (KM) l,05,06 2. J Edv Jönsson m°f blå;-“mIl?ll0 l0|;.|tâlnf%°ff\$
' Ofl IS l'-lroâiníinaemn i,os,io 4. P. wiirsnaer i,i i,:i2 s. E. sm “_ ummâ ¿°“°°"r_med 40 kr I m¿_

is inn. risnser. i. iviiins Persson (i<M_) i,z1,oa 2. snus Persson 2:".-':,',', fç°¿;|u§"b,c"f“':,,É,å,sf',§f,°},"'::,“
l,29,57 3. Ellen Persson l,32,2S 4. Kann Forsberg l,34,l3. försörja sig.
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OGILLADE BESVAR so mm 1935.SI fafka (LT) Lansstyrelsen har i utslag av den 23 mars ogillat f. landstingsman
O. Olofssons i .lonsgård och hemag. B.0. Olofssons i Bredkälen be-

$P°ff$|l0I', Vllltlflfßllllfl svar över kommunalfullmaktiges i Ström beslut den 4 nov. I934 ang.
Tre-loms - stövlar och höjning av kommunalkamrerarens lön och utannonserande av platsen
gurnmilmignf ho; till ny ansökan. K. blhde har till alla delar godkant fullmäktiges beslut

_ Under de senaste fyra aren ha de borgerliga inom kommunen anfört
03"". sk°“"Û“'“' inte mindre an elva besvar över beslut. som fattats av den socialdemo-

U" °"""~ W- °°- kratiska majoriteten. Detta var den åttonde ogillade besvarsskrivelsen

STÛR SORTENNÛ INVALDA I STYRELSIIR l april l935
. I styrelsen för Jämtlands lans fiskevardsförbund åternns bl.a. forstmä-
' Oowfärgu fxh stare Ragnar Arbman och jamhandl E G Lundholm. Stromsund
K°fk"'3"5l°""'5$°"- I Jämtland-Härjedalens hantverksdistrikts styrelse har plåtslagar-

Strömsunds Farghandek mäsl. .I .F. Nyström illvalls

Ulf- T- 300* ntunnrönsäkntucsnoucsr | april ms
(ÖP)Ströms sockens branförsakringsbolag hade på söndagen ord bo-
lagsstiimma.

- Enl. st elseberattelsen ha bolagets inkomster och utgier varit fbl'-
Lundqvlsts ande: Byeltållning vid I934 års början. 242.16-1.64. upplupn. räntor
B AG E R | 4834:28. Årsavgier 5 l94'26 lntr avg I79 IS Summa inkomster

252.372:33.
|-gkgmmcnd-¿s_ Utgifter. Avloning till styrelse. brandmast. och revisorer l.298:77.

Brandskadeersättn. 2.770:- Behålln. 3l/l2 -34 kr 24830356 Summa

Tel.153, Strömsund. utg. kr 25237233.
Revisorernas arvode bestämdes till 25 kr vardera och till styrelsen

N a Hotellet
30 kr vardera och till ordf. 750 kr.

y _,°m,_,_ ttoort-:|tAT|v Ex|>ANs|oN 2 .pm ms
STRQMSUND (LT) "Småslantar", den kooperativa propagandafilmen visades i går i

Havsnas inför 250 personer. Eller filmen höll föreståndare Torsten
-reason ao. Carlsson, Strömsund. föredrag om kooperationen.

Vid mötet antecknade sig över 50 familjer till medlemskap i Ströms
REKOMMENDERAS! konsumtionsförening. l samband dartned beslöts att hos föreningen

anhálla att fa ett försaljningsstalle öppnat med det första i Havsnas.

r

POSTÅLT
(ÖP) Efter förslag av Vagdalens bya-
man hemställer postdlrelttionen I ned- Y
re norra utstnmt nos genemtpoststy-
relsen. att postombud lydande under “

-« -- tipostltontoret i Strömsund. m e an- Y
ställas i Våqdalen invid postdiligens- Qø
linjen Sollefteå-Strömsund-Jorrnvatt
net. och med poulvaxli ö er post-

s--«=«--- - "° ' ?..'.É§?'ï.'.IÉ!f'.fï.'ÉI°'*' _

damma samtomo t totjamo artnt- ' '“' °°““'"'“"“ 'II.,,|.1."à“"šf§l},""1'.'.,,|.|. å gg
Û Ûfnfnllfi I 3-1 I ¿

KÅLSÛNGER.
Ålllllli NlC8l'l0f Nym Dzo med midjeresår i stallet lör knäppning
Gubbhögenz Ludvig Lindberg Wflsïg !2=_7°- Wflf*
Ldvbarga: Edvin Olsson ' '_ "

|<<>~suM

uï

29:-

EÛ
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GOÛDTEMPLARNA 2 april l93S.

Ströms kretsloge hade på sönd. årsmöte i Strömsund,

varvid till tjänstemän valdes: KT Sixten Fjellgren,

Strömsund, VKT Erik Svensson i Hallviken, KS
Alfred Lögdberg. Strömsund, KSlun, S.A. Modigh,

Näsviken, KIU Valborg Malmros, Strömsund, KVI
Olof Wik, Grelsgård, KStl Haldis Lögdberg.

Strömsund, KM Matilda Malmros, Strömsund, KK
Anders Rome. Strömsund, .JKV Bemh. Eriksson,

Hallviken, YKV Jöns David Jönsson, Hallviken,

BKS Anna Mattsson, Strömsund, BKM Sigrid

Strömstedt, Strömsund.
Revisorer: Axel Lögdberg och Algot Eliasson,

Strömsund.

PERSONLIGT 3 april l93S.

Gratialisten Daniel Strömlund. Hillsand, har avlidit.
Han var född l85$ och sörjes närmast av maka.

I en ålder av 44 år har Helmer Brolin,

Casomopolis, Washington, U.S.A. avlidit. Han sörjes

närmast av föräldrar i Strömsund.

r:Lnnr-:GÄNGI-:Lsr:rö|u-:N|Nc 3 april ms.
(ÖP) På månd. höll hovrättsrådet Viktor Petren,

Stockholm. föredrag om eldbegängelse och eldb.för-
säkring i Strömsund..

Föredraget illustrerades av talrika skioptikonbilder
Ett sjuttiotal intresserade hade mött upp. En

interimsstyrelse i och för bildande av förening tillsatt-
es. Den fick följande utseende: kyrkoh. G. Löfven-
mark, rekt. Alfr. Mattesson, folkskoll. D.Fr. Nord- _ S __

fors, kyrkvaktm. Erik E. Eriksson, bankkamrer Hild-
ing Siede och f. lantbr. Sven Jönsson, Risselås.

. ARBETARRORELSEN 4 .pm ms.
4 april 1935. Lövberga SDUK hade sönd. 3l mars anordnat kam-

FLYGAMBULANS pÅ Äv|.;N1~yRg mmm nu varm, nsmwm Broeksjoklupben, mn
(OP) Flygambulansen skulle på tisdagsmorgonen fly- L°Vb°'3a s°°'d°'" "b°'"k°"“““" '"b-'"d"$

rm Gäddede mf in nam en S' k. Nar den k - FW' P'1“'“°“ P* ".“8'?'°“*“ß°!' “F '““'°““*°“
Ba- in Strö M 'mic 'ana båtar nesas vax' över ämnet Hur bör agttatton bednvas I skogsbygd-
mit t msu , p rj , _ _

föraren måste gå ned. Detta blev svårare än det i van- en? mh "udda av Edv'." o'ss°"' E" “mha
antogs vilket innebar att man vid Jämtlands-distrikt-

li fall är. ' ..
8:5" Wanna, lm dimma us p¿ jamßmscvis ag ets alla konferenser skulle begära största möjliga an-

höjd, och eer att ha flugit omkring Strömsund på msu" agimim i simgsbygden'
|¿ h -¿_| k ¿ h | |- - Dagens talare, Nrls Grönlund, Vågdalen, framträd-

8 Ö] yc 8 cs an sm 'gen ta sm nu på sunda de därefter och redogjorde i stora drag för den
E förb' assera d l då fl han be- . _ .

(Jm sistpoch cåacnïgggsåfnmc hzya och soc.dem. knspolrtrkens stora betydelse för svenska

(omm, sin avbrutna nu folket. Han menade bl.a. att så länge arbetarna äro o-
kunniga om värdet av sitt arbete, och så länge arbet-
arna inte fordra en sådan ersättning för sitt arbete. att

4 april l93S. de på detta kunna försörja sig och de sina, är det

INFLUENSA- OCH FÖRKYLNINGSVÃDI-IR svårt att i nämnvärd utsträckning förbättra arbetamas

(ÖP) De senaste dagamas väder i Ström, har gjort att ställning och levnadsstandard.

många blivit förkylda och sjuka i snuva. Vid skoloma Under kaffepausen trakterade Magnus Mårtensson

ha flera lärarkraer varit sjuka och därför måst och Uno Jönsson på ett mycket förtjänstfullt sätt sina

inställa arbetet någon eller flera dagar. Bamen har instrument. Sedan blev det uppläsning av Karl

också varit sjuka i ganska stor omfattning. Lyckligt Liljekvist "l arbetets här", varpå följde diskussion öv-
nog är inte influensan av det svårare slaget. er ämnet 'Idrotten och ungdomsrörelsen' med Olle
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LEICANDE BARN I GRELWÅRD. .S'IRO.lI
Fr. v. Maria Jansson. Tmnabaeken. Anna Stina I-jdllgren. Ing-
ridLevander. Gunnel Norden. Nils Levander och Dagny Jons-
son. barnpiga.

Marta Jonson ar doiier till jf ltontnantndsordf .-\'|Is Mag-
nus Jonsson. Anna Snna I-jallgren ar doiier till bonden Einar
I-]dllgren. Ingrid Levander. adoptivbarn till ad/. vid santneal-
sltolan i Sirdinsund. Ilelnter och Anna Levander. Gunnel .\'or-
den. lddi Grelsgård. Dagny Jonsson. dotter till Axel Jonsson
på Rüalen och barnpiga hos Levanders. Gossen arnlr hen-

- ne dr likaledes adopiivbarn till L och heter .-\'il.t.

°"'“¿_" Grelsgård dr ån I700-ialel. Byggnaden i bakgrunden ar
sdghusei. Bilden dr lagen i maj månad I93 I.

Nunn i OP 5 qtril l9J$

I-:rr |ttNcs'rt-'ö|.. mn to:-t, fettet enes tnngsten
Elling och premierad moder, till salu.

ar. unmntee. ötin. stl-ontnnna.

LÄN:-:'rs Ä|.us1'/t |NvAN/uu: 6 npnt loss.
(OP) Kommande fredag. den l2 april. fyller länets
ltldsta invånare, änkan Mltret Olofsson i Hedningsilo-

° killen, IOS år.

tt-*K STROMSUND 1 ...nn nns.
;---sg_-_"-_- ~ « Från årsmötet. Följande val iönattades:
_ Ordf Sven Wallin, v. ordf S. Mårtensson, sekr. K
*., _' - Barthelsson, v. sekr. B. Arvidsson, kassör Anders

-I _51 _” ' Ericsson, klubbm. Gunnar Simonsson, materiellörv.
' 'L ' Gustaf Karlsström. Ströms kommuns repr. i styrel-
if- ' sen: Elias V. Johansson med Hans Erik Jonsson som

suppl. Styrelsesuppl. blevo O. Olsson och Alfred
* Hansson.

Fotbollsselttion: G. Simonsson, B. Arvidsson och
O Olsson, sttppl G. Scherdin.

Karlsson som inledare. Då någon idrottsfantast inte Ä" 5 i¿m"'”cm_: S_ wamn' A Hansson och
_ . . nt tt

:ar 'fäwamndešaera 'mehïcgfdc 33"" gg ' rå dßf Hilding Tjárnström, suppl. Torsten Fridell.
usstonen gans ort oc utg ra svar p gan and

_ yseltt.. And. Encsson, O. Olsson och Mårten
Mötet avslutades med sång nr 25 ur Tidens min med Km" Bmhclsson saw'

“"3b°'“ °°" °" '““m3' °°“"'"" '°”° R” d°" “°°l"' stddsetettnns sven wnttin Alfred Hansson Gnstn
demokratiska ungdomsrörelsen, vareer det dansa- | H n Agaton Tnngius 'N E Sjohmd H'0u°s_

des en “und /J son, Karl Löfvander, Ohn med Anders Olofsson.

58 11935 Klövsand som suppl.pn _

Uppbördsntan: Karl Trosdahl.
STATENS SAMREÅLSKOLA | ldrottsplatsstyrelse: Sven Wallin. And. Ericsson.
STRÖM (fyraårig realskola) Gunnel snnnnssnn o. olsson nen Elins v. tnnnns-
Anmalningar till intrade i 1:a klassen skola vara son.
inlämnade senast 27 april. lntràdespróvningar- Ur styrelseberattelsen kan anfbras att föreningen
na äga rum den 13 och 14 juni med början var- under l934 anordnat ll skidtavlingar. 30 fotbolls-
dera dagen kl. 9.

lntradessökande skall företa:
matcher samt l4 tävlingar i allman idrott Inkomster
och utgier balansera på kr.6077:85 och medlemsan-
talet var vid l934 års slut I l2

1. Prastbetyg med uppgift om vaccination. ' . _

2_ Avgàngsbetyg ene, intyg från vederbörande Årsmötet beslöt bl._a. att deltaga t årets D M t fot-

larare att sökande innevarande vårtermin till- b°" fö' s°"'°'°' °°hJ“"'°'°"
hör folkskolans 6:e klass.

3. Inskrivningsavgift 10;- kr.

Strömsund 5 april 1935.
Rektor

mrrr SLÄKTNAMN 9 npnt ms.
(ÖP) K. m:t har medgivit hemntansligaren Mattias
Jönsson i Ströms församling. att lör sig och sin familj
antaga slaktnamnet Espvall.
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AVLIDEN 9 april l935. NYA POSTOMBUD l3 april l935.

(OP) Sigrid Rosenberg. Strörnsund, har avlidit, 66 år (LT) Generalpostyrelsen har medgivit anställande av

gammal, närrnast sörjd av syskon och syskonbam. postombud i Vedjeön och Vågdalen från tidpunkt.
som postmäst. i Strömstrnd får bestämma.

KULTURMASSAN to april 1935.

(OP) aesryfersen mr srroms Hembygdsförening; ING!-:N Arcartn 13 aprii reas.

ktrlturmässa hade på måndagen sammanträde (LT) .l.O. har lämnat utan åtgärd en skrivelse fi'ån Ol-

Byombud för mässans utställning tillsattes. Dessa of Artur Jönsson i Gärdnäsbyn, som anfört missnöje

ombud skola ha till uppgift att inom sina resp. områ- med att landsfiskalen i Ströms distrikt skulle underlå-

den insarnla och ordna en byutställning av äldre och tit vidtaga erforderliga åtgärder med anledning av

nyare slöjdalster, både kvinnligt och manligt. Någon gjorda anmälningar om brott.

gång vid pingsttid, då byutställningarna beräknas va-

ra klara. komma fackmän och medlernmar av mäss-

ans bestyrelse att resa mellan byarna och besöka ut-

ställninganra. Därvid kommer då en inventering och TURISTTRAFIKEN IS april l935.

en uttagning för mässans utställning att äga rum. Allt (LT) P5 Ößlmls °°"""l| °XP°dl=f04°$ Udßf SÖN-

material som samlas i byama. kan givetvis på grund dI8$dY8"°l Cl mlfifc 5" Ü °Xlmå8- “NV 5 mf N'
av utrymme ej medtagas. fißllfßlß-

Vid mässan kommer länsantikvarie Eric Festin att En vagn i ett av extratågen gick med en last skol-

utställa en del saker. belysande olika grenar inom ungdomar till Strömsund f.v. utplantering i norra

hembygdsvården. -llmllßßå

Mört: ro sprit reas. rs aprii ms. ramen avslog rzsrsvamdvoksr-

emötep . rag eretstora etnatt- essi treu -

av trädgårdskonsulenten Per Zett- en mot torsd. skulle en av vägdist- ersökas, varpå NN dömdes dels

erström. Östersund om "Norrlands- riktets bilar ploga från Strömsund jämlikt 20 kap. 4 par. 2 mom., samt

trädgården". Mötet var besökt av mot Hammerdal. 9 och ll par. stralagen för första

ett 70-tal husmödrar, och föredrag- En trtrmma på Muråsen har und- resan, på särskilda tider förövad

et emottogs med bifall. er vintern satt sig. och man har där- stöld, att undergå straffarbete 2 år

Husmodersföreningen kommer för jämnat ut guppet med grus. Nu med 2 års påföljd, dels ock jämlikt

att tillhandahålla trädgårdsö till si- har snön smält undan och när plog- 25 kap. l6. l8 och 22 par. straff-

namedlemmar. en kom. körde spetsen av plogen lagen att för uppsåtliga förbrytelser

fast i guppet, och bilen tvärstanna- i tjänsten varda från sin tjänst

^I;°ä;;'<::|f':;:*;¿":|1$ de. Den bredvid chauffören sittan- avsatt och förklarad ovärdig att i

RÃ_n^u åeaåeésonen. Qtto Olsson. kastades nkets tjänst vrdare nyttjas.

vid smms kommun lmmñv mot vindrutan och körde Därjämte skall NN trll postverk-

'r=arrr;garaen'rrutrrn;as huvudet aeßßm densamma. et utgiva skadestånd med inalles

arrrrrmorran rear; an rrrrmaas Vindnrtan var med ett järnband 850:97, från vilket belopp avdrages

lå" W35 delad i två delar, och 0. fick den inkomst postverket erhåller vid

°"°::“;'n“::;'k':¿°|',='i'::n|““'“°*| detsamma mot näsryggen. varvid försäljning på offentlig auktion av

^\.|¿,,,¿,,¿sßm¿n. ' näsbenet slogs av. Han fick också viss del av det beslagtagna godset.

gonna; 75 ;.|“p|-_ m¿m¿|_ skärsår' i ansiktet av den splittrade
fri bostad och viwe. vindnrtan. En mötande bil fick fors-

la honom till Strömsund för erhåll-

P°'°'°f”°" ande av läkarvård. Liv... brand., 8;
Fattig\~årdstyrclsensordf'.

sakförsåkri ngar
rs sprit ross. rs april ms.
rosromrwo r vr~:r>.rr-:ön r>os1*s'rö|.r>r-:ram r srrtörvr --gi
(ÖP) Efter förslag av postmäst. A. NN fick två år för stöld.
Hoppe i Strömsund har general- (LT) Efier en längre enskild över- La|'$ Wassdahi
poststyrelsen medgivit, att postom- läggning meddelade Hammerdals 1-¿_ 23_

bud må från tidpunkt. som postmä- tingslags häradsrätt på lördags e.m.

staren äger bestämma. anställas i utslag i målet mot postexpeditions-
Vedjeón, med direkt postutväxling vakten NN, Strömstrnd, häktad för
med postkontoret i Strömstrnd. stöld.
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' AmanelOP20qrll9ß' låptil |935. pL°'|~|'N|Ng33M|DÉ

(OP) 90 år fyller i dag f. bryggmästaren L.M. Larsson i Strömsund. L., Patentltoppel. Bomsinltor.

som är född i Väse socken i Värmland, kom l870 till Stockholm, där Kl°N"|<°f- F|°llI$NKIf

ït'2“t.°I.“ï!!1'1'É“t*å"L“.Z“t'§.'å'ïI%ïf2'.1ï'š?,“§.?¿'ï°3ï¿“§t'1'åT'3ål§?“tå§ ^-~°- °-°-*=*,ï,~¿,:*,;'¿°-¿*=°$'<^P*f

blev bryggrnästare. Åren I894-l90l var L. föreståndare för detta oggmm 'rg|_4a_ su-ametmq 'r;|_15_

bryggeris nederlag i Strömsund och tjänstgjorde därefter till l9l2 vid .

dåvarande svagdricksbryggeriet därstädes. L. är fortfarande rask och FÖRLOVADE

kry. skötsam. hjärlegod. och utmstad med glatt humör har L. överallt sv." swnnon
gjort sig mycket uppskattad och omtyckt. Och

Anna-Lisa Sundin

BEGRAVNING le .prat ms. §'.$'.'.7“..“e".'f.tef;'.'."l'Éštf'

(ÖP) På söndagen förråttades en högtidlig begravning i Ströms kyrka.

stertet tv eotttmettltttt rflt. signa Reeettbetg, stttstttettttti, vigdes ut tm 2g:§'¿|'_*ff-
den sista vilan. Begravningen förråttades av kyrkoherde G. om
Löfvenmark och begravningsmassan av komminister G. Sällvin. Sång |q.|.||; w.|,|
utfördes av kyrkokören. Den med massor av blommor höljda kistan Strömsund Trondheim

gravsattes å gamla kyrkogården i familjegraven.

|<oN|=lnMA'r|oN te .prat ms. °'°".'É,;"'°"
(ÖP) På lördagen förrättades konnnalion i Ströms kyrka. Det var Borta Larsson

gossarna som nu 'gingo fram”. 92 st. hade erhållit undervisning, och HÛXÜSGN TU||ilI$5$

konfirrnationslärare har varit komminister G. Sallvin. 23 .pm 1935

Uno Mårten

|NsÅGN|NG |s1'RöMssuNm-:T | __°=tF_

ie april ms. vagetyteleett i Htmmettltls tattgeltge vaglttllttittgeaiettaltt s,,'},°,,fsm'§ åfmgs
har byggt en såg för uppsågning av färjevakarna. Sågen drives med

motor och består av tvenne blad, som arbetar liksom en vanlig ramsåg.

Sågen flyttas fram på isen med kättingar och utför ett mycket bra arbe- D:P)°3|;^u_ 23 am' 1935

G. ( Fru Anna Degerman. maka till

Sågen har provats i Strömssundet, och färjevaken blev färdig på åßllbllßbfllßvfß Mllflß 0000*
mycket kort tid. Färjan är också utrustad och klar lör sommarens arbe- ::°:v'n?rf:':.f“¿'r'°- M' °V"°" ' °" 5"'
te. så att nu kan vädret bliva hur det vill, så åstadkommes intet hinder i '

lfkß- suaevaoa 24 apn: ms.

|-'o'rßo|.|.snoMAR|-: te 1 ms §tmtemet"°tïe mättV't'§°'$ 1*/'å"'É'°'" 'apn . ut e v 1 -tiden

(LT) Som fotbollsdomare av klass ll ha bl.a. nedanstående godkänts av P5 0090- fm-
iamtl.-Hafjetltlette Fetbellenstbtttta; svett weuitt, stttstttetttttl E“|°1¿_¶¶v°§2:°¿¿§:¶¿f::“¿_=

Erik L""d$"°"° Ha"V'k°"- kåren. De skador som anställts am o-
1-ACK! 17 aprü |935_ betydliqa. Elden tros ha uppstått till

För den penningsumma. som insamlats till mig vidförlusten av mina “md av gnuor från skorsten'

hustur, ambäres härmed ett hjärtligt tack. 25 april 1935.

Jonas Ottosson, Tnllingsds VÅRr|åÅ|:NÅ
er mme mng m an

VÄGSTÄMMA ett .pet me. *;,';,',ï,',,'°1“;",,;P,9,g;';,§,1=;,',';:,';=,g"g5

Vdgståmma i Strömsund med vüghållningssåyldige inom Hammerdals naglarna,

tingslags vdghållningsdistrilrt. Efter nära en halvtimmes arbete

(LT) Stämman hade bl.a. att avgiva yttrande i följande vägförslag: W *°'°"°';å'“°° :WP “_ |'"°"°
tstlebygtlevag ullviltett-siljeseett. villtet bimllt, ß P, “,;f°°“ “W °°'°" "' SW'

ödebygdsvägen dels Mullnäset-Sandviken-Ulriksfors och dels Sand-

viken-Mullnaset-Hallviken. vilket förslag bordlades.

Anhållan om undersökning lör ödebygdsväg från Draganäs över
Svaningen till Gullösundet avstyrktes, mwåofw åßrzgi; ffs",

förslag till enskild utfartsvåg från Storholmen över Lillholmen till all- ggn ;||m_ V59” $t|»0m,uM.^|;ng; 0.

männa vägen .lärvsand-Alanäset avslogs. ver Åspnäs till Vedjeöns tllrjesund.
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ARBETARRORELSEN 20.,,.ll lsss °~Yg';ç ,mg,;gg'1°gf>-

(LT) ulrllrsrsrs sasislrlsrmlsrnislss sralram. lans irsrrals oss la as. §.(,f{,',),,,.,°,,,°"°°°°,s,,,,,,,"_ .,,,,,,,, 7,2, ¿“,'}I

Som första punkt var inröstning av nio nya medlemmar. Arb.kom- lg son till skogsarb. Per Karlsson l

munen hade vid årets början 44 medlemmar och vid årets slut S4. ln- $ló.0f%lI::':m8
komster och utgifler balansera pä 282:38. “ W'9°"

Till siyrslss vslrlss: ordf. Nils orarlslurla, sslsr. ions Eriksson. $f",',2°,,2,',"':,“,f,',f, '“f,,,',1,'“°,',',,'{,°°,,,"",,,,°'°,,,

kassör Nils Westerlund, samt Per Brask och Ingeborg Berg. Supplean- amg ær. gm, mnm | msk, .gg

ter blevo Wiktor Ramen. Levina Månsson, .lohanga Westerlund. Till mån till den omkring en från

rev. återvaldes Aug. Berg och nyvaldes Leander sterberg och Olof 9950” $P°"$l°"- I
K°°k' s?:å rv$m?og° sysselsatta

Behandlades festanordningar för den närmaste framtiden för Folkets mad jssm amhm em, 2 um “_
Hus, bl.a. för första maj. lunga 905,0; in-om ggr

Mötet avslutades med ett tack av ordf. till kommunens medlemmar KODSIIIOINOS Ill 00680" GW NN lll
in srl>sl.laa rroslmrsls vsxlsrrrl gram f"°l°vv"==l°°°Ml"=='°0vß~å
rätr:l:ttt:i:°:äsmåticl'l1ma:a. I om en om /to søm :u"°u|":;°'g"f%:m'_'°"° "w“V"'"°°'

SÄSONGENS EVENEMANG! 23 april lofls rgaaåaxgåna 'N21-mltân
Original Sjömanskapellel H. 0$TER.\l.-\!\'S C.-\.\'|'.~\R pà Slromsborg. f,,w,n|,,':|,m|,'f'p,, UML samw
Slrömsund. onsd. 2~l april kl. 8 e m f DANS! ken. Ulrikstors. Folet saknade fram-

SOCIALDEMOKRATISKT 24 april l935.
(LT) Vid soc.dem. partidistriktets årskongress i Östersund invaldes Per Avunslll 1 maj 1a35_

Brask. Ulriksfors. i valnämnden och Nils Grönlund, Vågdalen, omval- (OP) Fru Lisa Näsström. Höganäs.

d ' Isen. Strömsund. har avlidit. 03 är gammal.
es ' 3 narmast sörid av bam och bambam

ben men hade l stället fatt lyra bak-
ben.

l<oMMuNAl.lulMlu:lul|u:Ns l.öNr:l-'ORMANER 29," mun ,,,,,, ,,,5_
LT 25 apr. l935. Hrr O. Olofsson i Jonsgärd och B.0. Olofsson i (OP) Fru Emma zom l Mm mottog

Bredkälen fullfölja hos regeringsrätten sina av länsstyrelsen i Öster- På Sl 75-åßll vi NSU- Oil 904
sara ogillade bssvsr øvsr lsrsmmarlslnrllmalrligss l slrams saslssrr :ff :¿'|'!'\','i:'f.l:s_*'f¿a\§“'°!"°'j,'-°':'*:'°“°'

beslut den 4 nov. l934, att kom.kamr.'s lön, skall utgå med 4500 kr pr de så mom i gu|d°'.Ps':::' 0:' våg:
år jämte bostad om tvâ nlm och kök inkl. bränsle eller ersättning härför Mm om akwgmigm uppsnnning av

enl. ortens pris, att uppdraga åt kom.nämnden att ånyo ledigförklara den kulturgaming. som utförts av hen-

tjänsten samt att förut tecknad garanliförsäkring för kamrerarens för- 00 000 llflß ffmlld INKO-

valtning skall höjas till 20.000:- kr och att hela premien härför skall
gäldas av kommunen. De hemställa att regeringsrätten mätte upphäva :T:2_'?â|:f.:¿:Y¿:'.:;3:Es':'::“_
beslutet om förhöjda löneförrnäner til kom.kamr. jämte övriga i sam- skolan l Strömsund måndagen den 6
band härmed av kommunalfilllmäktlge fattade beslut. ma] 1935 kl. 7.30 e.m.

NILS GRÖNLUND. VÅGDÅLEN
talade den 21 april loss lrrtor zoo “tyg om ¿,.bets|öshet_
personer l Strömsund och den 30 ap-
ril inför 200 personer l Ulrikslors. ra... -sas ...

Första majresolutlonen antogs ä båda ...ar ... I.-r _... .sa-»..¿.Z.1
ÜIÛSOIIII. _- _.. 0%; /,,g(' - 'ø 1/ oo I .,_,,,,.

lloos Cykel 0 Sportallär

aneeunalnnanaaenavenorv 'rf iwneaa-eaevdßo »unf-
'W 7 ua-as

Ieduibnaøuunnøeonuanana- zfaunnnecaagagnaagggsl;
-ra °"

--”vann-nuu "' Jaa:-:Ia ur nansanu-aan-nu-uruaí'-'" 'W IIIIINII!
cyklar a ramla- '" “/' "°"
rare till låsa url-
ser och förmån- ° 2"' '

i ii

liga villkor.
OOUDI

*llllil

e-

IíïíOm-íewína
n

0 íkeøøøàïíßølneanív
CO àïuutuøaues...
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FÛLKIJl ' PÅ J.-lR.\'| 'flÛ.\'\7-fl Tl().\'l:'.\' I .\7RÛ.\ I.\'l,'.\'I)

29 âpfll l935. Turisllrajiken lill och från Slronisund har okal niarkanl under
II ål nordl ast

STRÖMS VA TTUDALS §'.'.'..°.?'...É}'É.,.f.)7I,.'1-2.1'${°íL', li-f.7;°.'.É',i.1É,','..}í't.'I.' i'-,,,,d./.,"' '
TURISTFÖRENING
hade I söndags årsmöte I Strömsund.
Till styrelse valdes komminister K. Bjomeby, VA
g¶dd;fä;l:g°'j°:nïï:n:t“sëi:':n':ss:'"&ní::š (ÖP) Valborgsmassoaonen i _Stromsund firades på

Eñèssån Sujómsund penšiomtsäg B' Jordam vanligt sätt. _Temperati_iren var inte den beliagligaste

Bitsjdn. bnidniii. uinit tung, sndnnnnd. tand- :f2:,f,j'¿'::f,f_'V':§"s:f,'8"å° §,§f°,'§f;ef':':f,¿

S"°;':a"ldsš k¿g°m':|'šnU"i huttrade. men med tanke på att april månad dragit sin

son in}niii=n nen» and G oinåsdn sjdfgd- '°°§3'°dd°â "“'" ff” }':'“f:f P: 53"” '“,fjd“3:"
' ' "" ' . rasor ammaern aojeroc ungomen

::s;u|;°æ-:åaä mgl' Gäddede och msp' passade på att vara ute. Sista april galler inte de ann-

Sup 'gamer Ämn Bmštsæn Håkan” Erik ars stränga skollagama. Eer brasbesöken sokte sig

P ' ' ' många till de ställen, dai' dans kunde trådas, och på
Holm, lonsgård. Per Johansson. Strömsund, - - - - - -

Aug. Lundh°|m Strömsund och IA. cs; satt gled tiden tills riattimmama g|orde sig påmin-

svensspn' Strömsund Några demonstrationer lbrekom inte den l a maj
RCV|$0fCfÉ Bflkdlf. 0 SlfÖmSUd och något

°°" '°'“9' ^"'- '“"“"°“°'“ 5"°“'*“"“- _ Det sddvnniign min den in nn; notis fednn den 21

Haf::\°e"ru'å:"mt:°s:' 53:' °" hcmsååna" 'ia april å godtemplarsalongen av N Gronlund. Vågdal-

hmdsvä S"Öïsuâ_Kvï_n':n'"'i'a'f°nsaïi': en. Han talade pensions- och monopolfrågor inlbr en

9 8' ej niiiitif inink pniiiiit
en måtte underhållas även sedan nya landsväg-
en öppnats lör trak.Att ingå med skrivelse
valdes bankdir. O. Olofsson och frisormåst. HÅNDELSNYTT 3 Wij |935.
And. Ericsson samt lir Gustaf Strömstedt, ut- (LT) I handelsregistret har intagits följande anmaln:

sedd av Bergets byaman Ingeborg Hoof i Ström ämnar idka handelsrorelse
under firma Ingeb. l~lool's Damírisei-ing.
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AVLUSNING 5 "lll I935-

Årende nu benendting a tenninidnetnnnnden 2 nnj FÖR!-OVADE
|935_ lslrl Blrtelßøll
§ ll. Genom upprepade telefonsamtal från olika sllfm Mlmßll
personer i Stamsele hade anmälts, att änkan NN där- SIYÖNSWÜ

städes var så överfull av ohyra och genom upprepade

besok i olika gårdar hade hon nedlusat hela familjer. ÅRBÉTSLÖSHÉTÉN
Anßwamu huge bßökg “km NN och uppmana; Ström rapporterar till A.K. 2l4 arbetslösa och Frost-

henne att försöka utrota ohyran. dock utan resultat. Vlkß 5-

Nämnden beslöt därför att ordföranden skulle vid- DÖDSFALL 7 maj '95
sf' 'å'“P“3' ¿'3”“'°' fb' “'““"i“3 °°" '°“3°"“3 'V (ör) Handelsagenten mt sudinquisi avled på inan-

sm en' dagen på Östersunds lasarett, Den bortgångne, som

ALANÄS 4 maj |935_ vart sitt 04:e levnadsår, var född t Ojaren, Ström och

_ - hade vant bosatt t Östersund sedan yngre år. På sin

("T|)¿n':"5'få0ä“'|:";'; 22,' ¿':“a:¿°,':'¿:§n"':,'f“dr¿::f tid ver nen benvntnnnsme den under aisidttagn tf ln-

grdßby et U

8 P gerchef hos Fresks, samt agnade sig under senare år

88 ' åt agenturverksamhet.

o|.vc|<sHÄNn|:|.st-: 4 nn; ms. NYKTERHETSFEST 7 maj ms
OP N perso fiån S häromda skull . '

$'snti)lera§'rt;:lerspel':>ch dariiircïiçsrsett sig rå: ett ha? (LT) L°3°" N°'“k°'l°' _' sf'°É“s""d h°d° .på s°"'.i°3°
gdgevar. Sic* du inte Pm" ut nu vederbörande enhkögtrïåttöte, vartill tnbjudtts logerna t Hallvtken

snavade, varvid skottet gick av och träffadeenaund- °°E 8' en om Övmo vardska “mens
- _ 0' 08001 BS P P

mángfm wm. srdades baydhgt' De" skadade vård SGU-avdelning, varvid programmet upptog ett par

as töms sju sms." sketcher, musik på fiol av hrr Nestor Löfström och

4 . I9” Hilding Tjämström samt pianomusik av frk Anna-
mi

- S--on s'.:=::;..=:':.::"::.r:.::

torsdagen, har en elev behandlat andra ämnet 'Ett ä?un°ge:vp¿n8s¿h::::n“ rm u mr mötet '

skådespel som jag sett eller läst", sex st. tredje ämnet '

'Om Engelbrekt", två st. femte ämnet Något om
människorasema och deras fördelning", samt sex st. HEMBYGDSNI _] I 8 "W '935
åttonde ämnet ”Skollivets mörka och ljusa sidor”. Slföms H°'“bY3d$ß"°“'“3 |“d° P5 '"å"d*8°“ 5'$"'Ö°

Samtliga IS elever i fjärde klass deltogo i skrivning- W- s'Y'°|$°"5 °°h "°V'5°'°"'°5 b°m'°'$° 3°dkä“d°$
mm och ansvars frihet beviljades. Till revisorer valdes

disp. Oscar Carlsson och folkskoll. D.Fr Nordfors

.tnneniiorannjms med folkskoll. P. Johansson och A. Ronne som

SJUKSTUGAN I STROM suppl.

Kökerskebefattningen vid Sjukstugan i Ström år Beslöts att hos municipalfitllm. anhålla om ett ans-

till ansökan ledig att tilltradas den 1 juni 1935. lag å 200 kr. till lörsäkringsavgi för de utställda

Lön 600 kr., ev. ålderstillagg efter 3 års tjànstg. föremålen under den kommande kultunnassan. och

Skriftlig ansökan, ålfóljd av ålders-, tjànstg.- hos kom.tllm. om anslag å 300 kr till samma för-
och friskbetyg samt de andra handlingar sökan- säkravgi, samt till diplom och smärre penningpris

den vill åberopa skall vara husmodem vid Sjuk- till utställare av manlig och kvinnlig slöjd.

stugan tillhanda senast den 20 maj -35. adress Enligt föreningens verksamhetsberättelse är med-

Strömsund. lemsantalet II9.

BÖ Annnnnorannjtsss. SPORT 9 maj l935.
Å 2 DRÃKTIGTSTO (LT) I terrånglöpning i Strömsund i

. . 5 åf- Pffm-"01 B- Ü” -W/ß söndags blev de bästa resultaten:

Kon dztorz Fader!/LT1~uFm i. Nile oinndef ins 2. men
MOJGI' SVEÅ H59 Löfström l8,S0 3. Ole Flatbacke

0! Palm. årand. rdrrtnt J.Blu-"Inna-As. 0{dd_°“ WMI 20,00. Banan var 2000 m och löp-: ' tes 2 varv'
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9mj |935_ Annnmoriinujiins. underen krona betalas kontant.
Al.|l('l"l0IlI nderätt till lörsåld vara förbehål-

ABBETÅRKLUBB “UMD I Genom offentlig auktlon. som förrätt- les tllls dess densamma ar betald.
GÅRDNÅSBYN as I Ohn. onsd. den 29 innevarande
(LT) Med Gärdnäsbyn som mål maj med början kl. 11 t.m.. låter hem- Strömsund den 4 maj 1935.

' nsag. J. J kobssons sterbhusdel- Yngve Hallbergstartade vi, tre kamrater Svan- :ån Ohm šwmwm.

ms” SDUK' sómå' 5 md' En" en ets all lösegendom. bestående av
@'|Ill0II IV IIIITCSSCTI- |amuuksr.dsk.p_ såsom En mn PR|”^ 8_K. Rßm

de Gärdnäsboi' och Svaningeklubb- fgd5å|||ng$|ngs|dn_ separaton plog- sn.-ng en Nm gong;-i||| gm
ister för att få till stånd en soc.dem. :r. harvari lastvagn; stdjålpkarra m.m..

ungdomsklubb i Gärdnäsbyn. an- V°“5°"' ""'° “W Û “°°"' P- Ström. SWOMSUHU- 0 -

sågs nu tiden vara inne. “n";_'::" ümumr' om °°" pm'
53" ß'°d"8 W '“'“"" Om' varjamia vid samma iiiiiaiia saijas Föittoiur

Nilsson om klubbfmß ändamål ettpani sagat aspvima. oan a ins; mntappaaas an uinnn
och arbetssätt antecknade sig l5 Säkra och kända lnropare erhålla mellanÅsoch Åre. Upphittaren bedes
n,e¿|e,nn,n, 5 nen nnvnndn k|nbben_ två mån. betalnlngsanstånd. men in- meddela telefon 1. Ojaren.

Till stynelse valdes: ordf och korr.

:,ï;;.E'¿'::*;°¿% :,°.';;¿,,?°.2“;,,,í.'.'.';';.'.2~_ Stromsunds Bok- & Pappershandel
när för Frihet blev Göte Johansson. F. HOOF. Tel. 30.
och

Fllin. 'l'nrlai- I. Bllkartor. Vy-
l0 maj l935 kort. tidningar. Ildakrltier.
'SEN Å STRÖMS V^"U”^'- ri-anitaiinin; nen iiopici-ing.
börjar nu på att ha fullgjort sitt
värv denna säsong. Något litet har _.

Vanna sjigin 55 an im biivij img- KOMMUNA_LFULl._MAKTl(.?E I4 maj 1935.

fri och unde; senmg biåsjen lm (LT) Ansvarsihet beviljades samtliga nämnder. folkskolestyrelsen
den icke Sw.-in sin posiginn dock vad undanta|g av åtgärd att insatta övcrlat-aren i tjänstgöring

De mindre vattendragen, tillöd- 5008" Cl Wil 08! -

en ;i|| V¿m,d¿|¿n_ har ännu ej gå" išiå1råïbetslo¿is|etskommttten bestlgåo ft_illmäkt:âe, i'i\titmllör vidare
1 ån 'nq 'Ö im- ut ning ägga utet omansvars etienpu t, igenom

:lgpdn mg, ånïlnmnævï-i|a::fb“_ att kommtten icke iakttagit rllmäktiges beslut att från den l_jan. I934
men nn-nn nen enn; nu bjinm vn- övertlytta kontoret till kommunalkontorets lokaler, och dängenom å-
n ' mnn ' I bf sn vn,-5; samkat kommunen ökade kostnader.

m m c ' Följande ansökningar om rätt till servering av pilsnerdricka tillstyrk-

Flottningsexperter hålla före att '°5ï
nnninnnn 5 nr sk, knnnn En bn från liållarmåst. LE. Eriksson. Grand Hotell under ett år från l
men vn,-n nen ngn sn¿n||3¿ng,n_ okt. l935; lilllartnåst. S.G. Söderlrvist på Nya Hotellet lör samma
Gnnskn mycket nngnds nncs tid; frk. Fredrika Eriksson på Turistliotellet dels för tiden I maj -
nvcn 5 nn vn,-mf nu 5,- vn,-d,,||; 30 sept. dels under ett årån l okt. I93S.
nu nu; 85,- no;-m¿||_ Däremot avstyrktes en liknande anhållan från fru Mana Salomons-

son.

ll 'Mi 1935- FÛTBÛLLSFEST i4 maj was.
SKOUORNAS ÅRS!-IXAMI-IN .
(LT) snöms f°nsk°,c,,y,c|,, W Fotbollslarten på Tingvalla gav seger för hemma-
löt vid sammanträde på tors. att ldgef.
årsexamen vid samtliga distriktets (ÖP) Strömsunds IFK inledde på söndagen sin fotbollsasong med vän-
skolor skall äga rum tisd. 28 maj, skapsmatch mot IFK Östersunds B-lag.
vareer det blir allm. avslutning i Matchen gynnades av ett strålande solskensväder och gav seger lör
kyrkan. Avdelningar, vilka p.g.a hemmalaget med 2-l. En ganska taliik publik hade, den kalla nordan-
fortsättningsskolans intrång började vinden till trots, infunnit sig för att se den totalt ombildade strömsunds-
vårterminen senare. fortsätter läs- elvan på Tingvalla. Någon särskilt vacker fotboll blev det ej. dock kun-
ningen till omkr. mitten av juni. de man tidvis se ansatser till kombinationer av värde. Hemmalagets
Avgångsprövning med sjätte klass- träning har nog ej varit tillräcklig, och den alldeles nya kedjan kan
en fönättas den 20 och 2l maj komma att bli bra eer mera allsidig träning. Blixt som c.f. är ej något
samt den 3 och 4 juni. dumt val.
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lIranarnteneIIcrrruaeller.omrrundforballandanaaromeraoaynnaan- I ' I -

tar eller atonnatenarl. com av betona eller ktlad atan tlll en hold over fr ) ,,,,,,,
dranarada. _ “hl .I _ 7 Q 7 . '

I'a h eo 'ntin tmnterelleraratol oohbrader _ 5

med napnroltrrltlc tm. .frllnathraafarl elærar anantad hans I ' åucala- real- I vad-
|-Iaax el. nya. vu rynmut-um wc nu-ot-cum;-tuta vara coh- m pga; Lat

la

( S v
fall nnderatlaa lll cm. Saaanan el. drl.. aotn an aotn r .

mun. .I-u -m mf. vu :mm och dammar uu- for ouvlma ¿_ar vs
nt- drar non tlllaea. att en for lanat Iramaklntanda bradandar ar den
Inre bradfodrlnren hundra frllnadamatertalet att orerallt na ral fram
mot atoloarna. Ilellan aocltel och ayllar Inlaams for Iaolerlna aafaltnanp.
Vaajar av tlnuner eller nlank bora aven ytterbradfodraa. Tlnttnerraggar
l1ora\-aldreraa.VarnnrnankolarnedaraeendepakonatrnktIon.\1rkaa-
ln-alllet och vlrkeadlrnenaloncr aa utforaa. att hnaat bllr fullt
av rod raraktlahet.

alablltoch

Golv Detbortlllaea.attaol\-blaltarel Iaaananaforatortaratandtran
\arandraochattdeerhallatII|ncklIaadImenaIoner.Ibadanadreochovra
R-otten akola aolwn foroea med ordentllaa troaabottnar. D

l'ttertakkan|oraaaranan.dochmedaabarkraftl|tnndarrada.
dctfralndel0kanbarataaeI.PlattakboranndrIhna.Brntnatak|na
Jraaakornma.

Kollare. Sidan forlaggu enllat rltnlnaafornlagan nndar on
tahhnaet med Bodil!! fran forattlaan allll rltnllll UD
ltokatenllat rllnln|t,rn2.lIaIlarnednan|kananteIIartld.orn

f«*naEàa

agg

gšëšFa

_'___--

at-en anordnaa utltran. Golvet I kallaren bor latnnllaan aoraa ar
cllarockarenbartrentgrna. Kallarraazarnaknnnaantlnaanmntaaav
betonaeller unnmoraaavnraatenlcetnantbrnk. Dlrklllnatlakaforhal-
landen en nafordra. bora kallarraanarna mot hnaata ytteralda lnrandlat

ladaa med Iaolernnda ntatarlal. nelrlafor akvdd mot håll: bekm" nagot anton ~_-:
vartnelaole nde ttor aeknnda rader adaananafrllnlwlnnan- 1
for el. drl."ï'altet kan Ioraa ar tra eller armerad betona. Iloldan I halla-   E E 7 9 Vmmnuvunnuuumcoamumn.an.anmc.'nntanamta
ntnlnatynzat-en tlllhallarnedaanaenn unptaanaett nnlndra fonatertnot A A A A L
llllaall fflßlda (aa Iillllllllfllfllalill. Dll Ilalißflllhlda allllla _ _ -A !
\^araaadana.attdetahnlIeatalIaaIadrrbartattanordnahallarenndar
btaÜItlllt.kalIIaflllatfI'lataaIldakallal'attlI7f0Ila.

Haam inredning. Synnerllaen rlhtlat ar. att Inradnlnarn bllr I mojll
äauatemanpraktlakocbanhmalaenlla. Det:haa¿:rlerIalIay|3'er:tetkokct.

fatnlllan tnaatadala kommer att vlataa earakllt aeanodvf-
upa tarmen bor ralnllpoaom. salonda bon bl. a vedlar. alxatterl. dlalt- IIIIMII lßvlndlat med nano eller laolcm med enrtnoclfl mete: och
om uuuuu man mp tor malm 0. lm. nu woman nu -anlaoc MM Mr Mr Im Iamvlum Mmmm -ml

anal I III ntaen. Shall rlet akall forlannaa I Ill . Olll. *ÜÜÜ _ -fran detsamma Ita: genom venttl eller fosterm dlreltt blflnlnaaanordauager. For lnflnlna av hnaat anordnaa I aocheln naara
ut I ut ma mm mmm: auf I mluulm uu mama ma namn 'Iam Uwlllrf 011" 'MW II HUINIMI- FW WIN” lßflllkt, .M,¿n,_ sh",,|,.“n,,_ mm "um nu |,°|m_ nn, .V 04,” born ltnnllaen tantller anbrlnaaa I nturatocken. \-arlamte mlnat ett
com ua omm. non. och at-mount .uu ma ut» och uumum fflfßw-IMIHM-Nflwßmm ahl
maila. rr um;-nwuln oo: man for dalbana han ma mun ett bor - om Ich ooooloaahart router linnea - unldld lonlnamnl
tout«.un«rolu-ocharocuuauanofuhuauptortotnnocnno llwdlnoonnßrmer-Owrlkwuoawdnßlmßoo
hlnk na. m. Deaaa akap born lrnrntlll lina c:n 7 cantltnaler over golvet.
aa att man bekvamt kan ata In\-Id banlten. Our denaamrna kunna. dar

Ilor och eventuellt aren aka fornlala harfor ftnnea. anordnas \-auhy nmm m. m. A lamnlla plata I Itoket eller I foratnaan bor naaon tnlndre
for det daallaa behovet anordnaa.

Vld anordnande av alkov I hoket tee rltnlna typ ll bor aadan for att
hallaararmclaklllaa frankoltctmedelrtdorr. Daremot|na.omaaonakaa.
alkorotzrlnacn kunna llllatannaa med dranert el. d,\~l. Not kokat gran-
aande ot-ramar aoraa av endast bradcr.

Uwrarmnlnaen av rummen kan the aenom kamln eller kakelnfn. Å
nedre botten l~or rumannnvarmnlneen om molllet - aaaom numera ofta
nnhtlaeraa _ aa anordna-. nu \-armen Iran Itokannlnen kan tlllaodoaoraa 00 IIIIÜÜ lillllfillll-

Ilnmaholdcn fran ooh tIll tal: blir a ne-lre botten 2.4 meter och o ovre -._' _" '_

_ _ _ _ _ I. a _ 1 _ --nui i _ -,

*šššs

Éšší
Éšššl

bak-ochtrattatnga|n.tn.boraforataadartnara
ekonotnlaka molllrhat hartlll anordnaa

hna. aont nonforea for ala. Dar forhalhndana
dyllha ntrylnmen Jamral anordnaa I aanlband

bonlnaohoact.

\

honan 2.2 meter enllrt rltntna typ I och 2 mctcr enhet ntnltu typ 2.
Vad Inradnlnren av ot-re botten betralfar kunna dar ett eller own- "Ü" WWW 5' “'75 mm' 7'"" mat' mb

tuellt ett nar rum Iamte ryntltaa aarderober lnredaa tae rltntnaarnal. '“"'"- "“'"'"Ü 2-"35 WW- fw “Ü “"W"Ü“Ü grau
men dareat Ialnlllena atorlek el nodvandtaaor omedelbar Inrednlna. ma "Ü" "Ü" '_"'W" '"' °*'" "°“'|"- "'*"°"'|' “"'""W Inradnlnaen at; orre botten tllla rldare anala. och I arbetaratnabrnlta- W' ' °"m '° 51"” "M" 'I "'“" ““"“"'" Ü" W" “W2' II' 'Ü .uni W \' Wuu' W ' e

land':.rnedta|aa"a.; fbr InlaaanI':a av eolx-“ges ::oaabotten.hl'šdo:tnad for -V4" 5°""' "W“l"" "" '""""""' '°""'V- ”WW”
tranna tlll ot-ra botten bor dock alltld lnraknaa I arbataratnabruhalan. Flralaa I med loraluaa aantt I rum och kol.

Fomal-rie: och betraandc rltnlne typ 2 at-en aaraklld kokakrlat an- Fontaoaa bllr Invandlat unaefar 2-3.2 meter. I-Iarlfran leder tranna
ordnaa med hlalp ar arbetaratnabrultalan. llurn deaatntna aro av-eedda att tlll ovra botten I rlktnlnn. aotn pilen a rltnlngen utrlaar. aarnt nedaana
ntforaa batraffande atorlcken nt. m. torde nun vldara framan ar rlt- tlll hlllanen tae under kallare har ovant. I foratngan erhallaa Uua fran
Ilnlarna- :in I ttnwopnfauen mot hnaeta fratnalda anordnat mlndre fonatar Iae

)Ponater och dorrnr. Deraa antal. atorlek och nlacerlna ramaar ar tnlnaan .
rltnlnaarna. Fonatnen bora ur koatnadaaynnnnkt rara ranlln 2-lnfta- I kokat. vara atorlek framgar av ritnlnaen. avdelaa I bortra ranatra
fonater. Dar Iche dubbelltoonlade íonatcr ant-andan. born lamt-al Innan- hornet en alkor. Int-andlat unaelar I.3o 2 meter. Ett tnlndre fonater tlll
fonateraukaffaa. alkovenanordnaamothnaetabakaIda.aaaon|rItnIuen nu-Iaar.

Ialaiall och tapetaerian. Utrandlat rodfarnaa boatadahuaet. Iinntar. lnllll alkoven anordnaa ett 0.9~I.o meter atort akallrn' med Intill
rlnüklror och fonaterbrader mnt atolnar och llatrerk tlll foratnkvlatar fran hona andan av ltoket tae ntnlngcnl. Hyllor I akafferlet kunna an-
rltlnalaa. (Knota:-na knnna erantnellt aren lnllaa I Mann brun faIIton.) brlngaa mot aaral alltoven aom yttervaagen.
Alla fonater och donar arnnbtrykaa. anaklaa och obetnalaa. Vauarna Vld andan ox- altafferlet - I hornet mellan detta och alkown - flnnaa
I bok och foratnaa hnnna lnrandlat antlnaen boaaeraa eller forna med bmw nlala for ett faat akdp for poralln In. m. Detta akan bor lantoll-
hoa panel och I orrlat tnnetaeraa. Boaaerlnr och panel bor tlllllta med In- gen halva den bredd avaneddaa tae ntntneenl. aa att battre utrymme
nartahet ollatnalaa I naaon bnaare fara aatnt farnlaaaa. Itumaraanarna erhallaa krlna kokaaolaen.
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' ELDEN8 ROV 18 ma 1935.ovanuc |=öNs1'|-:_|ti<ito_ssN_|Nc ism., ms. (op) Eusma på 'im
(ÖP) Att skolbam ofta misslyckas i lekrver så att fönsterrutor krossas ms uonmom DR Persson i og*
är ju en känd sak. Nu har även andra, om inte i lek. så av oförsiktighet men s,,°m_ P3 MSW va, sym;
misslyckats. satt i ladugården och då hon kom ut

Nar vaktmästaren vid Strömsunds folkskola på sond. morgon kom Ulffå. UPI-“C000 H0" 0" 001 00001

ut fick han se tvenne fönsterrutor i andra våningen sönderkrossade °"""° 95 °°"i"95"“$°'$'°*-
När han närmare ser efter finner han en trast liggande död nedanför på d:J:"::n°g“_s°::\ :'":"åå°::'ßs:y$
marken. En liten bit därifrån ser han en sparvhök till synes oskadd Han du mnn jndgjgj m,||,,, W", och

går för att taga honom och då först ser han honom blodig om fbttema innenaken.

Höken flaxar till och lyckas råddasig. °:\°f§$:"m$':fg ;¿fn;>°::d;På fåglå

Ytd undersökning finnes dun i de krossade fönstren. En stnd har hus"_:m'°en Modém och

gen hjälp fanns närmare än inom 1

A~r°rvr0P ISIN: IW km.. brann huset. som var uppfört av
7|4 ELL|NG bräder med sågspånsfyllning_ ner till

kommer i år att gå på bete å Stromlundsskiet i Karrnaset Ston emot- grund" 'mm 20 min'
gagn; Det brunna var försäkrat.

.STROA l.\'l,'.\'D.\' I-'()LK.\'K()l.-l
Klass 5 B. I 933: l.arare .-I :el Logdbcrg

Hilrde rad: fn-_ ('urt Torstensson. 0.:-
car ll'all|n. link Hansson. Ilolger Berg-
ström. Bernhard Funseth. ßritta .Vart-
msson. Elsa Limtstroni. .-lnna Bergström
Trrre rad: Karin I~.'ngqw.«rt. .llaj Errlrs-
son. Astrid Forsberg. Olga llilbem.
Ruth Sparnnan. .-lnna-Greta Tallqwst.
Hjördis C'arl.sxon.

Andra rad: .\'i.s.re Forsberg. Stig ll'iIr-
straln. Gerda ålogeland. Anna Olofsson.
Anna-Britt Odnrarlr. Karm Olsson.
Första rad: Lasse Funseth. Bertil Ris-
lund. Ingvar .Sjogr-en. Sten .-lndersson
och Gunnar l'er.won

ARBETARNA 17 maj 1935. 20 maj 1935. IIIRISTTRAFIKEN 21 maj 1935.
(LT) Svaningens SDUK hade möte LYSNING (LT) Den 7-20 juli anordnar Svenska
lörd. 11 maj. En ny medlem inröstad- Hjalmar Klefbom Turistföreningen en 14-dagars resa till
es. Rapport från distr.konferensen av- ngn Ja;-niignq ngn Angenngninnq,
lfdßs IV Olblld- Ellen Lögdberg Efter tåg till Strömsund fortsättes

En litteraturkommitte tillsattes med gfnnsnnn resan med båt uppför Ströms Vattu-
kamrat Martin Wallberg som ordf. v.9$n| 5 Fn,-5 |;yn¿n_ g¿sm¿,n,n_ dal till Gaddede och Jorrn. där ett par
Kommittén har till uppgift att anskaffa pingstdagen. dagars uppehåll göres för vandringar
och ombesörja spridning av broschyr- och fjällbestigningar. Dar efter återre-
er och annan litteratur. smnaaukoun zo maj ms. S8 nedför Ströms Vllrrdl med nost-

Det välbesökta mötet avslutades (OP) siinsnqi Conny gdnjnn nn" pg diligens till Strömsund. där en bilfärd
med Internationalen. I Ego fm-|_ gömd.-3915, sknjans ejevej-_ över Ramsele och Näsåker startar till

På lörd. afton hade skolans elever s°"°"°Û W" H5"'°$9"°- W 5955*
^"'°"° ' °' 2° "W "55 gynjnngijnjpnvjsnjng und" jndnjnn på den stora jubileumsutställningen.
EN LADUGÅRDSJUNGFRU av gymn.st.dir. E. Frykberg. Tvenneerhåller plats vid större ladugård or_ne- vd" n och vd nu
delbart. Mjölkmaskin finnes. Svar till 8 ° °°ssf" _ °" ° °'-

,.,,,d_ ' ' P'°'°°'“°$“*- smneaukoun i srnöui
(LT) 8.0. har beviljat rektom vid

20 mal lass ionofr 21 maj 1935. skolan. Alrr. Manesson. semester un-
FÖRLOVADE (LT) pan av svensk; iqfnngrøfnnnqei der tiden 8 juli-21 aug med ämneslär.

KIM Gfllllli utskickade tränaren Hugo Söderholm Ebba Larsson som vik. 8-22 juli och
Anna Borgström kommer att placeras i Hammerdal- folkskoll. Dan Fr. Nordfors för tiden

Strömsund Nälden Strömsund-Sikäs 19-25 juli. därefter.
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BIRKA 23 maj 1935.

TUNG FOTBOLL 21 f-1 ms. l}J}..!*'l'“'...låf"'.1.“š.f' å'â“'å?.ft.'.?°..š'..'3

Strömsunds nya elva ariar sig. Men. dei brister annu i' bland Datlv ÅXOISSOH Od! CIS!-l
Blomberg Ström samt Gretafråga om samspel. ' °

(ÖP) Det tycks vara förutbestämt. att när Järpen ska gästa och Nm smmoæn' Am.

Strömsund, sä ska vädret vara det sämsta tänkbara.
Söndagens uppgörelse i .lämtlandsserien skedde i sex graders ÛÅNITÅRÅ FÖRHÅU-ÅNUEN

värme. med snöblandat regn hela tiden. Detta till trots hade över =J;3ç°'5'° 9'°V-'5k“°"$ "WW 23/5

hundratalet intresserade inñinnit sig. ' ,

Niger» safskiit vsispeisa maten blev det givetvis sme. sonen f,','If.'.,",':,,,',',',f.1':n'I;,f,,'¿,'§',I'¿'{I§,'f°'"'“°'

blev tung av vatten och svär att hantera. Icke förty gjordes en del Ulrlltators samhälle: Bett. dricltsvatt-
m “ka av håll; “gen enträgan gäller samma anmärkning

i den nybildade srrømsands-kedjan med min som er., var sv- W" 'W W- ïamllat- balaaf I

en h.i. Abrahamsson, kallad Bagarn, ett mycket gott tillskott. :2“Trï::' M' d "ga hnmlska W'
Han var f'.ö. pappa till de båda mål som gjordes. Säker som van- MM, ,¿',c|,.,,, Hawa ¿m,d°m,,
ligt var c.h. "Säma". Laget i sin helhet blir nog bra. men mera hem; bad een wc mms inredd; man

träning. sä att samspelet blir bättre, behövs. vatten till desamma saknas.

Ett fel giordes i att envist lägga spelet på högervingen. eller
kanske bättre hade varit med "Bagam' som v.i. 2¿ ml 1935

Om gästerna är inget annat än gott att säga. När de låtit hem- qupgögggnpgqpagmpa
malaget vinna, så bjuds åtminstone publiken att se dem med blid- (OP) En viss Aibenius har hedrat

V Strömsund med sin närvaro lör att äare ögon ad som kanske mest märktes var snabbheten och det Gomempmmuat for den

3°d' ”'“§P°'°" . ryska ° iigim '. H hade i biudit
Redan t andra minuten var det första målet ett faktum. Eer smskyrrzms 925,, :Ü ¿v,nnm,,“_

ett vackert förarbete av c.f. Blixt fick "Bagam" bullen i skottläge glas; pfgggf gen pfgqmsmgf |||| 41,.

och mälvakten kunde bara hämta fram bollen. kussløn.

I mitten av halvlek hade en av Strömsundsspelarna fingrama U':'°" 'V5 '“'5"°' 'W "Û" "W °°"
pä bollen, och den straff' som dömdes och lades hårt, fingade g:\°d°| :_:ï°rdæhb:¶å|å:::::ï
'södßfn ll" SYIICS md SIOI' lällh. Ållqf I'I'l:Å_|Cl |(0l'l'l Cßl' Cl! l'lÖl:- som “namnen och mm" denna |

na under andra halvlekens tjugonde minut. Aven detta mål av h.t. debatten och påvisat talarens ohäll-

Abrahamsson. Hömoma vunno Järpen med 7-0. NN 00" Oßfklll föflwl-'A 00!
- - borde vara förbjudet. att locka ung-

Domm var sanden' som skön: “S ' ston sm bra' dom till sådana tillställningar. Förvild-
ningen är stor nog utan extra apostlar.

24 1935.
Korgar, Korgmöbler, Laggkårl. Speg- uttag vaansvsnxans
lar. Borstar och Leksaker. Radio: Ra- ænüxzaïfïiåæfåfçï
diola. Telefunlten. et mot ametsren NN fran uiriltstors.

häktad for väldtaittsiorsølt. misshand-
Ql I'l'l III

Strömsunds Kvrgffâr
0 omm rd 203 att den tilltalade varit törminsltat

' ' " '“' " __' " "'" ' ' " ' ' ' ' tlllrältrlellg vldllden för brotlets begå-
ende samt att han är vådlig för ann-
ans säkerhet till person utan att dock

GLANSFULLA BRÖLLQPSHÖGTID- ::;'_' ' °°"°“ °' '“'“ "° *""'°“'"'*'

LIGHETI-:R I s'rocKHoLM PÅ FRE- ,,.°,;',',,,.';,1';',°;';¿, ::.?';“°,;:,,_";.',;,*:;°,;:_'

DAGEN ÖP 24 -»-1 1915- i°'.É'f't'â°å1“s2°°â '}°.'3.ï§“.I¿“J5š'l21I"¿»°-I

24 maj l935. dagsböter ä 1 ltr._ samt lör tvlleri.
misstirmelse emot tiänsteman i tiäns-

Den högtidliga vigselakten fór prinsessan Ingrid av mmøvnim och vmam, moßßnd vid

Sverige och kronprins Fredrik av Danmark och gfamlb föfflttiti till aaralat 60

Island fórrättades på fredagen i Stockholms Stor- ,m'°::'°°:; l,),"å,:,1,'L:"'å:,:gf,ds:k§I,:f

kyrka av ärkebiskopen. vandias desamma till strarrarb. i a
män och 19 dagar.
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rnösönznnåucsu zo maj ms.
ANSVARSFÖRBINDELSE 00:20-t W'-W'°'| W SNI'-WN*-Pvif Ni'-t 01-
Att tecknas för erhållande av sjukvård vid allman vard- landers ambnplaßlre Arvidsson.
inrltlnino (LT) Ollander år en kraftig löpartyp. som med för-

ståndig och energisk tråning absolut har framtiden för
bf“,':'c';:::"W^f,^;;"f;¿:'¿,9ef_2f"v¿Å';';'kš',{°,',: sig. Han blev dock så pass eertryckligt slagen av

¿-,_,,_,a,,a,,,¿,,,,, www Jag fö, ¿,,¿,,,¿,, _,,,,¿, W Castorstjårnan E. l-ljortling, att han annu blott kan

den .qukvanimvgl/tjbr vad a ollman sal. som skall er- betecknas som ett gott råamne.

IQM som ock av mdjllgen iji-agakommande ersüll- l. E. Hj0l1lil\ß. Cßtøl' 26,l$
ningför hemresa. skolagnlng. Inkopavklader m.m. 2_ N_ 0||ander_ ||:K Strömsund 2-7_ |-7

Ulmfmdemw Im 3. E.Awiossoo|s:st1= 21,53

^'” 29 maj ms.
L°*"$..¿f,fÉ°$í§Éf“m"'“ HöG1'|n|.|c s|<oLAvs|.u'rN|Nc

(LT) Ströms folkskolor hade på tisdagen årsexamen

“"'°§-' vareer den sedvanliga avslutningen försiggick i kyr-
U- J°"“”" 5"*""”'"”°" koo. Avslomiogeo ek eo emkin hogtiotig pfaget. e-

medan den sammanföll med randet av riksdagens
bladbørge .üllll b ll-

f¿"',§,f',,","2';' ,“§I','f,f.,,,,.,,;,,,,,,.'.,"§','Ä' ,,.,wf,.f'.ff.'L1,'f1,. soo-afejooileom, Kyrkoherde G. Lofveoroafk lore-
knad falrlgvàrdssrwrlse ßr mgtvna kostnader såsom t'll'0g Etlgclbfelttßdilttcr av Ctrl LUSSOII i By Samt Bi-
/öf 082" -*V14 skop Thomas Frihetssång.

En skolbarnskör under kantor D. Fr. Nordfors led-

s"°'"'"'"d' s"í",'."¿','_;'/f,"7';';§_°"""""°'k°"'°' ning sjöng en sång och så höll kyrkoherden föredrag

/orsrmnusoekevufarugt-afaeagweioe om Englešlbråkë :ich hans varefter skolbarnen

J.A. Jonasson. sjöngo " ng re tsmarsc ".

lf k°""'""'0'Å'4"W"- Till sist höll övcrlllr. P.W. Tuveland ett ltort anför-
ande till barnen och ltlrarkåren. vareer förrattades

. premieutdelning till darav förtjänta elever i avgångs-
27 maj l93S. “anna_
STRÖMSUNDS IFK SLOG IFK ÖSTER-
sUNns RI-:s|a|tv|-:R MI-:D 2-0 F'-°1'"“"°S°':Y°'<^ _ 3' mi '°”-
(LT) På sandplanen i Östersund hade IFK B, Osd.. (LT) Ulfder. °"“'"3“'b°'° ' Mumin på mmm
en uppgördsc med suómsum im, mycket mans mellan Fjållsjö och Ström drunknade på månkvållen

buk 21-ånge hemmansågsonen Bror Göte Johansson från

- Bonåset. Fjållsjö.
s"°'"“"'d h" ß"°'°' °" 'M 'V 8"” um' En iimmerbror hade utom ooh oooef mfeok on

spelare och laget år långt svagare ån fjolårets. För- _ _

svuanvdock mån sig bn "ek ou pæssme kmf-_ lossa denna brast en stock, varvid J. drogs ner |

tigt' vmm Ü, ódcscgm p¿ (im "hsa p|men_ I k|un_ forsen och omkom. Hans döda kropp antråtïades se-

gan framför Ssds-målet var det inte lätt att komma “am
till något resultat. Spelet var på ömse sidor mycket
svagt. Strömsund fick första målet på en straffspark, ÅNSÖKÅN ÛM T”-1-ÄGGSPENSIÛN
como for oavsiktlig home, ooh det omm kom pa en KIM» den I0 Maj 1935
ofarligt skott som målvakten borde ha klarat. Ström-
sunds seger var alltså av det mest tvivelaktiga slaget. H0" 5 P"-YS0"

Tullingsás

H ER-|-RAHK ATT Åer som jag nu öwrlåril de egendommar jag hav!
F22" 1938 VÅNTA har vid Kldvån uran några undantag. och saknar

° . _ _ fdrty nagra exisldnsmedel, så undrarjag om jag kan
(OP) sakkunmga ha avgmt föl ha I ' ll å lill nsion och vilkamer 0 f mv . wxwm

Kïsmadmrwmas tm bór gå. å vilka former som er;/oraïas vid ansökan
'“' '°"°' aafom?

Är tacksam om alrfå några underrättelser därom

POSTNYTT za maj ms. ffsj-,,%;:dd 26 Mm ”W ”Jag Ö' WMIfr .

(LT) Postdiligenstrafiken på linjen Strömsund-Joni» H¿,¿a¿,,,,,-,,g$,”,

vattnet skall fi'.o.m. l juli utstråckas till .lormlien och NN
illgöras med sju turer i veckan i båda riktningarna. at-aa oo-maa. us .ss
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FOTBOLL 3! mi 1935. BYGGNATIONER s juni 1935.

-lillllllflßffill (LT) Till entreprenör lör utförande av vänne-, vatt-
Srfömwnd - Hammerdal 3-0 en- och smiiemniaggningams vid Gaaaeae skolim

. _ och sockenstuga. .lonns skolhem, prastgården i Lax-
f?::::|',|;"_ien 3 Jm" '93 5 sjö samt post- och telegralhuset i Hammerdal har an-

Krokom Strömsund 2_o (I _0) tagits entreprenör Arthur Carlsson | Strömsund.

GODTEMPLARNA 6 juni 1935 BESVÄR ÖVER PENSIONSTILLÃGG

:gig i Sámi' kv"-wsmö-te 'ms Pensionssryrelsen

E' MÖICI hld l'll8lÖfk|UbbC 80l'd~ Vórdwn" yurande över de besvär 0,!/-Ö" rö_

"at cmkm samkväm 'md “ßn"d° “_ hr' B' Eriks' rande pensionmämndens i Ströms sockens pensions-
s°"' sång av hr' sV_°"ss°" °°h _k' Enkswn' sket* distrikt beslut den 3 juni 1935 om hans ansökan om
heírlsamt en teaterpjäs och musik, allt mottaget med I-amkm-ng m,P¿m.,-0,,S,,-”¿m_.

b' ° ' Sökanden omser diso. Oscar Carlssons i Ström-
Mm" O, nu ms sund sommarställe. Svartön, och har därför förmån
KAMERQR av bostad stunt får bruka ett rätt stort potatisland.

Nyinkommet lager för sommaren. Film, plåtar fö' "'~““ fJÜ"-*";'l" å'd':'_'*“P"'-'°"f" ha" °"',:í'
och papper m.m. Stor sortering. Framkallning “ °"-°”"""'¥ °' °" '°'“P"'3“'- /_d""°' Ü' '
och k - - mm, P torde godjiskare, och även om kraftema ej nu äro som

°p'°""9°' °s °s ' °x° °m9 fan. um» han am maps/te min//a någon /mn-
tant inkomst_/önitom tillskott till hushållet. Nämnd-

Ur :¿h&GsL;|â:::å:g¿|. en har som lönearbete uppskattat inkomsten härav

stfomsum. maten ao. "lf /00 ^'f°"°f-
Hemställer. att besvären lämnas utan avseende.

HASTPREMIERING 7 juni l93S.
(LT) Vid htlstpremiering i Strömsund på onsd. visad- Tullingsás den l0juni l935
gg sammanlagt 43 hästar, mlrnliggn 9 my-i||8g|-_ 2 För pensionsnämnden i Ströms sockens pensions-

tvââringar, 4 treåringar. 5 betackta ungston, I6 löl- di-W"'Å'|-'

ston. 3 hingstar och 4 unghingstar. Û"¶Ö"0"d*'
Premieringsnamndens ordf. var professor K. Eriks-
son.

LYSNING
Regnr -|°lIIIIß° SPORT njunr ms.

Wfl Wfö' "|<aum" topic rsoo in pt 4.os,-i mr Niu omm-
L'"kÖP""|3M '§g°"'$""d der, ll-'K Strömsund blev tvåa med tiden 4.l8.2

vid internationella friidrottstlvlingar på Hofvall-

|-'ö|u.ovAo|~: °" ' '“"""$'° _

skogsmßme (LT) I kulstötmng blev Karl Trossdahl. Strömsund
P" 1-cjbo trea med ll.86. I höjdhopp klarade Å Odmark, IFK
- - Ssd. l70 cm och kom på tredje plats. Segrade giorde

Kan: ísgmu Anton Bolinder, A 4:s IF med l80 cm.

STILIGA I-'OLKDRÄKTER niin: ms. âgwåiffoggïølgtggåßß-An
(LT) I den ståtliga folkdrtlktsparaden på Hofvallen och .lamtli sågs omm mm en "my" undér m¿:¿°m_

många deltagare från Ström. Segrare i folkdraktstavlingen blev Lit och mgmqggn v;|q,s en kommmg pa 1,-,

ck mottaga HKH kronprinsessans hederspris. Ström erövrade lamt- medlemmar. Som bidrag till en resa

lands Gilles hederspris med motiveringen: 'Till Ströms socken lör '°"bY“$$*°'°°"' °"$'°0$ 10 "-
modelltrogen och valsydd dräkt”. Dessutom ck Ström mottaga Hus-
hållningssallskapets 3:e pris, vilket innebar att socknens deltagarantal '00 °U°lf9fUl00$ lfidf' 'N00

- dagens dlskussionstråga. Efter en
understeg 2,5 procent av invånarantalet. km "ck disk ut

vid Tingshusei i östersund, du pmaelningen nga: min meavefk- M, ,,°°°',,¿,",,,_ ““'°" °°'°
ade spelmansstllmman och 'u Signe Olofsdotter-Tuveland, Strömsund, sgqgn Ngn” dikter bvig mig av.
med nagra utomordentligt val framlörda köuklitar. slutades mötet med sång.
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KÄRRGÄRDE 1 NÅSET
Gárdebüd Are» 1 773 nu I784 arrenderade skraddaren Ham Anders-
son Ohstedl och hans hustru Anna gården. Den kom all bebygas med
era hus. Till den stora slenladugárden användes material från
Ströms äldsta Åyrkobygnad när denna revs i rnillen av I800-lalel.
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sTROMs |=oi.|<si<oi.ßs1'viti:r.si: ti jtitii ms. 141-t-mas.

im ut ietiigniritittttit tjanttentt i Asptitt t>tii_ iotrnisttt inet vid in- 'ge mm på

sökningstidens utgång inga sökanden anmält sig. Med anledmng härav °,,,d_ Em.. 6, sgdvamm mmm
beslöt styrelsen att bordlllgga fiågan om vidare annonsering tills frågan samlat-las elever nat tama i gm.
om överlarartjansten blivit hos Kungl. Maj:t avdornd. llaßl- Ulf SROUIHS lfßllklßf- Ryf-

Fragan om skolhusbyggei Stamsele bordlades. '*°"°'°° G' L°~°"'“°'*- W' °”'“"
Tilt titniittiitsimrinntt uttag; Birgit Arbeten med nirnttinsntit tv. ""}¶f',f,':',¿ 4 Mm, M Emm

Strömsund. Lennart Dannberg. Vilhel-

HUSLIGT l2 juni l93S mina. Lennart Nordiors. Strömsund.

(LT) viti nttittitnitn mr ittttiig titnnnnti i uppsatt inr bit. ttteittntine- må NY°°':¿ °éf::l°^-x'_~f|°§n'|*b¶;¶-

rats från l933 års lararinnekurs i huslig ekonomi med lanthushållning D°m'.“_ W., \',mm.n_ swmwmz

(2 ar) fïöken Gunvor Bergek, Strömsund och från husmoderskursen (2 snitt. pgttigtsgøm Nggvittgm Mm
terminer) frolten Mary Åström. snrtstiotter. vagtiaren. Mana Jottsson.

Grelsgård. Marianne Siede. Ström-

AVLIDEN is jttni loss. š"..Û°#.|ß'2.1_§.°.§'.'.f¿..nsÅ'_°"""M °°"

Norrlands Nations Hdvdateclrnare. l. dr. Jens Mikael Arrdreé. av- Pfflf Uldldß li" fölldßï _l

lapa om ti Artmtitisrtt tjtutrtmri uppsala gå” 4 R“"° <§;f;'1§'f?5 '“ °,'j'¿' 5°'“'
(or) r. Mimi Antirte mattes is-/4 i byn öjmn i stttitttt församling, W°',,"°',,,,'“°',,.' , ms 3 'fgfßan 33:
och avlade mogenhetsexamen vid Östersunds högre allm. laroverk mm 25 "_ Lgnmn Nomfoß 25 kr

l897. Sarnma år kom han till Uppsala och efter grundliga studier pro- och Marta Jönsson 20 kr. i klass 2

moverades han dar till l. dr. l-lans gradualavhandling gällde kunskaps- 0"0 BIOMVU 20 Kf. Siv LONDON 20

teoretiska spörsmål. I Uppsala utförde han sedan en omfattande och â:;:1'?,:: få

$Y““°'3°" uppskamd |Ü"3¿mi"3- Gunnar Salomonsson 15 kr och Tor
Till Norrlands Nation var dr. Andree knuten med oslitliga band, och snqenum 15 |tf_

i nationsgraven skall aven hans stolt vila. Under tvenne år. l904-1906,

var han nationens förste kurator och till Norrl. Nat.:s hundraårsjubile- ,¿| 'mmå%ï
um l927 tecknade han nationens öden i en lysande krönika, som i sitt Lamm pgmtm-9 och mm. 4505.

slag intager en sarstllllning. son. bada I klass 3.

“Ägarens I OP 15 till 1%.

”ån ....'å.*.'.'š.'.°....°.".'.“.I.'f.'.E'.“..'}.“I.°.'.“^ Herrh 11 fwr
blev vid dlslrllttsmölel l Rlnqsla

att sne notinytt. - - -
Enm;'km2fn°:_ mdm_,_mm_ i vårens moderna farger: lyusgrá,

'KIM lv -M' lm” marinblå, ljusbrun nu inkommet.
Den som av misstag tillbytt sig kapp-

°"- °°°°= “""°°“ "'°°°°'° °'° '“°° Thure T/zorvaldsen, Strömsund.
sa MeaInn.stronisttnti.1'ei. ieo. TEL ff°^' ”-

IDROTTENS DAG 17 ltlnl 1935.
(LT) Vid 'Idrottens Dag'-tavllngama I 17i.m;1g35_ medan Gun ”omm Eva o|°|s_

"°'° '°“°°' 7"°f'°°°° Å" °°"""'“- FORTMTT OOTTGÖREI-SE son, kan snit oinreson, norton Nils.
$ll'0mSU00 1 9 Cm (0110 0000 1.02) (LT) lt. rnrt har tlltarkant en kvinna I ,°,,_ Km gugm ggmføtt och mmy
W" 'WW P. 'WW Pm* ' WW* NV' Ströms socken. som ar kronisk barare Mmmm
lingar. K. Wilhelnissori och K. Tross- W |yf.,,|,,°;||,|-_ fomgt gøttgnt-gm

Ullll- |FK Slfömldi 5099000 NU' under två ar. från 4 mars 1035. med
100 cm och belade 10:e och 11:e 40 gr | mgmden rg; ingnming i 17Iunl1a35.
Dlß. hgnngg ||||1f|°5fång_ FOTBÛLL | ÖSREGN

(OP) Castor och Stromsunds-Kamrr
SKOGSSTATEN 10lunl1935. 11 Mit 1g35_ ternas uppgörelse a Hotvallen om

(L1') Kronojilg. N.A. Bengtsson I Ham- 3111633 ggßgggßggu vem som skulle belagga andra plats-

merdal besvarar slg hos lr. mzt över (LT) vid |m,-54.59,-gvntnggf tm mg; en i Jamtlandssenen lörsrggtck i ös-

"°“$ b°°'Ü'°°° "Y""'"9 "Û" "°"l' klassen har bland 34 sökande töljan- V00" 0000' hf- PONUY 50053005 40"*
mñlüal till Ström. d, 19 im.9m¿ gr5k3p_

Maj Lie Melander, Marat Roos. Snr. Strömsund lörsliallade sig i första

KURS I MADRABSTOPPNINO M.M. in svensson, Karin Jonsson, Ann. halvlek en ledning med 2-0. men i an-

(ÖP) Ströms Husmoderslörening har Mari Hallberg. Anna Britta Lindgren. UN Nlvlll NUUOWÛUG 00" 0090100'

under löregaende vecka hall kurs I Kerstin Carlander. l.illi Jansson. Ann de Castor. varför slutresultatet blev

taclistlcknlng och madraaatoppnlng Mari Andersson. Viola Berg. Ingrid Ja- 2-2. Darmad höll Castor sin andra

samt I renovering av gamla möbler. cobaeon. Ulla-Britt Linden. Anna Lisa placering.
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l8 juni l_935. FORNSKRIFTSSÃLLSKAPET 20 juni l93S.

BESVARLIG LAST PÅ LANDSVAG (LT) I Jämtlands läns fomskrissällskaps styrelse har

(öv) i sluter av mm veckan gick en ovanlig tm en- sam suppl. invalts kyrkoherde Gunnar Löfvenmark.
er landsvägen från Strömsund till Gäddede lör vidare Strömsttnd och l. lic Carl Lindberg, Östersund (bör-
befordran 'am till vägbygget vid Vägen. dig från Tullingsås, Ström).

Tvenne järnbalkar om vardera drygt 22 m. längd
och 5.500 kg. vikt forslades per lastbil. Främre ändan -|-en-|.',,*|
av balkama hade placerats å lastbilen och den bakre KOL (IML, [(]EL,4,$)
pä en släpvagn. som naturligtvis mäste vara styrbar i EN Btrrvnsassuisromsk octi -Gtaoctutrtstt
kurvorna. Två lastbilar användes. Frakten gick med UNDER§°KNlNG_
undantag av nägra smärre missöden ganska bra. a^v""'°'““'“ '“"""'""'3

CARL LINDBERG
"JAG VILL INTE FLYTTA TILL Fit. tic av Nnntanus Nnnnn

s1'RöMsuNn:" ts inn: ms.
Kronojägare missnöjd med löryttning. “mmm I' )

(ÖP) Kronojägare N.A. Bengtsson i Hammerdal be- STRÖMS SOCKENI

âvmn =is_l\°= äoâf :H d°mäßäfâ|=et==_b|<_=sl¿: niontuun. stingmtn i inn on rnnnunn ai snust.
en maj, att r ra nom att en _|ut pm.

restä Ströms bevakningstrakt med bostadsort i Ham- Plflïflßllßl- Slllißß Wi ß10"'I.v'f'I- i IM
geródntilslmdvarvtskål dock lïmtagaåltåwëålll-”låg tuafnninattaten. sitngmtn nu sutiern nya-mna-n

het lör honom att så fort sig göra låter vidtaga åtgär- 'b|::.||.,.||,';|,._ ,|,°¿,,,|,| 5 W, 0j,,,,,_ |:¿,,|,¿c,, ¿,

der lör att senast den I okt. vara bosatt i Strömsund. subst. .... ._ 'läbodställc med nödigt bete'.

Samtidigt besvarar han sig över av styrelsen sam- _Bodi-altlilleu. skogtrakt sid slättem Bad:-eken i byn

da bestämd 'ndel ' S h Hammer- 01""-
ZI12 Jšvn<..t..,,,,..Li....'."'}å*.å"t,ï.É“l."lii.'If .n K. nn . -1--M Mu i -»- R---M fw-«=» --
med ändring av domänstyrelsens sistnämnda beslut :tummd m' u'"m"5" mmm "à8°"\ :W KÅIIIIIQÖ .

måtte fastställa ett av vederbörande jägmästare upp- 3,,¿u|,,_ by på en b,,¿_ *MMS Mjd
rättat lörslag till indelning av bevakn.trakter med bo- 0,-,¿,(.,-,-)|,¿|,., *WMI nu D,-,¿,,,,_ en dc; av

stadsort lör honom i Hammerdal. och att med hänsyn sjön Ströms tattudal. och kring Dmgaunmma i byn

till kronoparken Tjärdalskilens avlägsenhet respengar Hillfl-
mätte utgå till honom med 40 kr. i mån. Alternativt :"""'""""°"'"|"| "'""'k°"H¿b):du U
yfkl' hall an Udf sin ålßfslåßdß ß swiglau i
bo kvar i Hammerdal, varvid reseersälln. 0 dägtrakl. |:|-g¿|¿||¿., skog"-,|¿| 5 5,1, |:¿nmwm|_ Om ßdcu
böra räknas med utgångspunkt liän denna ort. se föregående namn.

Skulle ej heller detta kunna bifällas. anhåller han ||0llliI9(0)lßlle0. 5)' WU MW” "fd'""8$°"-
om äläggande lör domänstyrelsen att vid en lörllytt- zfwlzåf "“"'““"“'°' ”'"'""-"- °'~ Wbsl- "'d'""3
ntn till Strömsund hälla honom skadeslös lör lörlust ' _

av lgägenhet i Hammerdal, genom lägenhetens inlösen (' bn ynka”.
med l4.300 kr., eller tllbel. av ersättning med 6.000 |(h.|,|¿g|¿._ *mmm nu Mjden ()l,,,-g,»/,,,,,,,,,,_ 5

kr. I sista hand begär han att li behålla ett område, byn Ojaren.

som enligt den nya indelningen benämnes Kil”-lim' =|=°8l! i_lI>1\_0.iI'?°-

Hammerdals bevakntrakt, och att annan person tran- “ß"'“°"“'°"' N14 “d '-'°" "'""“""" l W' Fl""'
sponeras till Ströms (ev. Arvåns) bevakningstrakt. N,.'”“k.. *omm M xmmn ¿ hm Fimmw

net.
JUNIOR-DM I FOTBOLL lßjtmi l935 lllmlelltllel. sköglrakl vid slàllem Rmnlel i byn

Strömsund - .Iirpen 4-0 ÖJIM-
(ör) intar en nuts; pnbtait .vgnntes jnnannnsicmn °n"';°*:'§°I-:9_§:*' Tämä- RW°°*'5;';m'lf::
i D:M: i söndags mellan Strömsund och Järpen å - ' -limlum ''''" ' -

Tingvalla. Resultatet 4-0 var rättvist aâtåm 91,5 mimns¿l1|n::,“"c ' M' I

Sltalltälen. utmark i byn Kärrnäset \1'd sägen till beh.
Skolor.

LÃNS'l'RAFlKI-IN 20 juni 1935. sta-maten. slwgtnun t inn ön. rnftnunn af mb-
(Lr) nustana nn beunvn tinmtt som nns uns- H -*IM-f-¿L Om WN W ut www' l=>'Me mi If
styrelsen av LE. Larsson. Renälandet. lör godsbe-  “| 'mf 5sl,:"n:Ã'md'¿"b)_n

fordran med Vedjeon som stationson for automobil- wuad
en.
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"I I I . _ 0. MAKTLÖS ILSKA 21 juni 1935.

S-|;r..|,y-,,u|,,, ,|,°¿u.;: ¿ bh, I Gdrdmlsbyn arbetar en soc.dent. turgdontsklubb,

I-tillsantl. som dr mycket illa sedd av Iuigerptunparna pd ort-
v|rter1ta|eoivartertt||ot1|rrreo.iin.nTni|in|;ess. en.

Vllt-på-Kllemutmarkcn Nbyn Renalandct. På midsommaraonen sutto några klubbister och

bglàw Ulm* i lm' Kllflßl “U N80" till samspråkade på en gård, då en kand högennan fick

°*"'°"~ '”°- =*°="=*'*~>1~f-"*'~e'^*- åï“riÉv'i.”'n"Lfr°n'å.";fa“f"°e“r?'rfšn1'å!2i'L*rZl"°frï'ÉåïI
ma och ville ge ungdomarna stryk för klubben.

Nvrr SLÄKTNAMN zz inni ms. Heeefpe-even ek emellertid ett det vi sin and

(LT) |<. m;t nor meagivit nemtg. :one eriireeon i eeh ekf-ke vteme ßfbemeleef över näste feise ef-

Ströms socken att för sig och sin familj antaga namn- WW- 50"* 'CRC WU 5|'° llåfdfß lfY°l<l W 'WW

gt |.;,|,m¿,-3 Sam “W ,|¿|m,¿mn_ penningmakt, ån att de våga skratta högt åt dumhet-
en, skrives till LT

UPPFINNARANSLAG 22 juni l93S.

(LT) nu eriraiienrie av onoerstori or Lrrgerrrrnnsinr ONÖDIG BÅTKANTRING
fonden till medeilosa uppiinnere har svenska Upp- | LANDÖSUNDET 26 jun; |935_

'"'"°m"°"i"3°" ß"°°l°3" E' N°"“"- s"°"““"d- (OP) På midsommardagens eftermiddag, vid 5-tiden,

2°° W- kom enieimrrmist. one Berg i Nusviiten men sin fem-

ilj, fem pers., i motorbåt genom Landösundet. Darvid

|:Ö|u_,0v^D|.; |.-0RL0v^|)|.; råkade båten töma mot en av de bockar, som stå

K¿||¿ ^|||qu;,| Q", Micwmu kvar efter den rivna bron, varvid båten kantrade och

Boj" (_;;"|,,"-gm "mk Ggmarñm alla kom i vattnet. Badande och besökare vid Udden

Mmm srrnmgrnn Om gunmmrg kom nllstades och lyckades radda samtliga

25 . . I 93 S Att en olycka skulle kunna inträffa på angivna stal-

lum ' le, beror på det mycket höga vattenståndet. Bockama

aro i vanliga fall ovanför vattnet. Kostn. att riva bort
dem torde val för ägaren vara en bagatell.

1'uNovn<1sBoxN|Nc zo joni ms.
(LT) .Iatten Primo Camera hjalplös inför Joe Louis. FÅSTNÅDE l El-EKTRISK 27J““' l935

Domaren bröt matchen i 6:e ronden och förklarade |-ÉDNING
J.L. som segrare på teknisk K.0. (OP) Å jamvågens område i Strömsund befinner sig

ett magasin i falltiirdigt skick. Det senaste dygnet ha-

[-'01'|30|,|, 26 juni |935_ de magasinet sjunkit nåra en halv meter och dragits

(LT) Den vanskapliga uppgörelsen mellan IFK Öster- ål 95500 0" ÜWB l“lVmCl°f- Vfßf W Vid WBBNÜW

sund och IFK Strömsund avgjordes på Tingvalla un- SPÜUÖ Clklsk lliß $|lPP00l bßllfdllßl Och l<°m'

der en stekande sol, som gjorde planen till en verita- mil 0" bli S5 '58 50"* Ü" 0" ÜW8 mel"
|,c| 5,-y;¿_ Det ar namligen en hög backe intill. 0<_=h där hade

sitnreoolret o-4 till ostersonos-itemretemo. Pour- på ened- näste lekande bem views vwd en 5-åns
ku, uppgick tm C-, 400 Dom,-en 5,-ik |_u,,¿|,0|m flicka, dotter till Knut Karlström, hoppat upp och fått

V., 8°¿_ tag i ledningen. vid vilken hon fastnat. Tillstâdes-

komna människor fingo omedelbart tag på flickan,

"§'|'OR§_|OOD,|UR['|"' §fO|(_^|[ | §^NN§UNo som lossnade från ledningen, men var sanslös Till-

DE1' 21 juni N35 kallad läkare gav henne den förste vården, oeh efter

(OP) Två meter långt trepuekligt odjurviude sig for ell! ull dom befinner hem »is llmlisen väl- Nåsfe
fem pefgønef i rigqage brannblåsor i handerna blir tills vidare det enda minne

oeoimeterirogo sveiivagor i om nyin. hen ßr ev äventyret
Spänning i ledningen ar l27 volt till jord. Polisut-

roniußcouinonnnn 29 joni ms. feis Psif
K. mzt har beviljat statsbidrag med 9340 kr. till
Gubbltögam terrliiggningeforettig I-22, med 3000 kr E Å S N & N O R D I N
till Åspnlls nr l-9 och med 2890 kr. till Girde l-4.

:rr |tAn.ru|t 29 ioni ms. få ena år
vimle sig i nedagi: på Jons Jonssons gård i Vedjeon. Telefon 34. Slrómaund.
Strñma socken. meddelas till L.T. RE KO M M E N D E RÅSI
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GLÃNSANDE UPPTAKT TILL KUL-
TURMÃSSAN I STRÖM.
Stort och levande intresse for kulturell
verksamhet l Norra Jlmtland.

I juli l93$.
Dag och natt de senaste dygnen hade det

grmjobbats tor att la allt premiarklan:
rektor Mattesson. sjalen i det hela. var
med overallt och styrde och stallde. liem-
ma satt kyrkoherden och putsade invig-
ningsprologen. teckningsllr frk Nilsson
målade skyltar och ritade på vaggama.
Festin & cro ordnade pinnbands- och pil-
spetsar och bankdirektor Lignell 'hang-
de' jamtlåndska konstidkare i långa ban-
or. Allt blev också klan till uisaii iid

De kommo tried 'Virgo'. med bussar.

bilar. c_vklar och tåg och så srnåningom
blev del. om inte precis sarldsutstall-
ningstrangsel. så i varje fall liv och rñrel-
se av en onifattning. som det var massan

iardigt. Flata stod i blågul llaggsknid och

valkomnade alla och envar

Sjllva utstllliilngen
som var Ibrlagd till samrealskolan och
folkskolan i dess lbr en dylik massa syn-

nerligen praktiska lokaler. blev
rnedelpiinkten for samtligas intresse.

l owe våningen residerade froknama
Karin Nilsson och Alma Gerdeman med

kollektioner från respektive Slojdskolan
och lamtslojd.

I samma våning hade Stroms Vattudals
Turistförening ordnat en vllrdig reklam
fbr sin underbara Vattudal. \arjamte
Strömsunds-kamraterna exponerat vad pa

dem ankom betr idrottsliga minnesmark-
en med Lars Ths statliga prissamling
som medelpunkt

Sedan man grundligt tagit del av sam-

realskolans intressanta kollektioner. kun-
de man lbrytta sig till folkskolan. dar
froken Greta Nilsson ordnat ett bade om-
fatiande och oierskadligt genomsnitt in
vad man ifråga om hantverk och sloyd

lömiår åstadkomma inom Strøms socken.

Varjc by var rsprcacntcriid med alster av

Olllld bldß. ttllt vitttitittdc om en långt
framskriden yrkesskicklighet. vare sig det

galler fordomtima alster eller dylika av i

dns

Mlssan fortsitter
hela veckan med ”dagar” av skilda slag
Salunda ar måndagen agnad at hantverk-
et. tisdagen at nykterheten. onsdagen at

u11=i.vi<'r roa A|uit:1°/itu: i jun ms. 1:' !°;;1“ß°f_=§:¿'“ß:fc“¿°“ T"f

(LT) En utflykt till Alavattnet anordnas på son av Ulriksfors arbetar- mån msk ü;\.¿¿a:: en Äå, ”Iman”
kommun. E. Björkman S.S.F. A.F. och Nils Grönlund medverka med ai Siioiiia lisiiibiiiilsßmung ta. tyeuaa

lhredrag Skogsarbetarna och småfolket i Strom bota mota upp talriltt auirt.

-ll



l u - 4

|\l|\\\

' l
.l

FRIIDROTTSTAVLINGAR l juli l93s.
(LT) l samband med DM-tavlingama i femkamp i Hammerdal hölls na-

tionella tävlingar Härvid intrálïade bl.a. den sensationell. att Einar
Hjortling, Castor, på l500 m. fick se sig slagen av Nils Ollander.
Stromsund. som tydligen går en god sasong till motes

1500 in
l. Nils Ollarider. IFK Strömsund 4.13,-1

2. Einar Hjortling, Castor 4, l4,2
3. B. Pettersson. Sikñs IF 4_45_4

Ilöidlioim
I Ouiiiziik. IFK Sirnmsund |.79
2 E. Palmquist. l-lammerdalsll-' 1.70

i-ialuwenitaauas oas i srnóul 2 juli reas

4 juli 1935.
NILS OLLANDER ALLT BÄTTRE
OCH BÄTTRE
(OP) De i Strömsundsmassan ingåen-
de idrottstävlingar och fotbollsmatch
ägde rum pä onsdagen. Resultaten
blevo trots det miserabla vädret goda.
Pä 1.500 m. visade Ollander sin klass
genom att slä l 5:s Arvidsson och Ein-
ar Hjortling.

Fotbollsmatchen mellan Strömsund
och A 4:s nyrekonstruerade elva slut-
ade med en sensationell seger för A 4
3-1.

4 juli 1935.
DEN NYA DYRORTSGRUPPERING-
EN faststalld av k. mn att gälla från 1

juli l år.
Följande orter och kommuner pla-

ceras sölunda: Alanäs. dyrortsgnipp
D. Frostviken D. Hammerdal C.
Strömsunds samhälle E. Ström C.
Ulrikstors samhälle E, Östersund
G.

5 juli 1035.
KRONAN FAR INGEN ERSATT-
NING FÖR RÄVSKINNETI
(OP) Svea hovrätt har ogillat av
laridstiskal Y. Hallberg anförda besvär
över Harnrrlerdals tingslags härads-
rätt beslut av den 21 maj. att döma
arb. P. Zakrisson i Tullingsås till 25
kr.s böter. för att han utan vederbör-
ligt tillstånd fångat en räv med sax.

I besvären har landsl. yrkat. att Z.
aven måtte förpliktas ersätta kronan
för vardet av rävens skinn med 25 kr.

Häradsrätten hade ogillat hans yrk-
ande härom under motivering. att räv-
en icke kunnat förklaras förverkad.
och att hr. Z. darför icke kunde anses
skyldig utgiva ersättning för värdet av
skinnet.

Hovrättens utslag. som ar enhälligt.
iår överklagas endast av J.K.

$iuli1035.
MALMFALT UPPTACKT I FROST-
VIKEN
(LT) De undersökta proven innehålla
koppar, svevelkis samt silver och
gula. Malrriäaran 3 lim lang
s juli less.
(LT) Malmtältet i Frostviken är icke
någon ny upptäckt förklarar törvalt.
Axel Nyman i Svaningen. utan sam-
ma lyhdigheter som hösten 1932 voro
föremål för noggranna undersökning-

(OP) Kulturrnassans tredje dag. månd.. disoonerades av Strömsunds hant- gj-

verkslörening. som talare hade dr. Algot Holmqvist engagerals. Föredraget
hollc i tolksltolans gymnastiltsal Talaren redogjorde for hahlverkamas orga-
nisation och de berattigade krav de slallde upp En battre kontroll pä de oli-
ka yrkesutövama är ett av huvudkraven. utan att dartor någon atergang till
det gamla skrövösendet bör göras. Tal. påpekade även en dal krav vid rek-
ryteringen, sarekilt dö det galler larlingar

Da livollon var cupe 0 Iuya hotellet anordnad. dar tal hollos av sltraddar-
mact Aigol Eliasson. dr i-iolmqvisi och rekl Mallesson

J?

6 lull 1836.
BIRKA FOLKHÖGOKOLA
(LT) ßl.a. följande elever ha bevistal
lörsta ärskursen: Eric Abrahamsson.
Slromsund och Saldy Mårtensson. Ul-
riiislors Teciiningsoremium tilldela-
des C. Abrahamsson.



ÅRBETSLÖSHETEN I STRÖM
omfattade vid månadsskiftet 252 per- g
$0l'l6l' NDDOÜONS llll ÅK.

l-IÖGA HOPP
Odmark gjorde 185 ern i Forsa och
vann höidhoppstävlingen. Segrade
gjorde även Nils Ollander på 1500 m.
med tiden 4.12.8.

a ps reas
FÖRLOVADE

Jonas Gabrielsson
Gertrud Nilsson
TuIliI'ig$åS Öltft

8 juli 1935.
CYKLIST OCH BIL I KOLUSION
gsr) En från Strömsund kommande

ersundsbil råkade i går e.m. cza 3
km från Gisseläs köra på en mötande
manlig cyklist. P.O. Wikström. från
Utrtksfors. som erhöll sa svära skador
att han mäste införas till Östersunds
lasarett för erhållande av värd.

10 [ul 1%
FORLOVADE

Palle Mårtensson
stina Lorvander

strand Ohn

RADIOSTATISTIK 15juli1035.
(LT) Enligt lalegratstyrelsans halv-
arsraooort fanns l Östersunds redo-
visningaornröde den 1 juli 0.137 ra-
diolleansar. en tlkn från foragàanda
kvartal med 139 I$tromsunds-omra-
det konstaterades en ökning med 34
tm 024.

QVERIGES ÄLDSTÅ INVÅNARE
Änkan Mtlret Olofsson. ltednlngs-
IIOIIKII. 105 M. l'l0l'I lll IOIIU WII
Il Gl ïlåfl.

Mmstuio Annsrsuöstuzr 2 juli ms.
(LT) AK. rapporterar att antalet arbetslösa i landet i slutet av maj ut-
gjorde 6l l77, innebärande en minskning med l394S eller l8,6 % sedan

föregående månad. I Jämtland voro I738 arbetslösa anmälda

KULTURMASSAN I STRÖM 4 juli 1935

(LT) Nykterhetsfolkets dag på tisdagen inleddes med en hogtidlighet i

kyrkan och började med unison sång. 'Vår Gud är oss en väldig borg”.
varefter fru Annie Löfvenmark på Ströms nykterhetsorganisationers
vägnar hälsade dagens föredragshållare, ordenschefen Ernst Strand-
man, samt övriga besökare välkomna

Efter solosång av musikdir. Rune Eng följde ordenschefen Strand-
mans intressanta föredrag om den svenska nykterhetsrörelsen Talaren
påvisade. att rörelsen i vårt land nu är en makt att räkna med, med over
6700 föreningar och en medlemssiffra på omkr 330000 Rörelsen har
icke enbart varit av betydelse ur nykterhetssynpunkt. utan har aven

blivit en verklig medborgarskola i dagliga livet. och fostrat sina

medlemmar till battre medborgaranda En viktig kulturgaming har

utförts genom nykterh.org. studie- och musikcirklar. bibliotek m m
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På vdsfm sidan av I 'alrudalen urdvas hcnuldjden med brm-ur. och under kultur-
mdurtn /ie/r bmrnu visa upp sin /ömdmligu hurrhvrlrofrmliliwr.
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TAXANSLAGRET I934
Mellan den I I -I 7 juli anordnade Ströms
scoulkar eu scoullägeri Tdxan, som samlade
deltagare från Ström. Ramsele och Junsele.

Sammanlagt dellogo ungefär 50 scouter.
Lägerplatsen var den bästa tänkbara. I en glänta

alldeles intill den fbrbiflytande Faxälven fingo vi sco-

uter slå upp våra tält. Badplatsen var också ypperlig,

och under vissa tider på dagen fingo vi idka "badliv" i

Faxälvens ljumma vatten.
Under hela tiden lägret varade. var vädret vackert

med ett litet undantag när, nämligen på inrycknings-

dagens kväll då det regnade så att vi måste förlägga

vårt lägerbål till en närbelägen gammal såg.

Sedan de första dagama använts for lägerplatsens

iardninssstallande. var allt färdigt för lasreta första rllrrsellelí adj 1 Berglund från sundsvall, som talade

llößlldï l“Vl8“i08°"- Vilka' ßälladß *W |ll8°fl<P° om "l-lem, skola, scouting": Så anordnades lekar och
lanen, komminister Sällvin. Därefter samlades scout- scoumvlingaf du publiken, ßmdjeße Eng, några

Cfm Och bcsökfe ffå" bllam TW" °Ch Slmsle timmars uppehåll, under vilket man åt, badade och

kring det redan ammande lägerbålet på sjóstranden. vilade sig, samlades man åre;-_ Dem; gång vid

Där svarade scoutenla fór underhållningen. som lagerbälet, dar dagens avslots med sång. musik. sket-

505105 W f°Ü8 Skßlchcf °°h fflßf 0"' S°°“l$å"8' cher, ”en opera" framförd av strömsscouler och till
Cl' 0C|'l VSiUl8dC dlgefl med sist bön av |§8e|'kap|gnen_

50"- For ovrigt gingo dagama fort, men vi hunno dock

I-587015 Slöfsl llößllddß WW Cmllßid SÖUÖIS' med mycket Så t ex. anordnades en scouttjänsttav-

0"- Då VU det el M0" °"$b°f°“<"l"8°"- 50"' hedfad lan, vilken vanns av Ramsele. Ramselescoutema voro
lagret med sin närvaro, utan redan tidigt på söndags- aven framgångsrika i simisvlingamd där de vunnn

förmiddagen kommo besökande på cykel eller med individuellt, medan Ström vann lagprisel l fotboll

bussar och bilar från Stromsund, Ramsele och Junse- däremot måste ett kombinerat ramsele- och junsele-

le. De första timmarna användes till att se på lägret. lag kapitulera for Ströms segervana scouter

Alla våra anläggningar och anordningar, såsom Näst sista dagen fingo vi scouter ett bevis på den

kokspis, matkällare och diverse ställ för matkärl. sko- popularitet, vi vunnit i trakten. Vi blevo nämligen

d0n Och andra föremål Samt mallwrd; all! befanna Va- bjudna på kaffe av stamsele- och taxanboma Scout-

fd Pfllill 0Cl\ Ulmäfll emas tack framfördes därvid av lägerchefen Nordin
Klockan l2 började första punkten på programmet -in Rdmsgld

med scoutgudstjanst i en narbelagen skogssluttning Snart var det trevliga lägret till anda Men kvar ha-

Predikan hölls därvid av lägerkaplanen Eer va vi minnet av det lyckliga lägret, de vackra dagarna

gudsljanstens slut serverades kyrkkaffe i lagret. Dar- och de nya vannema vi fått.

eller åter samling då vi fingo lyssna till vår vice dist- Arne Rosenberg.

lßøfmæ; awgagug E |$ juli IÜI 5

000 27 001 20 lllll Med deltagarefran ll-'K Slrr'lnl.\'mul
EllllV|lI'lIf l lll ifll md najdhopp (suv).

d ll nd bl. . _ . ,

3 Gug;|:$n_ ¿,%m,fs,0m_ H Strömsunds-pqken K Trossdahl har goda fysiska fbrulsaltnlngar. men

6 ooernolm. ßlocllnolm. Roos. fick inte in aataen oeh brast överhuvudtaget i Stil, NW fßfll N04 200

°""l1- °"°"'¿°f- Ödmlfll- cm. Segrade gjorde A. Holling, Matfors med 340 cm
Fotbolls l-lammemalstromsund wo md

Dans a Lanoon - -_ - -
Mmm mm M G~M_ anna_ DA Ollander drog upp farten och gick kanske ut val hart. Pa andra varvet

Q^p°_ glclt norrmannen Wik fram l grann stil och lämnade svenskarna totalt
utan chans Starke Ollander har oerhorl mycket oginrl på medeldislnns

2," ms ännu, och kommer förmodligen att bli av toppklass.
pÖRL0v¿05 1. E. Witt, Trondheim 1,59 2. l. Lundholm. Brannans IF 2.00.8
com Umm 2 N ollanden ll=l< strornsund 2.os.2

Irma Olsson lliijdllepps
Alvsoroo Sllomsuno Sluln lloidlltlntmhnnn litrtlärvntle höttlhoppet. Pojkarna kunde inte for-

.tl .l



stå. att de inte förrnådde mer. Fyra man över l70 ar inte fy skam i alla ÅKTIV KLUBB 27lUll1935-
f'all. Ödmark klarade l76 i omhopp. (LT) G|'Ü"55ÜY"$ sm-'K "'59 WW'

1. Amon aoiinoof. A 4:; it= 1.16 2. Arto öamom. ir=i< siromsona 1.70 '“°l° W- 9"' 13 IW- W* V0' W-
(1.1e error omnopp) s. s. aysirom it=i< ösiomono 1.10. 'N MON- 00* b°='°t= 0" fßt- °°

rarnkommitten skulle anordna en9700

MARATQNMATCH PA T|NGvA|.t.A '“lå'.'il“'..n'§«'.'å.°š'.?"n'åf."å'¿_ i nn... .in
Hemmalaget spelade rugby. lójuli l935. :å"J;.'ff':::,°°:"n æzgmåm
(OP) Den publik som åsåg matchen Strömsund-Castor kommer val ggmmgon m_m_

sent att glömma densamma. I nårmare 4 tim. sattes publikens tålamod Extra möte hölls den 21 juli. dar det
på stora prov. och det i en hetta som trotsar all beskrivning. ål: ålåfíïmglåffâgldßgfgiß

Först behagade Castor komma för sent till matchen, som till på köp- '
et måste förlängas två ggr., och sedan presterades ett spel. som närma- :',?¿k,:u$::s:kå::f1°V:,':,:“¿uwn?nd:$
IC Rllsby, ÅIHÜIISIOIIC áll l'|C\|'l'lllI8Cl$ dgs Vadg mgd|Qm Q ßng bbckgf uf

Matchen slutade I-0 till Castor. Domaren S. Jakobsson hade ett rik- biblioteket. som vi rått genom Sveri-
' va;-bg; med M1] | ges soc.dem. ngdomstörbunds bok-

"gt gm C m “pmm a spc ct insamling. Mötgt avslots med en sång
för fred Och frihet.

KOOPERATIVT I7 juli i935.
(LT) Ströms konsumentförening har under första halvåret haft en om- 27 iuli 1935.

sanning av 2l4.970 kr. vilket med 41.000 kr. överstiger omsättningen Ülnem ' 37^"35L5 ”RW”
samma tid I934. Ökningen ar i tunt tal 24 procent, varav blott 3.900 ç(:P%9:"n“ har “mmm | den mmm
'“- '°°"“!'°' På "W b“'“<°'- iom. som ar ronaqo im siamsoie oon

Föreningen har under de sista mån. ökat sitt butiksnat med en butik i nu 15.i;| mm vårda; f_n_ 5 optqomt.
Havsnas, vilken öppnades i slutet av maj och en butik, som öppnades i siukstugan i Strömsund.
Tullingsås den I juli. då föreningen övertog handlanden Karl Nilssons

'W “'““°“' oi.i.moeit can Fnauiarz
Rooltørd 1000. Bra tid: 2.80.

- - - ( P) Strömsund-Kamratemas elittav-
^'m°"s'oP NM' N35' lingar i irl idrott under den gångna
STRÖMSUND helgen ha givit en dei goda resultat.
4 á S kappsömmerskor erhålla anstiillning till den l sept fm ao ur .iamuanusit gynpunin most
Continental-Areljén glädjande hör Nils Ollanders 2.39 på

1000 m. varigenom Alvar Westmans
gamla rekord på 2.40.8 iörpassades
ur världen.

.IÃRNVÄGI-IN 22 juli ioss.
(LT) Distriktschefen i 4:e distriktet har fi'.o.m l aug l935 till e.o sta- "'°W
iionsimft antagit iiiif. nmomngnron tas. Linden a uinksrom. 2C',°,I' ,2°,,2 '21

Gammalstorp. vilken dessutom satte
SJUKSTUGAN 22 ju" |933_ nytt distriktsrekord för Blekinge. Även

(LT) Direktionen för sjukstugan i Strömsund hemställer om anslag med det bn æsmm'
9.320 kr. Staten slutar på 2l .820 kr. 1_ N_ Q||;nd9f_ ||=|( su-gmsmd 2_3g

Av .Iamtlands epirleminlirnnds verksamhetsberättelse framgår. att 2. A. ódlund. I-lammerdals IF 2.47
högsta antalet på en gång vårdade vid epidemisjukhuset i Strömsund âuçhllll- 420 2.473
varit 23. °W3

tzpiaonnnamnoon nniitiiof om ansing nii opiaoimsjntinnoi i snom- Q 2,; §;f',¿'_*f4°|§',-n';f_*;',',',',',',§'};',° 22::
Sund Ifld Ö 90Û ' kl' K|||.Q“|||||'g

__ 1. i. Roos. Hammeruais tr= 13.40
Gtwrtsmöi. 1'ti.i. ALANAS 22 mi. iozs. 2. i<. r~..a.m, n=i< sar 1;-.oo

(LT) llos k. m.t ansöker Alanas fattigvårdsstyrelse om l00 slickar ve- 3- "'- G'°"'2- "'°"""°'“'° 'F 12-27
iomjoi iof gmnsnnioining unna njainbenovnndo inom iiommnnen. :¿°"¿J¿°m?'°m- 'W S” "-“
Lansstyrelsen tillstyrker 50 sacitar 1_ 1,” äämh 'FK 9” ma

2. t-i. Grantz, t-uiais |i= 1,70
tat-:st-:ttwtrtizt-:'rt-:iv i srtzöm 24 juli iozs. 3. ia. eiomuvtci. o-o i_so

(LT) AK. har medgivit att kostnaderna för det statskommunala reserv- uxl|'"'°l'P*
man önnvagon-Annons; iaf ska mon 3.soo in nu is.soo. ¿g¶'¿""- 'Hi S” 5-63

Däremot har Ströms arbeislöshetskommitté fått avslag på sin fram- 2_ Å_ °¿mT§_ |FK sm ma
ställning att såsom reservarbete utföra ytterligare arbeten å vägen UI- opiuiiiasintngz
riksfors-lina 4. V. Magnusson. irit nad ea.eo

45



RIKSINTRESSE BEHÅLLA BÅTRÛUTEN â°Tå'g,]å3§-JUKSWGÅ

I STRÖMS VA TTUDAL! 24 'uli 1935. (LT) vid ensóknlriostidens vtoåmi den
J .

(ÖP) Postmastare Alvar Höppe i Strömsund har tillhgeneralpoststyrel- šnd:°:,'g¿å'g':::kf1g"å:" pm'
sen yttrat sig över en av lantbr. Mattias Mattsson i Aspnas giörd ansö- |_g_ 0v,r|0k_ |.|_ |:°,$|,,m_ g0¿eb°,g_

kan om tillstånd till linjetrañk för personbefördran å ödebygdsvagen t.¶. sjukstugelak. Ragnar Caspersson.

Vedjeöns trjeiund över Äspnås till allmänna vägen Strömsund-Alanas. Tf0$8. U- Pf°V-'ÅK Ni|$ G-V- FIYGK-

med fortsättning eñer sistnämnda vag till Strömsund °°"'- Å5°'°- “"d°"5'*- si*'°" °°°"'
Pöstmast. Höppe erinrar. att på grund av bilkonkurrens båtrouten ærzfåziïywåæåäæ "°V"“' J°k°b

Bågede-Gäddede lör några år sedan måste nedlaggas Nu återstår den ' '

fagra turen Strömsund-Bågede. vilken är synnerligen uppskattad av tu- 30 juli 1935.

rister. Trafiken ar med redan nu rådande bilkonkurrens föga barkraig. :W8Å_:|R%Å:033VG°NÅ0 | LÅ3'-73

varför ytterligare öbehövlig sådan bör undvikas. Skulle Äspnas-trañken . . _

genom den nu begarda koncessionen frånhandas den båt. som trafike- sög) gfän 'Jmf
rar Strömsund-Bågede. kan detta bli dödsstöten. g'¿,0,g,y99n,0,°n 0,00,-mn |i||'9nm0.

Turisttrañken har alltmer blivit ett riksintresse, en halsokalla for hela en. och inte heller hann man radda

folket, och det vore ej lyckligt, om all möjlighet att få gora den uppfris- 05001 GV WSÖVGI- 00" ilillldß '8-

kande turen båtledes utmed den lör sin naturskönhet så berömda dwåfde" V9' "°'°°_ '“_°" _'“d°°°$
Ströms Vattudal skulle upphöra Postdiligensen etableraren synnerligen "gkeš°':n?g::s:$°\::dc:'r"'?:"s¿kmd
lycklig och uppskattad samtrañk med ifrågavarande båt. och skulle f0,- 5000 kr och |0s0,,; 10.- 3000 "_

denna samtrañk taga slut, kommer det att inverka menligt på turisttra- Någon större förlust torde agaren icke

ken. 95”-
Äspnas har nu ångbåtsfbrbindelse fyra dagar i veckan. vilket torde

vara tillfyllest Dessutom nnes bil med länstralikrättigheter På gnind
härav avstyrker pöstmast Höppe på det bestamdaste att koncession FÖ°5'~35°^° 31i“"1935-
beviljas under segiaiaonsiiaen. os biimk a omg rid kan vara av viss §';2,f5 5' 'Y"°' '°°° '*°""°'?'°“ V”

. . _ . ands Folltbanks kontor i Ström-
nytta, tillstyrker han traliktillstånd under denna tid under fo_rutsattning¿ sund Hume, Nomvau 1-j¿ns¿eman_

att tidtabellen lagges så, att direkt konkurrens med postdiligensen ei nen vld samma kontor. Esb|om cam.
etableras in, fyller idag 50 år.

2 :-»day“_ 
'
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g¿|g|i||(g|_g|g|5|g|31'^p¿3g|_g Hynesbelappet erlagges den 3! juli komsten till kolonien varit bactllblra-
Hwnkønmn 1935. re. Hos 17 bam har baelller konstate-

rats. men endast ett par av dem har
¿-,,,,, ,,, ,,,.,,,,,,¿,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,¿ Siranuundden .... .. 1935 svårare insiultnat. Bamen kunna ielte

av rvahiindmfenirro / 250 /kranar iuiiy- E- Ganiuun Olga Bar; återvlnda hem förrän smlttorlsken är

jag hdrnted till Qrönts - rit.. banikoloni- ”.W'9-WÜYÜ ”.W'f-'80-V ÜVÛNÛWW-
er större iiiarigdrdsbyggnaden jdniie nöd-
[ga ulhus-u|0~""|en_ Iekplanef á gm-, Mufs ÜV.' (I.

tomterna od! tillgång till befintliga bad- 'WU P5 Wu- | Suns kyla- Gdhnd- lamm
rrdllen allt 0 min årdr' Sïantaele att av H°m“* J°k°°°5°" °°h mqennan. _ g . .

_ Sara Näslund frän Strömsund. dotter
si juli triss. tiil rramiiune ramar. P. Nasiuna dar-

niánademajuni-aiigii.rri I935. (LT) Dm°“°p'd°"“ på Nmk°'°"l°" l sades'
Stamsele har föranlett samtliga 37 Bruden bar Strömsunds guldltrona.

I!_m.n-arden ullhandaiiailer daiyaim bams lntagande åàepldemlsluithuset
uran .wankild mauning du hiaiiallsbraii- i Strömsund och ersund. Prins Eugen,
:le /anna halm till .wangniadi-a.wr. .ram Enligt vad dr. Krenzisky meddelar, hertigen av Närke. fyller den 1 aug.

erfanaraa/ar bamkalaniwrlaamiimn. har troligen nagot av Damen vid an- 1935 70 ar.

l aug l93S. Anaiöiareaigisss.
STI! MSUNDS FOLK- OCH FORTS T'l'N.SKOLOR

FÖRSVUNNEN FÖRFATTARE |. B Läsåret börjar den l0 sept. tid samtliga små- och folkskole-

(ÖP) F°"f°"=f°“ _H“_'7 M"“"“°" "_ °“ 'Bl ^~ - mi. inom aisuiiria. ingar roiiaitotcata. sin satans mmm
försvunnen sedan i maj manad. Man vet icke vart han ,,- f°n,¿m,_sg°|,,,, |¿,|¿¿,,_

tagit vägen. och hustrun fört”. Moa Martinsson. har Fonsaiiiiiiigssitaieuumf »mami itiiyi aicmmiitia im-

därför, ehuru utan resultat låtit efterlysa honom i W $°PHIP'| i Slfömlßd- Tllißü Ulfi|=Sf°ß- Våßdlß-
~ - k m°~|- hm ° h g Åspnäs och l-lillsand samt ev. Näsviken. Särskilt anställda lar

'°d'° Da "ms '° ° ° "gt a" "S" Y" P ijmigom wa :timma Pom sioiiøiaitumn ixiqaf aa» za

nå8°" ångan' som sin ml utrikes On' aug. Skriftlig kallelse till \1'ss angiien kurs kommer att tillstal-
las varje forts.-skolelev.

SJUKSTUGAN l aug l935 Stt-ötiia totkaitoleatyretae

(LT) Tuberkulossjukstugans i Strömsund stat slutar
på 47.500 kr.. varav i vårdavgier inyta l8 600 kr 7 aug N35
Bnsten att täckas av landstingsanslag är l 1! 000 kr VÃGBYGGE SOM RESERVARBETE

(OP) Ströms sockens arbetsloshetskomntitte anhåll-

gâvšßyïid else" tillstyrker âcïi anvis_ er hos arb löshkommissionen om statsbidrag med 65

d ysssggosïyrm vid m'm|sk°|m i proc. av kostnaderna för utförande som statskommu-

an ° av ' r' I pambym sa nalt reservarbete av anläggning av väg från vägen

Strömsund' Vattentornet-Sanatoriet till Olof Olofssons arbetar-

LÄNI-:Ts ÄLDSTA nón 6 mig ms “'“"°“"“ l B'°“8""'
(OP) Ett dodsbud meddelar. att länets äldsta, och

förtnodligen landets äldsta innevånare, änkan Märet \

Olofsson f. Andersdotter, på tisd. avlidit i Hed- ^RBET^RRóRu*5EN '5 “S N35
ninssokmcn Hon fynd: '05 Ü. (kn |2 am." i “_ (LT) Lord. den l0 aug. höll krets nr 8 sitt första mö-

te i Gärdriasbyn. Av kretsens klubbar voro samtliga

6 mg |935_ representeradeuutom Lövberga

ii=i< s'rit0MsuNt> An-:itui>i>sTARt $°'*°" “°.'““'°“““° '“'“'* *"“'°°"“*° °°" '“'°"
M0;aia.ß-/W., .,.-,..,..-..ga.,M..- ia, ma.. im-, ïšfåmgâå~:g¿:nff§:§|§n;:[¿:b'¿ff:§fc=l§y=¿ef¿'f
fru i. V . . .

- OM alet företogs direkt och valdes till ordf Viktor An-

gcšlz l::u:ïbh(::I$a:::tme: ålåiïmågïdcgloraetcïf dersson. sekr. Martin Vallberg och kassor Nils Nord-

V .wifi .i°n<iiii<-'““"~..:mh cl: d än gaitglåzirtåvašt tioïgonsås ån Agitationsfrigan föranledde en livlig diskussion.
sa

keråttarïtränâniriå, vitt skilt från det som prsterats md" au deåcsnbëçsàíp då ggdwndm'

mot Castori föregående match Så" S 8. ' “nns av I “_ 'm 'ga u ar
an vidtog mötets sarsltilda program, anförand-

LEDIGA ARBETEN 6 aug 1935. en, säng. musik och andlig förplägnad Mötet avslöts

(LT) Arbetsförmedlingens rapport för Jämtlands län med sång och leve för kretsens framgång.

över lediga platser upptaget bl.a. jordbruksdrâng I. Svaningeklubbens teateratnatorer framförde senare

slåtterkarlar 5. landsjungfnir 2l. spisbiträden l. en- på kvällen en folkpjâs i byns skolhus. Pjäsen mottogs

aantjungur l8 med livligt bifall av den talrika publiken
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ls au loss. '° '°
sm§,,,s Sïmosuus TIFTSMÛTET ISTRÛMSUND
BYGGS TILL IS aug l935.
(Op) Inom ha P l78tlg |935.

vvvflmß lim- för lillbyssmd av Hälsningsral av biskop T. Bohlin
Strömsunds mlioßßhvs °=h sods- (or) oc in kyrkliga liogiiasaagima i siiiiiiisiiml, Hiifiiaiaiiils siiris

mßßi- stismöte detta år. logo på fredagen sin början, då präster och repre-

Ûm dißlklßföllllßß Ü 0"' sentanter för stiflets olika församlingar i stort antal samlats där. Gyn-

°f$'-'d °.l ' *Ü Ü" “Û8°“ °"' nad av väderleken hade första motesdagen dessutom rönt en ovanligt

lim- =l<°'= “bud if°fdfß °°l\ stor iillsliiiiiiiig ffilii alliiiaiilieieiis sida.

Udswls $lY"°l~'>°"-'* PfÖV“i"8- Inledningshögtidligheten i Ströms kyrka på 'ed.aflonen blev en vac-

I och för ußd=flIlw»d= av sodß- lm kyrklig akt, dai de gamla iaiiiiiiia makiigi ljail i det fesismycliaile
forslingen synes en föreslagen för- ¿,mp|,;_

bindelwblvssn mellan zodsmsa- lsiii lialsiiiiigsial yiiiaae biskop ßoliliii;
sinet och bfyßßl vid spåret ev.

böra ersättas av ell ll'an$p0l1ll'al|a. 'l den gudomliga kärlekens namn äro w samlade här dessa dagar för att dryfta de

frågor som höra till detta möte. Må vi samlas i bön och andakt sä att icke dessa da-

'-, mg |935_ gargg'åaspå:'Iöst och ehdess predikningar. föredrag. diskussioner och sang-

” Cl' Oll ll I I \ ._

20300 'IAMTAR "|cKE RAS' Vi böra lg: oszsalšälfe än förtljgišristus är centrum i den andliga tillvaron Ma

RENÅ"! ti bcsjälas av den ratta andan och mätte Gtld intaga sin Kungstron i tara hjälten.

(ÖP) Enl. av statistiska Cenlralby- sa skola den dagligen min wrlerlii-ielraiiec ror van :lins andliga lii-. ut oss balja

rån i dagarna offentliggjorda resul- “Nm Må Uwilisß hillß-'
tat från den pågående folkräkning-
en äro 58.398 män och 55.785 Efter biskopens tal utförde musikdir Rune Eng "Lovoffer" av J A

kvinnor av Jämtlands läns befolk- Josephson. varpå pastor loci, kyrkoh G. Löfvenmark. å församlingens

ning födda inom länet vägnar hälsade stiflets biskop och motesdeltagarna välkomna

Detta innebar. att inom länet äro Fredagens program, vars första del var betitlat 'Kristus och själen”.

bosatta cfa l0.500 män och nära fortsatte sedan på kvällen. då komminister G.Nordling holl föredrag

l0.000 kvinnor födda i andra trak- över ämnet 'Kristi sökande karlek' Efter föredraget följde liturgisk

ter av landet eller i utlandet. Bla. aonbmr

U0 ff- Vi-'»l°l0I'f|lldS lill iylll- Lördagens program inleddes med morgonbön av komminister N

de 7.l00 pers., fr. Gävleborgs Westin, Mörsil. varefter sedan följde ett föredrag av biskop Bohlin

2.600, -_ Västerbottens I S50. över ämnet "Benen". Efter föredraget vidtogo samtal i anslutning till

Kopparbergs l.000 och '. Värm- föredraget. varmed lördagsprogrammets första avdelning avslutats

lands län l.250 samt fr. Stock- Andra avd. av programmet har kallats 'Kristus och vårt folk' och in-

holms stad 40 personer leddes med föredrag av domprost Per Söderlund om “Kristus och

Antalet personer från utlandet. Folkkyrkan”. Sedan talade komm G Sehlstedt om 'Kristus och Sam-

som slagit sig ner i detta lan aro hällslivet", varefter fram på em. hålles stisstämma. Sedan följde dag-

l.222. programmets tredje avd., som fått namnet 'Kristus och världen”

Söndagens mötesförhandlingar fortgå i enlighet med de förut upp-

ANALFABI-JTI-IR l9 aug l93S. gjorda mötesprogram. Biskopen predikade vid hogmassogudstjansten

(LT) Av de c:a 6.000 analfabeter- och på altonen, vid nattvardsgudstj. hålles skrietalet av kyrkoh. A.

na i landet återfinnas 136 i Jämt- Arbman.
lands län och därav 6 i Oslersund For att ge ytterligare hogtid och stamning åt söndagens möte med-

enl Statistisk årsbok verka Ströms. Hammerdals och Alaniis förenade kyrkokörer.

10 aug 1035. aug. upptar för Strömsund 1 tell av gets spelare. Jöns Nlk Jönsson. bryta

ÖVERKLAONINOSRASERIETI eharlaltansteher. 2 tall av dlllerl samt ena benet. l-tan lnlordes till lasarettet l

STRÖM 1 tall av unduletfeber. Ostersund.

Llrlrlllnltln Itlltlförklnrns.
(OP) Domkapltlet har oglliat besvär FOTBOLL 10 aug 1035. 21 aug 1035.

av lama.-luaaj. l-ialimf Lavarlaai- ltmlg maten pa Tingvalla. Fottrtrvnlo av ÅLG
och ing. Elias E. Johansson över tolk- IFK Strömsund - Bräcke. oavgjon re- (OP) vid Guubslön. tillhörande Ohns

skolestyrelsens i Ström beslut att le- sultat. Vamingar och utvisningar hag- by I Ströms socken. å

dlglörklara ordinarie tolkskollärartiän- lade över spelama. Graningeverkens marker ha några

sten i Kärmäset och Espnäs. dikare hittat ett älghom en meter
BRÖT BENE1' 20 aug 1035. djupt nere i myren. Hornet var vill be-

SJUKVARDEN 19aug1935. (ÖP) Under fotbollsmatch i l-lellvikeri varat, själva testet och bladet voro

(OP) Enldemlranoonen lör tiden 1-15 nå söndagen råkade en av hemmets- oekedede, men de tio taggama voro
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till en det angripna.
Det har troligtvis fällts av en älg för

mycket lange sedan i vatten. och
sedan har denna tiam växt igen och
törmulten torv lagrat sig ovanpå.

22 aug 1934.
KYRKLIG UTSMYCKNING l STRÖM
(OP) Tiii stiitsmotet nade nytt ante-
pendlum förvlrvats till Ströms kyrka.
Antepend. hade köpts lör medel. in-
samlade vid kyrkliga ungdomskrets-
ens arbetsattnar som lru Karin Sällvin
anordnat.

Den vackra saken är komponerad
av trk. Karin Nilssons. Östersund och
vävd I Strömsund av lröknama Berg-
lund och Nissen. Antep. är utfört i
liusgront och guld. Dessutom har frk.
Karin Nilsson skänkt en altaiduk med
pinnbandsspets. _»

ÅRBEWLÖNER 22 'W 1935- mn- acw sicoassi.-i1'rrsR /Atciuußu. .s'mo.ir
|"d"'"'"b'"" l "Ü" um' ' "'.' For bdnderna uppe I Ålgliallen dr iriyr- och skogsldtlem ett vdrderllr tillskott i
*W 9-5' P' 4"- foammaaimgm. om magar min fy /af au iiaua suomi med foder. och

nian tar ddrjbr tillvara den naturliga grdsvdxien med stor omsorg.

š'?%'š'§°?'.?33.'§°f'“.;f.°¿få .2°.{...'?.°" °°" ÖVERLÄRARVALET 1 smöM FAST-
|J{t'I'lll ltdßll lt I '°

der menakvinnirmauïicåmun: S 3 Sept 1935.

mdlll- N01 ill 0" Ußßlll IV (LT) S.Ö. tillstyrker hos k. m:t Ströms folkskolestyrelses och folkskoll.
1-711" l"°"|::'°'°-d 'm'°"'%f:'šd::' P.W. Tuvelands i Strömsund besvär över att Hämösand domkapitel.
::n'|'m':°"°h 6;-,"|°::Wmf;a àmenf efter yrkande av Per Johansson, Sigge Eriksson m.., upphävt valet av
”Ä hr. Tuveland till övertar. i Ströms skoldistrikt, samt bestamt att folk-

rslonema u å enomsnittl for ll. Ernst lo i '
WW Ü" 2-529 '03 ma" °°Ü ?f725 s'“l,)ä av k miutiidsišzçe tliïlzcgáisšåli äirszsndglvtâiïiïverlar vid folksko-
Mèßrenšæåaçañem mkomsæma “_ la synes framgå. att hinder icke möter lör folkskolestyrelse. att pä sätt

Mmm ¿m,,, omm dymg, I du ut som skett. bland de sökande som av överstyrelsen förklaras lämpliga
gemmsnmgngomsien gg; “_ Q" för tjänsten valja den, som folkskolestyrelsen ñinne med hänsyn till in-
manlig industriarb. pä ort tillhörande sikten. erfarenhet och övriga egenskaper. vilka företrädesvis erfordras
"Û0°" W W 'N30 W"°“$0'“PP°f"° fbr ett framgångsrikt uttbrande av ledningen och tillsynen av arbetet i

'°d°V's“ man 2094 kr" men på °" I folkskolan vara lämpligast och dä vad domkapitlet i sitt utsla
Mos" dymnsgmw med M” kr' rörande Tiivelands underlägsenhet i förhållande till Emst .lohanssoii

OVANLIG SYN 23 aug less. och andra omständigheter icke synas vara av beskaffenhet. att det bort
(LT) Hlfldltl lll* 00 lßlbilßßltl- föranleda som kapitlet att upphäva skolstyrelsens beslut. linne sig over-

giigfdåorl Gå: styrelsen bora tillstyrka bifall till framställningen

over vägen strax löre bilen.
cv|<t-:t.Ai<ARi-:N piutnnaot-:s Av HJÄRT-
FÖRLAMNING 4 sept 1935.

ggyâïhm I s,g,::,°nå9:å'n,, (ÖP) Arb Emmanuel Stjarnstrom. Hedningstlokalen. skulle på tisd
inom Ströms socken idka nandelsror- morgonen tillsammans med en kamrat cykla till arbetsplatsen. Komna
Gl!-0 UNGI' "WN Slfmßlmlß SKOGGII' ett stycke å vagen till Stromsund tbll emellertid Stjamstrom i en mindre
mk GM' G"""s"°'"' upplörsbacke plötsligt av cykeln. och när kamraten hoppat av och
29 aug nu skyndat till fann denna att S var dod
0|tQ'|"|'N||qg ”mig av 5§Lg|5|i| Troligen hade S. på grund av påestningen i uppfórsbacken drabb-
OMKOMMEN VID BILOLYOKA ats av hjärtlörlamning. då det är känt att han lidit av hjärtfel.
(ÖP) VU MGNISCNGCNBH I llllßlß lv Lakare tillkallades fortast mojligt. men denne kunde endast konsta-
Kussnacht vid Viemvvaldstättersee in- ma au dwcn imrm
:gfå :;:°:°'sd| 'Tlfdmåæi :'°:'::"° E. Stjarnstrom var i 35-årsåldern och har varit bosatt i Hedningsflo-
Ås"-id W g,|9;,,{ 454,4., och 3023 kälen sedan ett par är tillbaka. Han efterlämnar som närinast sörjande
ung Leopold oiav skadad. maka och en minderårig son
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LANDSTINGET 6 sept iøss. ^"'°“°'°'”"°'°°°
Hr Torsten Carlssons. Strömsund, m.fl. yrkande om sttnkning av lego- av mm?'|â:Jê::,§:l::¿:.mm.|_
sångsavgiflerna avslogs med I8 röster mot l2. af im ;||u_

Till sjukstugans i Ström drift för I936 anv. ett belopp av 9.320 kr. HIIIVIMOISO ll" 0000001

Landstingsskatten saiiks med 35 öre till 3:50 kr. "ÜW"-50 ~|å:::n°5f'""°f'
Anslag till dnskostnaden vid tuberkulossjukstugan i Strömsund be- Hodmngsomm Te' 1_

viljades med l l.000 kr.
SJUKSTUGÅN 31 aug 1935.

INLANDSBANAN FULLBORDAD I SLUTET AV I937 (LT) Tilt tökare vid Ströms sjukstuga

LT 6 sept l93S. Sista etappen mellan Arvidsjaur och Jokkmokk under 'W Sllßldlßkß Will DNV-lik

arbete.
dzr Jacob Krenzlsky. Strömsund.

_ _. AnnonaiOP3t sig tsß
ARBETSLAGET 6 sept l935. l-llrmed meddelas

(LT) Arbetslösheten vid månadsskiftet var i Ström l33, i Hammerdal li! WII! I Pllßßif Kil” ll
2g_ P5 |:|-Ösön 46_ tr.o.m. den 2 sept 1086

sänkas

Amon; i ör 1 sept ms. """ 1 °" "'° ""“'l-
ANBUB Å YEDLEVERANS TILL STRÖMS FOLKSKODOR S1-ROMSUNDS 3RyGGER| A__B_

kan ingivas till folkskoleexp. t.o.m. den l2 sept. Anbuden skola vara

bindande till den l8 sept. Fri prövningsrått förbehålles. 31 aug 1935.

Närmare upplysningar kunna erhållas genom folkskolans exp., OLYCKSHÅNDEUE l STRÖM
(OP) en tioårig son tili Kari Hagg-

Strömsund. Tel: IS9.
Ströms Folkskolestyrelse. ïßfåíamàaæàvågmfx

för att plocka blir.
9 sept l93S. Dar aåiyah vagen gl! Lövbeqha

DOMÄNSTYRELSEN SAKNAR BEFOGENHET °'°°*" ° °" °" V“'"“"“'°
(LT) F.d. skogsfaktom KJ. Hellström i Strömsund har till domanstyr- Lggamwåæfmaåumï
elsen gjort anmälan rörande vissa av disp. Oscar Carlsson i Strömsund ploderade och slet bort tummen och

bedrivna awerkningar på hemmanet Gardnas nr 2 POKÜQOM Û V!0ä0_f MM- HIU0 MH
- - - inte vid explosionstilllöllet vant på hu-

Domanstyrelsen har emellertid beslutat återställa handlingarna till was' mr M
Hellström. då styrelsen saknar befogenhet att handlagga dylika Visa fyndet hade det mo mmm °¿

5"°"d°" ön vtlrre.
Gossen gick sjalv. eer olyckan.

RISSELÅS-VALLENS 9 sept 1935 "°"' °ï° 'V '“"-- "W" P5 °"°" "°'“'
fiske- och jaktvårdslöreiiiiig höll i lördags årsmöte. ma svimmaæ mn'
Ansvarsfrihet beviljades Till styrelse valdes folkskoll. NE Sjölund. zsepi 1935.

Ulriksfors. ordf., lantbr. E.N. Eriksson. Ulriksfors. sekr., lantbr. Jons STRÖMS SAMREALSKOLA

Göransson. Risselås, kassor. Revisorer blevo lantbr Br. Lindqvist, â:l1'l:lm|:'lä$ni<1l;°'|:°K:j:|:f:$:
Vallen och Karl Eriksson, Risselås. - -

Beslöts att jaktkort för såsongen omfattande älgjakt skulle kosta IS 3: Hasse" 2° °°h 'mm
kr.. och dagkon å småvilt l kr. Beslöts att förbjuda fiske med mjärde.

FOTBOLL 2 Sept 1935.
Jömtlandssarien

JAMTL/wnssianii-:N= ifoïßou. tm °==«°f utki-=«« IFK Siw»
Bi-icke - Strömsund I-0 l0 sept l935 ':°(f,'.1)'
(LT) Matchen blev en hård batalj. Efter spelets fördelning borde mål- ||: Ka, _ |pK swmsmd 9 3,2

siffroma van't 3-0.
Strömsund var ett hån lag, ryktet har icke talat osanning. För lagets 4 SGI! 1935-

egen del vore det dock battre om kroppskraeriia anvandes på ett blitt- gå” “LL Dnofmme
re sött. Att som nu utdela 80 kgzs knuffat vid vatje lampligt tillfitlle är '

icke sportsmannamissigt. Laget kan icke vänta någon förståelse ens

från den opartiska fotbollsbeundraren. mycket mindre från lokalpatriot- Sch6 fm5 n 3
ema, om sådant spel som presterades har i fbrtsattningen skall bliva

Strömsunds taktik. Ett undantag måste dock göras för c.h. Mårten TQCKGFI Å.°B.
Blixt. som hela tiden visade rent och juste spel. I övrigt levde Ström-

sund hogt på sitt försvar. stundtals låg hela laget på försvar och tack Tal. 69. Ströauad.

vare detta kunde ju målsifiïorna hållas nere
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ALGJAKTEN it sept 1935. 2' *Pl 1935-
nn som jmana. mm, i mmm och varm slcßuzrrrvwn | |.övn|-:RGA
skogar en 6-årig älgtjur och en 4-årig älgko av för- (OP) Ett skelettfynd har på lörd. gjorts under grävn.-
valt Albin Henriksson, Strömsund. med sällskap. arbete å Andreas Erikssons gård i Lövberga. Skelett-

För varje nerlagd älg skall fortfarande erläggas en et, som var tämligen väl bibehållet, låg på c:a I m.
avgift om IS kr. Avgierna gå till älgskadefonden. djup i fin sandjord. Intill bröstkorgen hittades en dolk

av flinta. Skelettet anses vara minst l00 år gammalt.
HANDELSREGISTRET l6 sept l935. Huruvida ett brott föreligger torde bli föremål för un-
J.H.A Gillberg ämnar i Strömsund under oförändrad dersökningar.
rma fortsätta den av hans avlidna hustru drivna han- 25 sept l935.
delsrörelsen Strömsunds Bok- och Pappershandel, (ÖP) Skelettfyndet i Lövberga, omnämnt för några
Iris Gillberg. dagar sedan, har nu undersökts av arkeolog K.

Tinnberg, som kommit till det resultatet, att fyndet är
I6 sept l93S. cza 800 år gammalt.

SKOGSMANNAMÖTE MED EX- läní Smbšlkd Iïlmßgåmdf šufydhçßdl
Il'I 0 , SOIII U C IS, IV . lllll'

KURSION I STRÖMSUND berg funnits vara en brynesten. Dessutom har på plat-
Ffllu-ïföfedfag av ,Ö"5!Ü8'"d-"- Emm' Mag' sen påträffats en avbruten spjutspets av järn. Skelett-
nusson om beslàndsvárden ur kvalilelssyn- delarna ha tillvaratagits för ytterligare
punkt. undersökningar.

(OP) Jämtlands läns skogsvårdsförbund höll i lördags
årsmöte med exkursion, och mötesplats var denna 24 SGD! |93__5-

gang strömma, du vid n-:iden ps cm. en 40-tal LÖNNBRANNARENS s11w=|-' srA|t I-'Asr
intresserade skogsmän samlats hos länsskogvakt. Per (OP) SVC! l\0Vfäll 'W °8i"0l W $k°"1ÜW° NN Ü

Jakobsson. Havsnäs anförda besvär över Hammerdals tingslags
|935 års skeggmennemöte ek genemgiende en häradsrätts beslut den 6 juli, att på yrkande av lands-

gynnefligen Iyçkgt ßr|0pp_ Eef gnling hg; lång. sltil Y. Hällberg l Slfómälnd dömt h0l10m lill 3

ekngvnkt jaknbggnn besggs mm den in;i||igggnde mån. fängelse för olovlig brännvinstillverkning samt

Näsvikens såg, vareer deltagarna i l0 bilar startade 20 |U'ï$ bölef °°h lik! "lY°k°l mf fbW'89|$WÛ°k3"d°
mot Kärrnäset för att börja dagens exkursion. 50300050-

Till Kärrnäset kommer man nu från Strömsund e- BÖIUM Slwla. därest han saknar tillßållß Ü" ÜÜÜ
er en utmärkt nybyggd väg på en helvtinune 1 Kim-. gäldande, förvandlas till fängelse i 5 dagar Han skall

näset äger disp. Oscar Karlsson, Strömsund, vid- därjämte utgiva tillverkn.skatt med kr. 6.240. Hov-
sträckta skogsmarker, och det var den granskog, som rättens utslag är enhälligt.
nu här växer å ett område. där skogseld för ungefär
l00 år sedan gått fram, som skulle genomvandras un-
der en timslång promenad.

19 sept ms. 24 sept 1935.

FORDELNING Av SPILLANGA srltömsuwns |.Acs|>|-:L arran-
(LT) Jämtlands län har av jordbruksdep. tilldelats LYSES
7000 kg spillånga för utdelning till behövande. - -

Länsstyrelsen har nu fördelat dessa 7000 kg på &?er¿.gEa':¿ckff|f š2íp:m7g:::i%æna
:hä måga: kfmunï' Tmrfçal' genom straffspark. ser man att matchen Strömsund-
få m' ha f lf "â“V'h'::'h°Ö' ° "'"3°" Järpen inte var något vidare vad spelet betrafïar

“°“ ° °' ° '“*“ß °° V- Hemmalaget var sig mn. Individuellt kunde man ta se
en del vackra saker, men laget verkar föga övertyg-
ande Kedjan var inte nog slagkraig. då den brast på
ett par punkter och, då den blev, om inte dåligt, så

åtminstone inte något vidare matad.
SVANINGE SDUK l9 sept 1935.
Från möte den 9 sept. Dagens diskussionsfråga: Gag- FÖRLOVNING 30 sept l93S.
nar eller skadar idrotten arbetarungdomens ideella in- har tillkännagivits mellan kyrkvärden Jöns Svensson,
tressen? utmynnade i att som idrotten nu bedrivs, Risselås och fik. Ellen Karlsson. dotter till tingshus-
lockar den ungdomen från studier, fackförenings- vaktmästaren Johan Karlsson och hans maka, Strom-
och klubbmöten sund.
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LAKARFRÅGAN tok: ms.
(ÖP) Länsstyrelsen har meddelat utslag med anled-

ning av besvär som hr H. Levander i Strömsund an-

fört över komfullmäkt. i Ströms socken beslut den _-.
l2 maj 1935 angående dels anslag med 2.500 kr. till
avlönande av en municipalläkare i Strömsund, dels

och utseende av kommitté för vidtagande av vissa

verkställighetsåtgärder vid anställande av sådan läka-

llr. Levander hade i överklagningen anfört, att be-

hov av ytterligare en i Strömsund bosatt tjänstgöran-
de läkare icke vore på något sätt styrkt, att Ström-
sunds municipalsamh. varken fattat beslut om
inrättande av en municipsamh -lakarbefattn eller hos

kom fullm. gjort framställning om anslag därtill. och
att vederbörande halsovårdsnämnd icke berett

ärendet.
Länsstyrelsen förklarar, att enär överklagade be-

slutet ang. bidrag till ifrågavarande municipalläkares
avlöning fattats med villkor, att Ströms kommuns in-
tressen skulle tillgodoses vid frågans fortsatta hand-

läggning, samt beslutet vid sådant förhållande är att
hänföra till sådana gemensamma ordnings- och hus-

hållningsangelägenheter, varom fitllmäktige äga be-

sluta, och då sistnämnda beslut ang. tillsättande av i-
fiågavarande kornmitté föregåtts av vederbörlig be-

redning, finner länsstyrelsen skäligt lämna besvären
man bif¿||_ li.\7'ERIOR .-ll'.4Rl3l;'7I-lRI;'B0.S'II-ID I l'l.RIK.\'I-'l)R.\'

ßvsladshusel dr uppfört I (rå våningar med fira lägenheter.

ett runt och lrnk pa forsta våningen och jjfa enkelrum med

Irolandjligheler pa andra t-aningen .lled på bilden' Inger.

Sture och .-lnila Ohlsson sam! Ingrid Telenmx

3 okt |93S. | ok; |935,

|<oNsuMsoARE I STRÖM |<o|.uMßus mcßox
Sensationellt arki d ° R I d.

(ul) I det "maste *lungan “mus var det "U (ÖP) Enligt ett moskvlafrynneddhlanäïshårnman i staden
Wetmertz öppnade soaren med en ouvertyr av Keler . -

Beta. enefßtja av atumentaea av G. Lange Publiken äïff';?åaff:f“:k§§':9ffåiåfgåïfbgfñfbfvkÄ:
'fall ed 'vl' 'ed från bö ' h d ' b I . .

zrpltåider, som tgzöošig yd:/rrrtitinsrgitalle fgïrmerï hi: hand mr mm son Dæso den 3 aug' N92
operasångaren Folke Andersson sjöng. En andlös

tystnad rådde, och sannolikt har ingen konstnjutning MINNIZSGOD .IUBILAR 4 okt l93S.

möttagits med större tacksamhet vid något (ÖP) Åttio år fyller änkefru Anna Ring. Strömsund.

föregående tillfälle i våra bygder än denna minnesvar- Jubilaren ar född i Flykälen och blev vid c a 25 års ål-

da kväll. Folke A. ar den bome konstnaren, och det der gi med skräddarmäst. Jonas Ring. De bosatte

var en verklig upplevelse att höra honom för den som sig i Mo, Hammerdal, där mannen bedrev sitt yrke

p.g.a. isoleringen i vår landsanda vanligen får nöja sig På åttio-talet flyttade de till Strömsund. där maken

med billiga tingeltangelföreställningar. dog år l900 Den gård fru Ring nu bebor och ager.

Lewin Anderssons medverkan rörde sig om hem- förvärvades redan l895.
mets ekonomi, en resumé över hemmets utveckling Fru Ring ar en av de äldsta Strömsundsbörna Och

från gångna tiders självhushåll till byteshandel. hon minns och kan berätta huru hon jämte alla andra

Det är att hoppas att detta första försök i våra av- år l867 äro lm-kbföd_ Rask ooh lo-y som hon ar, får

sidesliggande bygder. att genom de organiserade man dagligen se henne gå omkring både ute och inne

hemmens samverkan ge verklig konst, ar en inled- och pyssla med ett av varje.

ning. Den tacksamma publiken bär vittne om att vad

som bjudes i framtiden kommer att tacksamt mottag- BILTRAFIKBESVAR 7 okt 1935.

as. (LT) Chauffören H Larsson i Hillsand besvarar sig
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hos k. mzt över länsstyrelsens i Östersund avslag på os och inlörpassades till nkan i Strömsund.
hans ansökan om tillstånd att idka lanstrañk lör gods- Magnusson lördes till Ströms sjukstuga, men torde
befordran med station i Hillsand, Ström. eller nagra dagar vara liillt återställd.

rick OGAT uTsTuNct:T s am 1935.

KOMMUNALT 70k, |935_ (LT) Under pågående tröskningsarbete rakade lör

(LT) kammaaaifviimakiige hade pa sand. samman- "'58" “BU $°d?“ °“ ""*“8 Y“8""8~ ^-E- W*“'°°'8
nade, varvid afbeiaioaherauamminea beviljades ffåg Södra Ömåëtfögšsfliåq öst \&=t\'=:å=1~

1.026 kf. mf maigaaaiiaaae av vagbyggaadea genom " MM" W "18 ° °1'““'° - lm 08'

- -- bcgm - nanm' - _ s a e n i _

Ulriksfors stationssamhalle. "::0"h::l'¿_ |'åP°';:"':;"vkv°'-Di: gädåxorïåt

Wååtlzâåwïwljšfrïmmnd-Nt;ll|ß,U|:å°:ïl vâå, genast till Östersunds lasarett, där det konstaterades

Näsviken-Strömsund. Fullmäktige beslöto att för år 0" f'°'"$W'd'3 b""dh°' på °3°' '"'"m'
I936 söka ett arbetarsmåbniksstatslan på 50.000 kr.

9 okt l935.
TA1'rAtu>An I srnöm 1 akt ms.
(ÖP) Pi lördagskvällen kommo tvenne till Näsviken SKRIVBORD
ayianynaae ianafe utaaae i bil nu tagealleiaag. o. Friskt mbw I Ållißßåfd- 10-000 kl' I
Magnusson, Muråsen. Da M. begav sig ut att utröna byte.
vilka besökarna voro, blev han överfallen av dessa (ÖP) Tjuvama bortlörde lantbr Holmqvists skriv-
och knivskuren. bord pr. båt från Storholmen i Flasjön.

Garningsmannen, bröderna NN från Gnarp, Nattlig kupp medan husbonden sov. Dottern våga-

begivo sig dareer till Tullingsas kafé, dar de anhöll- de icke störa tjuvarna.

Tv|sTEN om MuN|c||>A|.|.Ä|<ARE I ;=.~,,°'g;,gï¿,,,,,,,,,,,,,,.,,

sTRöMsuN|) FORTSÄTTER 9 ia ma. -ff--1-II--<1-~~=~°f<=--f-'~-=f--vf»0

(019 Lamver/away. H. Levander 1 siromaanailifoljer has- '§.°.}..'å".,',“. ï.',.'{.'§a'Z'."',iZ",I.',“{..'“lß'Ä,°°" '"
regeringsrdllen sina av länsstyrelsen i Östersund ogillade .f°t:tm:'å::"f-.lägg-b:" °°0 *°'0"
besvär över kommunalillmdlrliges i Ströms socken heslul :,.,,,,g,,;,,9,,,,. vom ,m,,|{;9ïâf
den I2 maj att anslå en belopp av 2.500 kr. under fem års HW°U0ßl°f°"0\9°'\0 l°m0°|° VW-
lidför avlóning av en municipalldkare I Strömsund. Ä' 33' rzgafßuggååfå' :"|°:':¿:\°;

hade ock sin publik.

KOMMUNAL BUDGET 9okt l935. N59" "|V"“'m”' mf "°9 “W
(LT) simma iaammaaaiaalmaaßfaiag nu angina- een aalaamamaa ær ;,,“',L“,','§f'o'§'{§f,,"k'f,',§f,,°¿f,',',“¶,";,',,'
I936 balanserar på 303.479:90 kr, varav 221 .342:9l föreslas utdebite- M Ngn; °e|{fqfu|||_
ras med kr l l:S0 pr skattekrona (föregående år l2:60).

Bland utgispostema marks kostnaderna lör fattigvârden kr
toes.-iso:-, bamavardea z3.|so;., trgardef mot arbetslösheten 13 ooo:- mmm
, folkskolevasendet 2S7.48l:60, av vilket belopp l68.74l:60 beräknas Den person som lörd. den 12 okt. å
inyta i statsbidrag. htllso- och sjukvård l0.033:6S, polisvasendet $lf0f$00f0 l 500015000 0||lMl0 S50

ll.743:0l, varav i statsbidrag 5.225:-, allm. pensionslbrsakring °" “Y 5°""“°"°V°"'°°*- '°“'° W 000'
._ ._ vikande av obehag med det snarastel6.296. samt kostnader för kommunalkontoret l3.480. vuksml. ombyu GM' ioavamnde

VÃGSTÄMMAN 9,aki 1935. ramnvfmaair°N°ta':°ii°dmma'owpgzim
(LT) Valet av vagstiimmoombud i Ström har givit till resultat att 2l8
röster avgivits under partibeteckningen 'God väghållning' och 93 röst- G &
er på beteckningen "Arbetarpa|1iet'. ar". 'i
sxnrvnonnssröwsn ÄNNU ot.ösT io att ms. H°'"s'°ldsam re"
(OP) Spaningama eller lörövarna av stöldkuppen hos lantbr. P.S. """'"' "'"°“^ ""'°"-
Holmqvist på Storholmen, Flâsjön, bedrivas med intensivitet men ha Tekfon logi,
annu icke givit något resultat.

Tjuvamasynashalyckats sopa igenspåreneer sig synnerligeneff- STRÖMSUNÛ-
ektivt, vilket försvarar spaningsarbetet.
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icuivsicíiiutiti-:N i sritóiw itíiimtn io aim ioss. 10 W 1035-

(on Lamianrirai Haiiirarg i srromarmri ir_ar irainar is-triga NN fran a%"R*^"”m'mmWmfn*m"*Ü“rMM
Gnarp, Hälsingland, for niisshandel med livsfarligt vapen. Han hade i M simma mßkaeaynßß och mm

lordags tillfogat lägenh.äg. 0. Magnusson i Muråsen, tre 3,5 cm. djupa ,|¿°||_ p_w_ ~|-W,|¿m, | swnmm
knivhugg i bäda läran, sä att denne mäste söka lakan-värd pä Ströms basvar over att Hamøsands domita-
,juk,m8¿_ pitel efter yrkande upphävt valet av

om irairrariaa irrariar, NN, ram var maa ris ritar: niravariaa irar nii- "'- TW°'°"° ii" °'°""°'°- “ml °°-
riaiara vammg rar iaarinvan, aamr ariraiiir rrammrrg mr olaga gararan- §2,¶'¿",}m'§',”u',§°l'¿_E'““ "°"°"“°" '

handel, fylleri och forargelseväckande beteende. Eng; roigggøigggyfgiggn fmggmingg.
enligt varit befogad att till innehavare
av overlärartlansten utse hr. T. har re-
geringsrätten funnit sltlllgt att med
ändring av domltapzs utslag ogilla den
hos domka let förda talan.vit

19 old 1935.
KOMMUNALKAMRERARL EN

'Z Okt N35' (LT) Regeringsrätten har lämnat utan

MARi<NAi>EitNA ßóit FÖRBJUDAS! rvramr- ra av 0. mmrm 1 rmr
(LT) Förteckning över de senaste 5 veckomas våldsdåd mot personer, g:'”°'øv“'Lgh”
som ha att svara för ordningen inom länet, har följande utseende: em" |.,¿,¿¿m k°mmum|M,m¿m°“

en knivskuren Iandsfiskal, en misshandlad polis, en inissliand- beslut 4 nav iqai att iiqa itamrnnnai.

lad landsfiskal. en missli. statspolis. en missli. Iandsfisltal, en miss- Kllfö ffå 4-000 lill 4-500 Kf-

liandl. fjärdingsnian, en iiiissh. ordningsvaltt, en missh. fjärdirigs- “ml 5"Y° '°°'9'°'"°" °°'°"""'9°"-
man, en misshandlad polis. 19 om 1935 _

Ullåßl' hlllVlSflll'lg ll" Ovllâlåellß ällllålltl' llylíleflltlsllällllldcls GRA'|'|8U'|'0E|_~|~g Av ”JQL
sammanslutning i länet, att marknaderna böra förbjudas, då de endast (OP) K. mn har av befintliga spann-

utgöra sammankomster for fyllbultar och taskspelare. målS0v0fSll0ll lllldelll ÅIIIIIIS ROM-
mun 25 säckar vetemjöl for utdelning

BEGRAVNING
Stoet efter nämndemannen Erik Olofsson, Tullingsås. vigdes på sönd. 21 om 1935

till gravens ro i Ströms kyrka. mupirrlcicr gävaititoaoni
Kistan inbars i kyrkan under det 'Eroica-symfonien' utfördes å org- (ÖP) Nbßtl P01' U- JIRONSOH-

el. Efter psalmsång framträdde kyrkoh. Lofvenmark och höll en anslå- a | ånga
ende dódsbetraktelse. varpå åter foljde psalmsång. Därefter utfördes dam | en N¿¿_ som "nn" Mn uno,
begraviiingsmässan med stisadjunkt Folke Engström som liturg. nam om nad i stamgaiaviirgm

Under tonerna av Karl XV:s sorgmarsch utbars kistan för gravsätt- EH Vllïlll bgll N00 UPPUÜM-

mrrg i famiijagravrm a gamla iryriragtraarr. m0¿|:m'=;i<å°m ”°:'*;6¶'å:=||¿v°i :if

.. l0 vlsl .

NÖD OCH ELANDE 14 min ioss. Kaianffar irailoen en utvttnina av

(or) umriansirai Y. Haiiirargi srromamri har mr iarmirramrmg irainar Q ' ";"'°'°“ 'V GW* “'P'°"'°"°°
40-årige arbetaren NN, Havsnäs, Aianäs m °'

Polisen hade natten till fredagen vakthållning vid NN:s bostad, och

därvid upptäcktes, att NN var sysselsatt med brännvinsbränning i DÖDSOLYCKA 21 oltt1935.

ladugården. Då NN ampå natten kom ut ur ladugården ßr att hämta (LT) P5 '°'“°0“"°"°“ ~'*""° '“°"'°'
kylvatten till apparaten. ingrepo polismannen och tittade litet nämiare :"w°\2":'::"å1:¿'f"g.f"m'vf:'f::â"m"1
på brännvinsfabrikören. Det befanns då, att NN åstadkommit 6'/a I sv,n,k.5,,°,|,k, 'M|,,,,,|°||,b°|,°,¿s
brannvin som jitmte apparaten beslagtogs. spainaii. aaiagan i jamnanai. custar

Vid ytterligare inventering i NN:s bostad påträffades även en del LUMHOIMS 70800091-

tjuvgods, nämligen margarin och ost. NN erkände att han under sept. 5"” 49" ::P"'5“°d° “WN ff"“d_°'
mimad amiir iz kg. margarm har harrrii. G. samiirvsrr, Havmaa, samt 4 :°°p¿=';§“tsw°f';'¿°':g°'¿d°::"f;, få
'<2 211105' 'WS llbf- KJ- KU'-'ß°f\ Jëfl- vicira aan tiiiratta. viiitat nada iiii rollo.

Redogorelsen fbr NN:s ievnadsomstandigheter blottar synnerligen att bilens oalthiul akte av sltenoma

W :=r.:P:=:f-W; :.*.:°;..~.".:.~.-; az Mar.intagen p o o istanst t oc om ry e

på nytt sitt gamla liv. Hans hustru blev då vansinnig och måste intagas :,m¿':°y::;|"¿w°?g'et' “Mu mn W
på hospital, medan bamen äro utackorderade på det allmännas bekost- pan omigamng var man 1903 om
nad. » efterlämnar maka och foaterson.
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21 okt 1035. skulle enligt förslaget medföra en te stoppas innan den sönderslagna
DET IDELIGÅ REGNÅNDET kostnad av 14.000 kr. handen 0011 armen kunde dföß til.
tm ätmmgtmg i mm Jamtiand vant Till övertlrane för två år valdes Ovisst är om den lilles arm måste
gm gm mmgf rn; bgmninggn Om ga. torutvarande övertararen P.W. Tuve- amputeras. Han vårdas nu å Oster-
uens tomma. 'rrøsiunngen mr uivn land- sunda lasarett.

et försenad. Och I flaan ggm Q] (M ryggar" MUNICIEFULLM. I STRÖMSUND 20 old 1035.
sr, “rim sf |fmv.fm WW.. zzoin ms. anesrsuösusrskouutrréut
“mm rg; ggn, och gu; mf img Beslutades att nöja muncip.ordt. arv- STRÖM FÅR SKRAPA
mmm 9.35; gg och jag ||-“ggr ngr ode till från nuvarande 350 kr. till 000 (OP) Arbetsiöshetskommissionen har
dgr vgm nggommqg mm kr. och sänka arvodet till vattenverks- anmodat Ströms sockens arblöshets

styrelsens förvaltare från 720 kr. till kommitte att. vid risk av att statliga
STRÖMS FOLKSKOLESTYRELSE 430 kr. samt brandchefens arvode bidrag till kommitténs hiäipverksam-
21 okt 1935. från 300 till 200 kr.. men i stället till- het indrages för framtiden. noga iakt-
Enligt nytt förslag till tandvård skall erklnna förut oaviönade vice brand- taga gällande bestämmelser och
denna organsiseras så att skoltandia- chef ett arvode av 100 kr. kommissionens föreskrifter.
karen ar skyldig att tjänstgöra 3 tim. Vid granskning har kommissionens
dagligen under 200 dagar. 1-2 OLYCKA 20 okt 1935. sociala ombud funnit bi.a. att kommit-
årsklassema skola åtnjuta fullständig (OP) Under tröskning l onsd. hos Per ten till statliga och statskommunaia
tandvård. tivriga klasser i den mån ti- Jakobsson i Stamseie råkade i ett o- reservarbeten hanvisat skogsarbeta-
den medger. bevakat ögonblick dennes 5-ånge son re. oaktat dispens från gällande av-

Kostnaden blir enligt förslaget 6.775 från sidan sticka högra handen in i stangningsbestammeiser aj beviljats
kr. Den helt genomförda tandvården tröskverkets siagtrumma. Verket mås- kommittén.

yr 99 29 in 1935.

PER ALBIN U;>Ps1<0V MED KOMMINISTER-
rar sin halvsekeldag. BOSTAD I STRÖMS PASTORA T

' (OP) Hämösand domkapitel har till K. m:t överlämn-
En ständlg Ström av at av Ströms församling gjord hemställan om upp-

gfatlllalltßl' skov t.v. med uppförande av prästgård åt komminis-

fi" b°S““'°“ i Å'“°“- å°.1'šå.'I'Éš§2'J.i°å..'É,'2'i.'Éf"l»'I?,§'å.'å'.L."l2I§I."åZï.'å'.'å'É
Regeringskamraterna överlämna en förhållandet, an min modem bosmasiagenheref

fåtölj och hoppas att statsministern w hyfsslsdisn imm Strömsunds

måtte få "sitta" OP za om ms "“"i°iP"“"“f"'°' - -
° ' Då komministem förklarar sig nöjd med nuvarande

.. d' sä 'dmk'tlet'kk tä
-IORDFASTNING LT 28 om ms. ?Ä.å'Iå'?..,,ïï°$f%..åL .¿'§'|r..,l§ I.. .åí{'?'}.f."?3;ß."
En gripande jordistning ägde på söndagen mm i
Ströms kyrka, då stoet efter genom olyckshändelse VID HOLA FOLKIIÖGSKOLA
omkomna bilrep. Wilhelm Hallström i Strömsund ha till elever i vinterkursen antagits bl.a. Britta Staf'
vigdes till den sista vilan och Gudrun Sandemo, Ström. 30 okt l935.

Under tonerna av en sorgemarsch inbars kistan i
den med blommor och ljus smyckade kyrkan. Sedan 3i okt l93S.
församlingen sjungit ps. 452; i o 2, utförde Ströms STRÖMSUND FÅR SK|D_D M.
kyrkokór án mmm" .Ljuw är au hammu' Jord. Enligt vad Ö P erfar kommer Strömsunds-Kamratenfästningen föträttades av komminister Gunnar à . âr _' ß vil* sån _ rd .

Sällvin, som i dödsbetraktelse talade tröstens ord till :S vJ°:“:“ _Hmjåa|ens' Idræsßäå :Egg
ka h ' 'and E I'den avlidnes ma oc övnga sög e. n synner rg- D M veck" _

. . . _- på skidor l936.
°“ “'°"3 °'°'“"°”'°°“' "°“° "3“'“ d°“ b°“3¿"5“°' Da :svar min osm mm soon ransdelam tidig-

are ita D.M. torde Strömsunds utsikter att få täv-
lingarna denna gång vara de allra basta Tralcten ar

30 okt |935 folkrik, idrottsintresset stort och terrängen den bästa

Hurt MÅNGA nrrrrca mins t r.ÄNr:n '”“'“b'""
(LT) På tisd. överlämnade statistiska centralbyrån till TORSTA LANTMANNASKOLA
k. m:t en ny fattigvårdsberattelse, varav framgår att började vinterkursen på fred. I huvudkursen återfinn-
antalet understödstagare i Jämtlands län redovisas es bl.a. följande elever: Rune Pålsson, Lövberga och
med l-1.849, motsvarande ej mindre än ll procent av Nils S. Nilsson. Bredkalen. samt i kontrollass.kursen
länets befolkning. Sven Olofsson. Bredkälen. 2 nov 1935.
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PARTI AV STORGATAN
Att l'|anera längs Strömsunds mesta "paradgata" och
granska butikernas rikhaltiga utbud av varor från när
och fjärran, tillhör sådant som inverkar irhöjande pä
känslan, att man befinner sig i händelsernas centrum.
Storgatan - en symbol för framsteg och utveckling i vår
nordjämtska metropol!

1



LW 1925- srnólvrs KOMMUNAL-
AVEN HAMMERDAI.. VILL HA D.M. °°

(ör) som vi igsr kunde maa. komm stromsund FULLMÅKTIGE I I mv 1935-

att söka l936 års D.M. på skidor, men enligt vad Beslöts att för en kostnad av omkring 20.000 kr.

O.P. erfar torde "Flata" få bereda sig på hård konkur- UPPRW 9" $k°"“ß i 5W'$°|°-
rang -ån Hgmmq-dal; sid; Enligt kommunalnämndens statsförslag skulle

Hammerdals I.F. hyser närnligen också planer på nästkommande års debitering bli ll:50 kr pr skatte-

att få arrangera nästa års mästerskap i forrn av skid- krona. Detta belopp kunde vid fastställandet av stat-

vecka. och då Hammerdal torde kunna åberopa un- förslaget sänkas till kr. l0:75, varför den samman-

gefär samma skäl som Strömsund, blir det inte någon lagda utdeb. för borgerliga och kyrkliga kommunen

lätt sak för förbundet att avgöra frågan. alltså blir l2:- kr pr skattekrona i st. f. l3:- kr.

_ _ Att avgiva yttrande över läroverksadj. H. bevand-

Pf°V'“°'°"å'<°"° en ms tt. mn mmtjas bem: i municapaltumffagsn

=>=f Jacob »<-==--ky
Tel. 7. Strömsund.
M,m¿,,|,,¿,m|, |0,,,,¿ vxrrt-:rg Tru. A|.m:nnoMsut:MMt~:'r|

HAVSNAS ll nov l93S.
LT Alanäs kommun söker k. mzts tillstånd att som

EN JUBILAR 2 nov 1935. imånttspwbete »tagga vmaueaning mn en back,

Tisdagen den 5 nov. jjrller kanlom och follrslrolldra- belägen i en höjdsluttning ovanför byn, till Havsnäs

ren D. Fr. Nonifors. Strömsund 50 år. ålderdomshem. Kostnaden beräknas till 2l.600 kr
(ÖP) Jubilaren är född i Vänge församling. Uppsala enl. av civ.ing G Wikberg i Österund uppgjort för-
län. där fadem var folkskollärare och klockare. Fad- slag.

em erhöll år I886 plats som folkskoll. i sin födelse- Anläggandet av vattenledningen skulle göra det

församling Ström, varför jubilaren uppväxt på den möjligt att fylla vattenbehovet för 27 av byns fastig-

plat-S. fm' han mt sin verksamhet mrhßd- heter förutom skolan och ålderdomshemmet
År l907 avlade han folkskollexamen i Uppsala

och tvenne år däreer organist- och kyrkosångarex-

amen inför dåvarande professor Nathan Söderblom. begm an lå '::”':¿5'| 936

års Skid D.M. äro Bräcke, Strömsund, Sundsjö, Åre-
S l'l0V l935. dal I 5 nd - ".
Nv 1-|Ncsausva|<1'MAs'mu-: | srnöm K,§,':¿m_ Åvgšäfäu åffßföifëä' °'S'K °°"
(ÖP) Vid sammanträde med _tingshusbyggnad_s_skyl-

dige på månd. på ttngsstället t Strömsund beviljades S1-RÖMS HUSMODERSFÖRENING
tingshusvaktmästare J. Karlsson avsked med pension hade p¿ mhdascn °|,¿_ möte vuvu u Anm Lev

"°'f“' '""°V"°“d° 5" "mins" ander uppläste två intressanta och lärorika föredrag,

T'" °"md"° "miss hans sm' Ku' K"'“°"' som Sv. Slöjdföreningen ställt till förfogande. Det

6 W” ena föredraget, av ark. Bengt Lundberg, handlade

"°V ' om 'Bostadens funktion' och det andra, av Mattis
Tmcr-:'r|s11töMsuNn H - . - . . .

I ett hundskattemål fick svaranden bota l0 kr. och |y:ts°?1å";kiE;ï:::f¿;':_'°dm"5 ' Fórednsm be'

erlägga dubbel hundskatt 30 kr.
Tvenne personer fingo vardera böta 30 kr. för

brott mot rusdrycksförordningen och en l0 dagsböt-

er á 5:50 kr. för underlåten vapendeklaration.
En biografägare fick 8 dagsböter á 2:- kr. enär han B '95

använt en biolokal innan densamma besiktigats '

NN, |.M.,,,., ta... ...tm ts. ...tt,t.......;. ...al R.|..F.-Avm-:LN|NG I STRÖM
livsfarligt vapen, vilket skulle tillgått på så sätt. att (LT) R.L.F.:s ombudsman. konsulent E. Wizen. tala-

svaranden vid olaga älgjakt anfallit markägarens om- de i måndags i Strömsund inför en ej talrik men

bud och tilldelat honom ett slag i huvudet med mycket intresserad publik.

geväret. Svaranden bestred åtalet, varför det blev Efter föredraget följde diskussion, varvid enhälligt

uppskov. beslöts att åstadkomma en R.L.F.-avdelning på plat-
sen. Till interimsstyrelse valdes hrr P. Eriksson. Abb-

Annsrsaösmzrsnarronr 9 nov ms. omiken, o. wak. ofasgsfd. 0. Danielsson cam.
(LT) Frostviken 0. Alanäs ll8. Ström 87. N. Eriksson, d'o och J M. Jonsson, Öhn
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Scouterl

:Ei i

l8 nov l935.

srnöuswvn FÅR
VINTERNS
SKIDVECKA
(LT) D.M.-tävlingarna an-
ordnas av IFK Strömsund
7-9 febr., S0 och 30 km, IS
km. jun. och lll km damer.

|=ö|u.ov/lot:
_. ~ - Per IsraelssonE = 0 ..

5 I I '".~»§~“fa.f;.:~.:¿. Gerd Näsström57' _' ' Strömsund Utansjo

ha S' 2| nav ms.
ÅRBETÅRNÅ
BILDAR KLUBB I
ULRIKSFORS
(LT) Ulriksfors soc.dem arbetar-

Åk V9] Oc] pgd 9" “H 9;-m 9s“ kommun hade under helgen anord-

BQIII' ltallog.
nat tvenne lyckade agitationsmoten
på Folkets Hus. dar Nils Grönlund
inledde lördagens program med ettFör camplugntrnstnlngz mande om AB_r_ och dm
verksamhet

Ryggsäckar, Pacltvâskor, Camping- Arm S_ Lundberg bermdrade r

kök. Matdosor. Thermosflaskor. en uppsiianai föredrag den inli-
god sortering hos ensk-abessinska konllikten. Däreft-

Å er följde teater av Hammerdal:

§ Östersunds Redskapshandel klubbisiefochdm
Filialen i Strömsund. Tel. 15 på 56"' “'“'°d°"" d°' '.“"°“°'

rade ungdomar lör att li till stånd
en klubb. Jonas Åslund valdes att

l3novl935. lSnovl935. -rr rs k r had

n|nt.|o11:t<t-zuiösnznsuun ovauut; övt-:nvmmmc fåïrïr sig rbr°"'if1r:,c oc:
OCH En fådjlll' SYIICS ha bßlull beöro arr klubben vars sr

(ÖP) Skolöverstyrelsen har lör år sig lör att övervintra på Nacksås- cm “rccr väder °ch'b|cv¿ orärr-_

l93S tilldelat Jllmtl. bibliotek i Os- skogen i Ström. Erik N°r¿¿r,_ “kr Göm Hmmm
tersund och Ströms kommunbiblio- Djuret har valt ett s.k. kallkallos, kassgr Johan S°¿rrrredr_ v_ ordf-_

tek understöd med resp. 5.648 och dar det hållit till en längre tid, att Birger Swrrsrröm “mr Vaher
384 kr. döma av spåren i den ratt djupa Hansson v_ “kr och Erik Errkssørr

snön. Denna hade djuret sparkat Srudieredarer
l3 nov l93S. undan på en del ställen lör att kom- Kammrer, ¿¿r oss somras rr”

_ gag-
ma åt gsrónu' nehg' och rmsiliv ierlrvamhel. l'i.w

skott i Allan Lindblom, den kande
skidikaren, som numera är bosatt i
Strömsund. Lindblom tillhörde på

år nar ställning svår. men minns
Frddings ord: "A Il höja sig till me-
ra ädla ling an sorgen över naden
och icke som barharer böja sig i

sin 'id vß'°'b°"°"s°°“'°" 20 nov l935. slträclt och vanvell under hårda
SVANINGEN S.D.lJ.K. öden."

'S "°V l935- Beslöts att klubbens medlemmar Slutligen ett tack till distr.ordt'.
NOBELS KEMIPRIS skala “ligga so om vanan A.s.|=. nn iniiiaiiv och iiii Hammefaiis-
till professor F. .loliot och hans ma- eftersom klubbens bibliotek ar an- ltlubbisterna. särskilt Jonas Åslund.
ka, född Curie. slutet till nämnda organisation. lör god hjalp och samvaro. I -e.
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IDROTI' 2l nov l93S.
(LT) l höjdhopparstatistiken för
Sverige leder Kurt Lundquist med
I94 cm. Åke Ödmark ligger på
llze plats med l8S cm (uppnått av
sex hoppare).

LARS TH. JONSSON
FLY'I'I'AR 23 nov 1935.

(LT) Den lille lappen Lars Th. J. är
inte nomad för ro skull. Han tycks
ha som specialitet att ambulera
mellan de norrländska klubbama.
Tidigare har han representerat
Strömsund, Tunadal, Väja-Dynäs
och senast Ragunda.

Nu har han slagit ner sina bopålar
i närheten av Kramfors. Enligt N.S.
skall han slå sig på skidfabrikation.
Vilken klubb han skall representera
i vinter är ännu ovisst. men Väja-
Dynäs, Kramfors och Nyland ha si-
na trevare ute.

23 nov 1935.

LÖSTÄNDER AV STÅL
(ÖP) Ett lugnande budskap för oss

svenskar, är att det svenska stålet

nu tycks börja bita igen. Tandläkar-
na ha nämligen hittat på att göra
löständer av rostitt eskilstunastål.

mot-:N n|us'r PA Lasrntmn
||.övnt-:RGA 21 nov 1935

(LT) .lämvägsstyrelsen avstyrker
hos länsstyrelsen framställningar
från Mattias Eriksson och Karl .l

Huring i Lövberga om tillstånd till
länstrak för godsbefordran.

Något behov av den ifrågasätta
trafiken torde nämligen icke före-
ligga, då enl. vad styrelsen inhämt-
at, i dessa trakter befintliga lastbilar
icke på långt när äro utnyttjade.

Annons l ÖP 27 nov 1935.

INACKORDERINGAR
I Strömsund kan nâgra stycken
ungherrar få spisa, ev. hel-
inackord., i trevligt hem. Billigt.

Svar till 'Ensam ung fru'.
Ö.P.:s exp.
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VATTEN TILL ÅLDERDOMSHEMMET
I HAVSNAS 3 dec 1935.

(LT) Länsstyrelsen tillstyrker hos k. mzt att Alanäs kommun beviljas
statsbidrag med 75 % av den till 23.000 kr beräknade kostnaden. och
dels lån av återstoden för anläggning av vattenledning till ålderdoms-
hemmet i Havsnäs.

Behovet av vattenledning för såväl ålderdomshemmet som ock för
övriga fastighetsägare i byn vitsordades av landsf. i Ströms distrikt.
Vattenledningen skulle också vara till synnerligt stort gagn vid ev.

släckning av eldsvåda i den relativt tättbebyggda byn
Till dessa omständigheter kommer även Alanäs betungande ekonom-

iska läge och höga skatter samt omfattande arbetslöshet. vilka förhåll-
anden motivera att arbetstillfällen skapas

n||.|azoc|< I sTRóMsuND 3 dec ms
(ÖP) När postdiligensen från Frostviken igår kom norrifrån och skulle
taga kurvan vid Sv. Handelsbanken i Strömsund, motte den en person-
bil från Ulriksfors mitt i kurvan. En kollision blev följden. Bägge dörr-
arna och fotsteget på personbilen tillbucklades och diligensens ena

framskänn och lykta förstördes. Ingen människa skadades. Utredning
pågår.

DODSFALL 4 dec ms.
(OP) En av Strömsunds äldre och mera kända invånare, f d. handland-
en Nils Persson, har natten till onsd. avlidit i en ålder av något över 81

år.
P. som var född i Alsen, härstammar från en gammal prastslakt vars

anor sträcka sig tillbaka ända till l500-talet.
I Strömsund har den nu bortgångne varit bosatt i över S0 år År

1885 blev han nämligen filialförest. hos handl. Per Tawlin. Östersund,
och övertog 5 år senare dennes afiär på platsen Under senare år har
han även idkat målerirörelse och färghandel.

:íï
IP.

l.\'I-'OR I-'0Dl:'!..\°I)/l (;.\'I-'I-.l\'l'I:'.\'
Konstnär Paul Sahlin ji-ån As på besok 1 l íanunelbuan I Klovsyon. Strand Just den
har dagen jr-Iler han 25 år. så det galler an 'stiga till sig' mforfesrhghvrenm



nönsr/t|.|. zs nov ms. :Mann nun: 1 ann ms.
(OP) I Strömsund avled den 25 dzs (OP) En volontär vid A 4, som av en kamrat stulit en trenchcoat som
fällmakaren Hinrik Persson Söder. han pantsatt, dömdes i går av krigsrätten till 3 månaders straffarbete.
nära 89 år.

29 ms AVENTYR MED SVEN HEDIN to den 1935.

' (OP) Strömsundskretsen av Röda Korset hade på sönd. engagerat dzr

ARBETÅRRÖREI-'SEN D. Hummel till en föreläsning om hans resor och äventyr tillsamrnans
(LT) $0Cil|¿Cl0|<l'Ü$|<8 UIIBÖOIDS- med doktor Sven Hedin i Asien.
klubbar lß IN ii Föreläsningen, som illustrerades av ett stort antal ljusbilder. hade

Blåsjön, Fyrås, Gåxsjö, Gäddede, lockat fitllt hus. Besökarna behövde ej heller känna sig besvikna, ty
Gärdnäsbyn, Hammerdal, Hillsand, föreläsaren höll sitt auditorium i stor spänning från början till slut.
Lövberga, Sikås, Svaningen och
U||-i|¿,f°|-3_ VID TORSTA LANTMANNASKOLA I4 dec l935.

utexaminerades från kontrollassistentkursen, som pågått sedan l nov.,
30 mv |935_ på li-ed. bl.a. Sven Olofsson, Bredkälen.

IsâtiIt?lt'lagama"h:;renar i I9 dä 1935' « av

nii-_ in-f im- nnnnnn VAGSTAMMA I sTRoMsUN1)
°"'3“'“'_"3"- (OP) Extra vägstämma med Hammerdals tingslags väghållningsskyl-

FIYWWSCU Ü' “58°l '_'_d'8"° 5" dige hölls på onsd. i Strömsund, varvid stämman beslöt tillstyrka för-
fk" a"'f"-5 bmk" Vm- Mn" slaget om halvpermanentbeläggning av vägbanan å Storgatan, Präst-
lßl 'S 5 Slfömsslffm- “mel bordsgatan, Ramselevägen och Brädgårdsgatan i Strömsund.
""'"_3 ""d°' "°"Y""'“_3°" bmk" Vidare beslöts att utföra motorplogning av vägen förbi Ãlghallen
Vira lßbtllgl. ÛISIRCII lill dtll lidi- “Kn mm tm

8' f_'Y““- '_°fd° W' °“ fi'<'i8°'° Hillsand; nen vedjnons uyainan nade nnnanii nn mi nøimnuig mn-
s“°""3å"3 ' Üå"°"- sport med personbilar samt komb. person- och lastbilar under inneva-

rande vinter med upphörande före tjällossningen få använda sig av den
3° “°*' '°35- annu ei till nunnan: iinanfnsu intagna simitan av vngnn pa mm siiinn
E|'vERKE1:.| S1-ROM FÅR |N' av Ströms Vattudal, och att vägdistriktet i så fall under nämnda tid ut-
GEN NEDSATTNWG I HSKE' sträcker motorplogningen av vägen ända fi'am till Hillsand Byamännen
AVGIFTEN stnine nina leo iii. bidraga iiu ptngningsiiosinaaen sann mia fran
(ÖP) K- 'M har 'ämm vfßêfsfd “sanning :iii vininningnnacfniii i pnnvagnianiinn iiiiiinna-veaieiin.
“V ^-fB- P" H°|'“$_ °|°|“"°"°'$' Stämman gjorde det uttalandet att den icke hade något att erinra
"ak ' s"'°_'“$“"d 8l°'d_ Wsók" mot bifall, men som vägen icke är intagen till allmänt underhåll ansåg

°'“ "°dS**}'““8 ffå 690 "ll 200 kf- den sig ej ngn befngenim in iitisiyikn naninaii begaran.

“V d°" MW* _~"k°“3'- 5°'“ b°!°' Om plogning av vägen skall utföras bör länsstyrelsen enl. stämmans

8* 'W W “IBM R* SNM av ""- ninning min na nieiigivii in den ni innriiims, sann in siiyidigncien
sfhfi Ü" Viss '°3|°'f"3 av Vwemvf att hålla postvägen mellan Hillsand-Vedjeön öppen bonfaller.
nnmngen ur Fångsjön och Roan t

S"°'“==°°'=°“- LARS TH. TILL "FADERSHUSIZT"
(LT) Lars Th. Jonsson, som varit sitt 'hemland" föga trogen senaste

2 dec |935_ vintrama, kommer för ovanlighetens skull att tavla för sin hemmaföre-
FORLOVADE ning i Strömsund. Träningen har han skött mönstergillt hela hösten.

Uno Jonsson
mi-in nnpninrti FÖRBUD ATT INHYSA TATTARE

Mörtsjön Espnäs Ströms kommunalnämnd I4 dec l935.
§ 8. Anmälan hade ingått 'ån landsfiskalen att kronotorparen NN i

Håxåsflon inhysa s.k. tattare.
Då bostaden, enl vad som framgått av tidigare besok, som namnden

SVENSK1' 2 dec 1935. företagit hos bemälde NN, på långt när ej är tillräcklig för den stora
MEDBORGARSKAP familjen, och då fara föreligger för barnens hälsotillstånd att flera per-
(ÖP) K. mzt har till svenska med- soner inhyses i bostaden. beslutade nämnden. att med stöd av 40 § 4

borgare upptagit lantbrukare mom. i gällande hälsovårdsstadga, mot ett vite av 25 kr. förbjuda NN
Gunnar Holmen i Ströms församl. att inhysa andra personer i bostaden.
och hans familj, vilka äro norska Övervakare skulle utses. som skulle tillse att nämndens föreläggande
undersåtar. eerleves.
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27 ms A.B.F.:S STUDIECIRKELVERKSAMHET
F¿m_°v^DÉ Ströms kommunalnämnd 2l dec 1935.

Om gmußun § l0. Arbetamas Bildningsförbunds lokalavdelning i Strömsund hade

qagunjanunn anhållit att få disponera sammanträdeslokalen i kommunalgärden för
Bredlrllen Storibrlnna studiecirkelverksamliet i allmänbildande ämnen, som planerats av av-

delningen.
28 mc 1935_ Framställningen bilölls med förbehåll att studiecirklamas sammanträ-

|:QRL0v^05 den inpassas så, att de ej komma att kollidera med kommunalnämnden

Per Olof Olofsson och styrelsen m.fl. institutioner, som bnika begagna lokalen.

Thea Landén Betr. hyresersättningens storlek skall utredning verkställas av kom-

T"'"“9*“ Umm munalkontoret ang. kostn. för lyse m.m. vareer ordf. hade att träffa

uppgörelse om lämpligt belopp.

“Mmmm 31 “C 1935 NYA HUNDFOGDAR
MY." ÅR Ströms kommunalnämnd 2l dec I93S

°°;::g,,,|,“ § l3. Företogs omval av för innevarande är utsedda hundfogdar med

vänner och bekanta ßllmlc .lämkmßfï
Hundfogde: Harry Hjortzberg, Tullingsås.

Ålluï Distrikt: Tullingsäs med Muråsen. Grönön samt Ruven

'um Hudfogde: Johan Adolf Andersson, Ulriksfors.

9,, Amkvig ' Distrikt: lJlriksfors jämte egnahemsomrâdet och Kvamån.

Sven Sjödin Ersättning för anmälningarna skulle som vanligt utgå med S0 öre pr

ÅP. Wlkföm hu||d_
Sven Månsson
Wllh. Söderrnark
Elvln Åfnkvlsl
Hubert Amkvlst m. fästmö Oscar Persson l-l.E. Jonsson Pam. B. Bergvall

Augusta Persson J.R. Andrea Pam. O. Sandström
lllllsand: Viola Klrrmari Urrnakare E. Engström Agne; P, Persson

o. aaeksrrørn JA- 0060 rn- fw Siöbßfaß Hßmbm Gren o J. Envsnn

oiov Larsson in. raniiij Sßnl Nlßw Anders Ericsson 'Bbif M. aerqsirøm ni. rarniij

K.N. Carlsson. Oraganäs EM" Hßllßllfl Börje ANIUSSOII Torsten Carlsson m. fam.

SA. Sandberg m. familj. Eflß Eflß 518008!!! BGRSIHSIBUOH Per Berg m. fam. Strand
Dfgggngg Arrnand Grönlund. Våg- Oskar Eriksson m._fam. |=gm_ Njjs |t|||;5°n_ sugna

dalen Jöns Palm m. familj j=;m_ Nu; smd_ sj,-and

V°f“°f H°"0f° M- fmlll BN' 0l==° Pain. iliiiraei Nilsson.
Svarilngen: P.E. Brask Axel Lögdberg m. familj sm.-.U

Gllif JÖÛSSOÛ GUSIBV K8llSll'0f'll fl'l flm. J0||g|\ F0fgmgfk_ Hggjßn

VlKl°f ^M°f$° Strmsumß Skoæmml kan enirsson. Lovoerna
Lars Rune Larsson Oscarla Skomagasin gm pøßmgjg
E.E. Vallberg rn. familj gmjmgmjq; Kafé Tomlen W." Qigong
Nlls Nordlund pg; A5;-ghgmggqn Strömsunds Vulkverkstad N00; poßmgm
Valfr. Nilsson m. familj Fgm, iv" Qisgnn l-l. Sali jnggbom 0 Angus; gat
Ada och Johan Fam. Olof Olsson Strömsunds Droskstation Löw"
Olll Hill M- fßmlll Anna och Karl Olofsson Bror Eriksson m. familj Lud, 5,|ß,°n_ ggn, hem

OSKII' NÜISSOH Er. Em. Eriksson m. fam. Olle Näslund m. familj |.|ßj5|,,,-9;
m. fm. Pßf Plm m. fl Magnus

OM. Lundin m. familj Erik Norden m. familj Jonas Persson m. familj Nm, Qjam
Clrl H. Chllndr Gunhild o Sigge Karlsson A. Juliusson m. familj Carin guggvßøn
NN' Jl°°|ß$°- K°"$Uf“ Emil Löf rn. fmlll PM. Blixt m. familj Gustav Gustavsson
Vllßl' HIIISSOII- 010 Per Olofsson m. familj. Kan Jacobsson m. fam. Mikael Olsson m. familj
Göm Hllßßvn aredgärd i=.w. ruveiand ni. rainiij Torsten Mikaelsson
viinnr i-ieiinren
Sven Ohlsson
Joh. Aug. Persson |<Å|_,|,0|;
Tora Blomberg
J.E. Andersson Otryckta Ströms Herribygdslörenlngs arkiv

Fam. Gustafsson Qggggd Privata arkiv
Fam. Näsström Landsarkivet (OLA) Ti-yekra

Johan Södersledl gym Länstidningen
Helga Larsson Kommunarkivet Osicrsunds-Posten
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För att dryga ut vinterfodret till djuren. slog de
starr på intilliggande myrar Starrhoet måste sedan'fdh'hk'd.dbl'krfÅRBETABSMÅBRUK 323,5! 'å..ÉTdL°"...?.ï "Li "il °'|.,.-ï.Z.Å-S °II'}.
f h k F k I k d fl' kI o_rsomm_a{_en oc. tår a a|reaturen poc øa e 'må
och begar rgt t sig e torra oven som omtas mg tt
hofodret under vintern

En UppS8lS av Sig-Bflll Wah|SlfÖm. Allt vatten tog man ur sjön. det fanns ingen brunn
Östersund på Branna De lade nat och fick fisk till husbehov.

och i skogen fanns det gott om bar

Mana rmtam var LARS t.ARssoN. road den 1/to Bf°“"= S='<_"°d_° '°"d*?'°8- så d° Y" b*'°°"d° =“'
I892 i Svaningen. Strom. och Margareta AURORA hå' R" 3" 'a 93 "H S“"'"3°"
KARLSSON. fodd den I3/l2 1905 i Vedjeon. Strom

Arbetslosheten i borjan av |930-talet var forodande
pe sme sig 3/|| |927 och bodde en pa; år 5 och många unga. friska man gick från by till by och

Svaningen. varefter de flyttade ner till Branna sex km $°k'° afbfle 9"" bad 0"' C" mål mal- 'W ml" W"
sodemt från Svaningen invid Stroms Vattudal bßfalll-

Branna var ett arrendetorp tillhorigt Stroms NU ldf med de 5 li Åfbafsmåbmke 500359
Tmvam Aß_ om tmtagcr då hur; numera MODO realiseras. ansoktc min far om ett sådant lån. vilket
Skog också beviljades honom Eersom min mor genom

Dar bodde vi 1030-34. och min far arbetade i arv, agde ett stycke mark och en skogslott i Vedjeon.
skogen. på vintrama med timmerhuggning och på beslöt de att anlägga sitt småbruk där På hösten
somrama bl a med dikningsarbeten på Kronans skog l933 borjade min far falla sågtimmer uppe på

Mina foraldrar hade till att borja med ett par kor. Vedjeoberget Han bodde då uppe i en kammare på
några getter. får samt hons Den odlingsbara marken Näset i Vedjeon. dar min moster Kristina och hennes
på Branna lampade sig val for odling av potatis och familj var bosatta Hennes man. Nils Johansson.
koksvaxter korde ner timret till byn
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Vid den här tiden trafikerades Ströms Vattudal av

ångaren "Virgo". och på våren l934, så snart fanyget SMÅBRUKETÅR 1955
började gå i reguljär trafik. var det dags att ytta från

Bränna. Min kusin Gottfiid Nilsson berättar, att han

åkte upp med ”Virgo” den ena dagen för att hjälpa

till med ytten. Min far hade byggt en provisorisk

brygga ut fi'ån land. och dit ut bar de allt bohag.

Gottfrid minns, att han och min far arbetade hela

natten. utom mellan klockan två och tre, då de

unnade sig en stunds vila. När så Virgo följande dag

återvände fiån Bågede, var det bara att börja lasta

ombord. Även djuren och roddbåten fick plats på

däck. Men av detta uppbrott minns jag ingenting; jag

var Ju bara 3 V2 ärm' Falogra/ienta visar smabrulrer. som det sag ut fran början.
bortsett ran au Imningshuselfarsetls medplauak.

BILDER FRÅN BYGGTIDEN I 934
I-'om St-en Oloftfahlsrrom

Under byggtiden bodde vi hos en blivande granne.

Nikolaus Gustavsson, som f ö varit gift med en

3.1, moster till min mor, Kajsa Johanna Nilsson.

' Möbler och packlådor fick t v stå i en lada strax

intill.
1 För sågning av byggnadsvirket anlitade

¿ "Knutssons-Pojkarna”. som agde en mobil

sågutmstning med vilken de reste omkring och
utförde sågningsuppdrag Sågspånen användes sedan

som väggfyllning.
Grunden till boningshuset var en gjuten

|.-,¿,,,¿,,¿,,,,¿,,,_,g¿,,_,,,,,J,,¿ ,,,,,,,,,,,,,,,,,f,,,_ ,m Mngs, H” torpargrund Ladugårdens golv. vattenkar och

Imgor I bild sjt-vis' .llagnus Olsson I-'mmfnr Immel .rmr en ßÖdSC|Sl8d Väl' även de Cctllctllcfdc. 0Cl't när min

'*-*'P4'W'.Wf/- -W" ”'08-* /il' MW! lim var www mir betanker, att allt bruk måste blandas för hand. förstår
elekmerad. man. att det var ett oerhört slitsamt arbete.

I""° T°"""' ß'°"'b"* Ansvarig byggmästare var Torsten Blomberg.
Hillsand Förutom min far. arbetade min morfar. Karl
A Andersson. allmänt känd under namnet "Kalle
Sme", samt Magnus Olsson, Vedjeon, vilken f o var
gift med en annan av min mors mostrar. Betty
Nilsson

\g Arbetsdagama omfattades inte av några 8-timmars

' rcglcr; det gällde att bli färdig fore vintern. Arbetet
gick emellenid utan storre missoden. och till julen
l934 kunde vi så flytta in i det egna nya hemmet

De följande åren fortsatte min far. med morfars hjalp
att bygga en likaledes gjuten jordkallare, bryggstuga
med bakugn och en sommarlatlugård jämsides med

uppodling av slåtterinark och potatisland På

vintrama bodde min far på veckoma hona på

timmerhuggning
Någon semester ticlt inte mina thraldrar råd eller

tid att unna sig. men på helgerna utforde man aldrig
något "grovarbete". Det ar djupt imponerande att se.

.llm kusin. Sauly Blomberg. St-aningen. skjulsar mig I en hur myçket de hum! mrmia på dßsa sex år
J/wllkdrra. Saulv var I3 år gammal och 'barnpa.c<ar<-'al mig. Tyvärr ck de 'mc "Jun frukterna av 8" denna
_,,,,,, ,,,,,,, ,-,,,, M1, fm, ¿,_ möda. då min far t Januari l940 dog t

I-ai., 7:»-.aan nlmimg lunginflammation. endast 47 är gammal
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någon. eller hön :lä om någon i Tullsås, som talat
espnäsmål (ström ).

ÅVJM 0'1*-">°- $*'*'°*-*"°°'“"' ooi hoo oooh tyohiagwis shfinhgo hoiagg ror oh
även Tullsås innefattats i strömsmålets språkområde.

KÛTÜÛÜÛÜ bßkwl Häradsdomare Olof Andersson, född år l738 i
När Vidar Reinhammar skrev sin grammatik över 1~u||,¿_o,_ var en W <1, ß pa sin |i¿_ gom W sa Wm. Så kOll$lBlCf8f håll Ill nn ha-| hjptg gfgnngf med

'ßifömßmii SW' Slsk "ÄN lWi““°f<W$"\Ü°i'- skrivningar. t ex bouppteckningar. Det är ett antal av

50"!! mi" iiiß kan "Wi "Wi Vida" Ü“5'f'P0 dessa bouppteckningar, som ger oss anledning tro att

Reinhamnwß sfmniiik Mn vi nfömßmål- Vi har snomsmtiot mois mo i Tonsts ooh du han
samma ord och ordböjningar, samma dionger o s v sockens;-tingen mot |-|;mmofd;|_

Och även i pfinßip Sninià Ullill- Men Vi här i lde bouppteckningar, som Olof Andersson gjorde
Sifönßlålßi G" mY°l<°i IYPÜ-'M Wdfß- S001 Sö' iii under sin första tid som skrivare, så använde han

det vvvfnß win *Mn Och ildefdømlism än omxok som; "nA|<t<öx, stmârransax,
hwmsfdilßmilst- n|utNNvtNst<At<|<. |<ö1'r" ooh tihhoooo. Moh

Om detta skrev år 1924 vrøfemf Hemwi Geijer i oooof sto oooofo no som sufavofo har hoh ptvofhots
sn b°i< 'Sv=tis=. swsnßk iw°sf==i< Statistisk av hommofoois- ooh nhs.-.ofaio st on stoivhthgoo
beskrifning: 'Strömsmålet utmärker sig till skillnad |,|,v; -HUG(;yx,o__ 5|çRÄ|)DA|t5^x_ |<,\(;G5_

från hammetdlsmål. bla- s=n°m den i Swiss Kunna* o s v. Doom toraodnhg ihihanaoo omkring
ytterst sällsynta företeelsen, att BB. DD, GG uttalas soketskinei |700.|300_
som PP, TT, KK, alltså GUPP gubbe, BÄTT bädd,

Haíxdgiirizfcliuortfattade beskrivning kan man få den Åf/W/tf'071'/://(7//1'

uppfattningen, att skillnaden mellan strömsmålet och /J
hammerdalsmålet är ratt så liten. Men man skall «-'y-- /'»'-'=;_ï./4-/wfff'

komma ihåg att det är samtliga dubbelkonsonanter /L» ' "'“"
nn. no, GG, skott hyr 'tt rr, rr, xx: » - » t- ,«

Detta berör i prasliiiiien var :ich tïrtiitnan mening. ' ' //Ä.,/¿š_L""/'7
z~/A'/.S/Q

Språklig påverkan utifrån
Eftersom strömsmålet ar så ensamt om sina hårda

dubbelkonsonanter. så har det utsatts för påverkan Genom sitt umgänge med andra nämndemän. ochi
från andra dialekter på alla sidor, men ämst från egenskap av skrivare. så var det nog en ganska

Hammerdal. Under den tid som gått eer år |924. så naturlig utveckling att Olof Andersson tillägnade sig
har strömsmålet 'hammerdaliseratš ända intill det vedertagna skrivsättet. Något annat var inte att
liltriklning. Någ0n Skillnad på dillcltlcfltä år inte förvänta Men hans tidigare skrivningar har gett 055

längre påvisbar. Det är endast i Espnäs och närmast den värdefulla upplysningen, att tullsåsboma har talat
liggande byar. som en del äldre personer ännu talar strömsmål.
genuint strömsmål Detta har gjort. att den dialekt de Att tullsåsborna på ett tidigt stadium kom att
talar blivit benämnd "espnäsmålet". övergå till hammerdalsmål. var nog också en logisk

Ströms sockenmål. strömsmålet, har naturligtvis konsekvens av deras närhet till Hammerdal. Det arju
talats i hela Ströms socken, men det har varit svårt i stor utsträckning från Hammerdal. och via

att bevisa. Så långt någon nu levande minns. så har Hammerdal. vi fått både kyrklig och världslig
ingen i kyrkbygden talat strömsmål i dess administration. De overhetspersoner, som gjorde
ursprungliga mening. Likadant är det i Tullsås. .löns Ström äran av besök hade mycket oa Tullsås som
Alfred Nilsson född år l892, sade sig inte minnas första anhalt, och deras språk kom naturligtvis att bli

mönsterbildande.
Språket i Kyrkbygden och byama narrnast kom attW 9 . utsättas för tryck från både tiksspråk och

' rf' '“ NI) ' */* hammerdalsmål efiersom era präster, i olika

/fp/5 ////,-1,,,- bodde deås på Bergetåålitkgäf iàillonsgåxd.

ons var essutom ' st' e. tt
D C li 0 l - É C li Cl hammerdalsmålet kom att bli vinnare over

pä ts /I års .Rrono - lltífnlbtr. sp ”ägg” °':nyc:::

närmare riksspråket 'Förhårdningen' av
dubbelltonsonantema BB, DD. GG kom att verka till
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strömsmålets nackdel. Eftersom hammerdalsmålet och Gunilla att grundlägga hammerdalsmålet så bra,
inte hade denna egenhet, så kom det att betraktas att dess dominans i aldrig hotades.
som mer eller mindre legaliserat.

Även om strömsmålet miste sin dominans i Å/ / -- . “'
ooomio som oa har aa i byama iiaiiii sig iom W vraßf ///,/ .WU D/
länge. Enligt trovärdiga personer så har strömsmålet _ - "'
nina i vagoaioo ooaof dom soitoi. Liiooa iof i '"“,_“'4 "'Ü'°"”"' vßå/íâf
Stamsele förekommit strömsmål. fastän denna by i ßf -J;/-(r-I'-I, /nr aona.
tidigare skede varit räknad som utomsocknes, ja till " - /
ooh mod oiomiooao. snmsoio iiiiiiofiio oamiigoo *fån 4? Üß/303' /ßâ ..-
Sverige när Ström, Hammerdal och övriga Jämtland , _

ännu tillhörde Norge. År l624 blev flera M_m mormors dnlcm
m°msbÖ“¿“_ .¿“ b' a Gnksüd' Risæßs och Min första kontakt med strömsmålet fick Jag genom

Tomas tioiaao iof .ii ao oioviigi om om '“'“ '“°"“°'- M°'ß°'°'° ^'“'°“f'°"?'- *W lf '*5°T
- - - Västra Fågelberget Hon kom till Öiam år l896 närâxgäitäggcka hon, efter att i flera år varit änka. gifte sig med Olof

sp|.¿k_ och ¿i¿|ck¿8|.¿m“ Ü mha suga Pålsson Fastän monnor kom att bo i en by där alla
ym,¿e_ s¿ gvaghgsfoma 5,. man “km ma' p¿ andra talade hammerdalsmål, _så talade hon sin

¿||¿ h¿||_ Men mot Nm” har ms sockmgmæn och bamdoms _dialekt i hela sitt liv tills hon dog 82-ång.
sp,-gps,-gnæn vam Mm" samma sak D55, Det märkliga var att hon talade utpräglat strómsmål
mk°|°n¿,cm¿c hysa, hu han mer gcmmwm med fastän hon var född i Fågelberget. Men saken var den

¿e¿ |ik¿|°dcs mk°|°niæ|-ade Tåsjö in med S"-Öm_ att hennes farföräldrar, Erik Göransson och Margit
så är har påve'-kan mc||m didekæma varit men Måeftsdotfcr. under 1800-talets första decennium

yttade från Strand och blev Fågelbergets första

Nybyggarnas modersmål "yby33"°' _ _

- Mormors dialekt visar att hennes farföräldrar hade
Det finns säkra belägg för att strömsmålet talats i alla _ mil Mn Strand h de ßmi

med sig ströms et . oc att tt:må °,f:,f"°f,':“Y,;2,::" ':::,:°h,':,',°d g%":,s¿ bovm ooh tofmodia sin modersmål iiii om ooh

koloniserats från Ström. så är det troligt att bambam' A" ß3°|b°'3sb°"“ inte ml" suómsmåli
strömsmu WW nyb mwmm även i nutiden. upphäver inte därför historiska fakta.

YÉSÜÜÛ3
byama mellan Gärdnäs och Fågelberget. Att även För _a" 'nfmfefa mömsmålet ska: Jag s°m
Gäddede har ingått i strömsmålets språkområde, är '“'3l""“f'3 b°"Ü"' |"° °m M°"“°' 'md °"“°5 °3"°
dock osannolikt trots att dess förste nybyggare, Jöns b°“¿"“““8°"-
öoofg, som nio sifom. ionyiooooi mo aoi M°““°f 'WS'='“"“d° P* '“°d°f“°' ffif'
gränsöverskridande! |imå|e¿ var “ken auddes mr |'|Ü|t|tllÜ8Q 0C|'l hldß en S00 SOII1 l<0m all b0Sàlt8 Sig i

starkt för att strömsmålet skulle kunna göra sig J°"°id°~ S°"_35|_'P°" d°3 ck h°'f 'me Vafa bry"
g¿||an¿° 5 (;¿¿¿e¿e_ för att klara sig själv Hon var aldng rätt för något

Det finns starka skal för att tro, att språkgransen *N85 Ûfb- |NW\_ 50" Smk lll På Wiffbfyll så

mellan strömsmålet och limålet har gått vid måste h°" “Åhh mlnsm ' 'ÜÜÜ sm h°" had°

Kalberget. Det är dock svårt att få detta verifierat. I Mm del Smk mål' "N81 80"- Nå' h°" “då Y"
brist på andra bevis måste jag gå tillbaka till mina “W Wd $lÖ“- 55 Passide h°" På 3" fisk* mf
egna barndomsupplevelser i Ojam, långt från småappar och ett par jeett. som hon saltade ner i

Fmgivikçn sehkakken. l annstutn' kunde hon finna några

I min bamdom talade alla infödda i Öjam Illllllflt Ill ll hem till hamn. så de fisk 0630! Ill
ftammerdalsmâl, trots att byn anda sen den tllllkll Då lillällmmlllß mid bfödßl ll :MIG Ü

nybyggdes tillhört Ströms socken. Detta berodde på ÜWÜÜÜÖIS De' WW? Också 713003 3" "00 $l3|V

att Ojarssjön före nybyggestiden tillhörde Sikås och C|< Mill* Sill V04 difkl IV SÜIIPI 005 SC" WYV0

Yxskakalens intresseomrade Därför kom Ojams kappan på tiåkkstappa Om hon darav fick ont i

fö;-sig nybyggare, Jong; Zalofiggomßghlsgedg med ryttja var inte så konstigt Men rykkonta kunde

hustru Gunilla. från Yxskakälen och medförde OCKSÅ b°f0 på SWHWGN- Då lmflß 5100 bßhöv
därifrån hammerdalsmålet. Deras son, som vid littje och vila en stund uppe vid vlttja i skåpsängen

flyttningen år I798 var ett år gammal. blev den med en kött under huvudet. Om bökkninga var kall
beryktade Bjenn-Zaltris. som dödade 37 bjómar och så kunde hon behöva blått med renskinn under och
för varje dödad bjom miste en hast Denne man blev ßi-gkinngill over och en paul; om huvudet
en legend redan under sin livstid och säkert en idol. Där lämnar jag Mormor att vila i frid och hoppas
som man ville efterlikna i tal och åthavor att hennes språk. fastan det inte blev mitt. skall
Tillsammans med sina tolv bam kom fsjenn-Zakris fortleva aven efter var generation
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Cr 1 0"; /_ /' Ganska snart gie han sig med Magdalena Sundell,/f - Å -¿ som ver road tr loss oerr rrorrer nu lrorrrmirrisrer Nils( ( ZZ . I/ / e /-//¿' Sundell i Sunne. Paret ck sex barn, fem pojkar och

-;---ns--~e«--~r«~-rr
“ "°""°"“"' '“' ^"'° "°""'*°"l oerr slrerrs sig ooraige lrurrsrreper, om de st orrslrsrre.
Sedan ,,,,~,, ,,-4,30 ba,-,,40,,, 1,0,-jagfmgs/aysa-hfa,-_ Äldste sonen, Faste, l7l8-l77S, blev student i

cinerats av nzmrnet Herr Ola, ett namn vars bärare UPPSÜI l737 095 l.lÜl$l8l°l'd° 5033" 0050' lållß Üd
de allraflesta av dagens stromsbor knappast har nå- S001 lll/llb0l 000 lll00$lfl08$$l<flVlll'0 Vid "ll-'Å080
gon uppfattning om. Att jag däremot tidigt kom i feßelele- Éel' 80 lll lvßåll från 80000 S001 Serge-
kontakt med namnet var inte så underligt, då det lil- lill °V°l'l°8 hall 'WW ßdcfneßåfdell P5 V0l'l<00. 0Vl'0
la vattenrhuget, Herr Ola-bäcken. _/lót ochfortfaran- SÜ000. 000 b|0V 00000- H00 8530 S58 N00 Mll'88l'0l0
deyter inte langtfrån mina_/'öralaïarsgårdi norra M°llflVl5l- |7|3'l774- °°h had'-5 "Wd llellllc baml
B,-¿d¿¿,-¿ gå-/m, u|my,ma,- mm- [mom Romäæg Pehr och Greta Soa. Från Greta Soa härstammar

ooh ouaetes mm/ arr /mo prrrrrpirrrs, som forser var bl e syrnneetiltlltreren Orinn Srndler här i Strdrnwnd-
tätort medfars-kvarten. Vid och i någon ment i denna H00 d°8 På Vefköll I775-
back lekte vt barn i trakten ofta och garna. Nar jag Den andre sonen. Nils. l722-1775. bl0V 00000 DÅ
-ägde de yuxyxg Om bdch~|n|"e(S bakgfuyd fa,|'| Och hd gâfde bf0d°
jag ingen som kunde ge besked, och min nyikenhet 0f0 Fßle. SOI0 0V80 Ilfß. Öl/01103 lllllv 850100-
pá namnet och personen Herr Ola bara ökade. Inte Tfedje 80000. Ûlllß. l>|0V lUlll0SP0l<l0l'. 000 S00
før;-0,, jag vid mom mogen ålder bmjadg pr) al/mr nummer fyra, Johannes, född i Ström omkring l727
'_'f0p-sku" gm Hg" Ûlgçk vg[g_ att I|g)|_/'ör länge 0Cl'l dÖd l Sllllllß l767, bl/ l0S0C l'Il8ßlSlCl' l Gfßlf-
sedwr och i hela 47 år varit präst i varförsamling. SWÜÖ l TY$k|l"ld l757- H3" k°m P5 ßfslllß ll" l<°"l'

ministertjansten eller sin far, men avled hastigt den l
Dy 04II_ç|dndiga gch vaga |4ppg|er_ck om den Sep! l757 Ulldßf N88 ll" Hlmlllefdll, däl' hill Slílllle
gamle Strömqirdsten ökade min lust att ldra kanna Pl'0VPl'0díl<8-

honom närmare, att få veta så mycket som möjligt Ûlll 50000 Fl'°dl'll< 'W Vi 5080 UPP8l0l'- Elldd d°l'
om hans hårstamning, hmrsfamilj och verksamhet i l0l'0. Å008. ßddes l729 000 lIVl0d l735- H00 ßie
vw- bygd, Jag IW umjçr gb-en; lopp lyckats gmrla en Sig den 24 jlllll |764 med SOCl<eIlSltl'ådd8l'ell HIIIS
del muntlig och skrilig information om honom, Å0del'$$00 Ölßledl. Öl\0. född 23105 1727 000 S00-
uppgifter som jag hdrmed vidarebeforarar till lasar- sonson till kyrkoherden i Hammerdal Erik Eriksson
nu av S1;-¿»;|_r,-bot-en, Blix. År I749 övertog Hans Andersson Öhstedt hem-

manet On nr 5, 2 tld, eller sin far Anders Eriksson,

Herr Ola, vars ñrllstandiga namn var Olaus, eller men överlat det I757 på sin bror Erik. Åren I766-67
olor, werrroerg, vor sluss prrsr i srrorrr a ryrriosjo ar, skötte paret Hans eeb Anne Öhstedt evåsern eeb
från mo till 1161. srroro ver ju seden gsmrnslr bredern Frste Weldberse bennnendel på Verken. och
annexiörsamling under Hammerdal med egen prast - han l'l73 till I784 arrenderade de gården Karrgarde

o ro mo. egen rorssrrrriog brev vi arrre rorrarr rm. i Näset. Sistnärnndr år vttede frnrilien Öhstedt till
Olaus Fastesson Waldberg föddes på Verkön i YX$l<lll<ä|00. 000 Käffßllfde ål0l'8i0|< Så $0'lå0i0300l

Storsjön och i Sunne pastorat år l683. Fadern hette li" NÜ30l 000 l<°l0 0105 ÜÜ00 all b°bY88ll5 N00 0l'8
Fosie Thorsson. rost-mo, oerr ver trio Revsuod. Inre- bl e en ner rtenlrdtrsård- Gården översevß på
och han köpte ver-kon 1698. Modem var Elisabeth 1950-talet- Alle byggnader är idea bertn tttem den
eller Marit olorsoorrer, err rrorrer rm rryrtrorreraerri etern ierdkilleren- Marken tillber ntrnrent Ströms
Offerdal, Oluf Nielsen, som år l650 står antecknad H0lllbY8d$ßf°"lll8-
som agare till hela Verkön. En bror till Elisabeth/Ma-
ria var komministern i Alsen, OlofTrangius, vars att- Magdalena
lingarmed samma namn mnits och fortfarande finns Am; och Hm; Öl-medge mm; bam ck mmm;
llfl $ll'0l0Sll0d- Magdalena. och hon var lödd den 22 feb l76S.

Olaus Waldberg hade tva systrar, men det var han Hennes eernamn ar inte Öhstedt utan lohansdotter,
som kom att bli ägare till Verkön. som han agde till vilket skulle tyda på att fadern inte är Hans Öhstedt.
sin död I767. Skötseln av går-den överlamnade han .lag har studerat mikrolm och slaktböcker angående
dels till en arrendator åren l738-1742 och dels till sin hennes harstamning på farssidan, och kommit fram
son Nils fr o m l743 t o m I764. Sistnamnda år till att fadern troligen ar .lohan Olofsson Bergqvist,
övertog en annan son, Faste. halva gården. l740-l789, från Berget. Magdalena gie sig l790

Olaus blev prast som sin morfar. Han avlade med Olof Andersson liån Risselis, son till namnde-
studentexamen vid gymnasiet i Hllmosand l7ll och mannen Anders Jönsson Rosenberg. l729-I789, och
eer ytterligare studier prastvigdes han ar l7l3. hans hustru Anna, född Olofsson, l730-l790. Det
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unga paret Magdalena och Olof Andersson slog sig Kolllmillislcl' i Ström
Nå I 308%. dlfdc 1794 köpte hennes farsgård. Vi återvander till Olaus Waldberg. Sju år eller sin

Mitt intresse lör Magdalena blev naturligtvis myc- prastvigning blev han komiiiinister i Harnmerdals
ket större, närjag fann att jag härstammar från henne pastorat och placerades har i Ström, dar han med tid-
irätt nedstigande led och kan kalla henne min farfars en ck den lör präster ej ovanliga titeln "herr" och
farmor. Släktskapslörhållandena liamgår av löljande kallades 'herr Ola”. Han bodde med sin familj på
uppställning, som ar håmtad ur Strömsboken l952 prästbostället, som i jämlörelse med många andra
och rör byn Berge(t). prästbord ansågs magert och torigt. eersom präst-

- en liksom allmogen lör sin och familjens lörsöijning
5. Olof Antktsson f. I767 (Ras 3) d. l8Sl I7/ll var bq-ggr-idg av jgrdbmk och b0gkgpgg|g015g|_

l790 .Magdalcnalohansdot l'. I'/65 -

å '“° "':"- M mnigirdsaligsïuzflnis: nïnrfigzfrieån višnåïnging
:nå-|I||'¿|c|-5|'_ |79| |5/| ÖVCI' dc Gcltlßltslisltä bøstållsjordarna l648 l'ed0Vi-
d. Brita t i19s it/3 sas 'Ströms annexas kyrkiobol med åkermål. Kyrko-
d. Karin r. 1791 2:/6 myran och tilliggande ske, vedhugg och label i4-W" Bredgårdsmarkenf' Däremot saknas rätt till den
S. . . . . .
d_ Mm [_ nos 30"' viktiga skogsslåttern. I en skattläggiiingshandling av

:'.,1'2.?.,*:r=,.;';.';“..t',*;*“.,.'°'...°*f°r“;°,*:.';',":.~:...°“..°sn n 1 I I

detsamma ej kunde skattläggas hvarken till tunnland
l2- f 1303 çlífglr eller rök." Enligt l685 års s k reduktionsjordebok an-

. IIWICI' . l'. lm ° ' ' I '
N. um N H _ m I hmsmmd gives emellertid. att till dhetta kyrckiobohl kunnat
631,." Cad [_ :S29 W-,_ oc sås I kom. I l702 besknvning sägs om

avkastningen '/z parm hö: 'Hvilket höö kan lörslå lör
|3. Carl Johansson l'l829 l8I7 d. l903 2/6 kyrkiherden till att fordra sin häst medli. när han är

g. l863 lll. Gunilla Ol0|'$l'I0llcl' f. IB-ll 9/6 vid gjmgxgjjf'
ms? 24/3. Ovan nämnda "kyrkmyran". som hade en areal av

' 2 tunnland och I6 kappland( I tunnland - 4936 m2;
I] å',',','¿'}_",Å223,ff§° °' ms ""° | knppland = is4,3 niz) ir enlig: en kann från im
s. Carllï l868 I/4 av lantmätaren Joh. Tömsten det låglänta område.
Il- |fà;å7l3l3/ll?-/l0 som utgår 'ån Näsvågen österut upp mot landsvägen
S. . ' '
d_ mha I nn Nm åillvllšamsemin Områwlsetdet återgick genom ägarbyte elier

s. Manon r. isao in ri. lass zsn. niin rar 3 -

ri. onniiia r. iasi 22/ii
Jägare och fiskare

Uppgilierna om mina löräldrar och syskon är häm- Då några särskilda jakt- och liskerättigheter inte
tade ur Strömsboken I979, Bredgård 338: ryck; ha vnrii förenade med prstbostallei i Ström,

skaffade sig somliga av de här placerade prästeriia
MM" K"'“°“ f lm Ü- '955 25" egna fastigheter lör att därigenom komma över dessa

F- '°°° *W '“- "'ß°°°'8 W" °'“°“ viinign izmorjrnngnnojligimer. oim wnlaberg anr-Wf' nu '3/9 4' W” "W emot anses inte ha ägt egen fastighet i socknen, men

r. oiirr. moi mi han var kind wm sn myßkst imrsßmd. is-
¿ gm, f_ |90g 12/3 ad" ñskare och jägare. Hans namn har därlör kommit
s. Karl f. l9o9 25/9 att bli bevarat åt eftervärlden inte bara genom 'herr
5- Mim" f WN W/4 Ola-bäcken' med sin nu lör länge sedan lörsvunna
s. Mikael f. l9l6 20/6 d. l990 ll/l2 kwm um, “kd genom mmm" -hm Q|¿_|,¿-,j¿en~~- «»=- --ff = »W-=-= -h s--f.-=-=
g_ Gg|||,|gM f_ |924 ||/|2 mlfltßf. dll' hill JCQIÖG 0C|'l ßltdc så f0l'l llllftlle

gavs.
Hans jakt- och skeintresse gav naturligtvis ett

Magdalena .lohansdotter (Bg S) hade två halvsyskon, gott tillskott till försörjning av hans stora farnilj men

Andreas Ohstedt. som var lödd den 4 nov I767 och medförde också. att han kom att tilldelas en vaming
som avled i koppfeber vid tre och ett halvt års ålder. av konsistoriet i Härnösand. Orsaken därtill var troli-
samt systern Maja Christina, lödd den 3 jan l773 och gen, att hans passion lör nämnda fritidssysselsattnin-
gill med Lars Olofsson liån Ollebackcn i Sikås. Han gar vid llcra tilllällen hindrade honom att i tid inlinna
var lhdd den 8/8 l7o4 och hade varit elev vid lrivlal- sig till kyrkliga lhrraltningar. bl a nar han skulle pre-
sltolan på Froson. dilza i I-lainnierdals kyrka. Det påstods också, att man
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inte alltid ha så 'nöjaktig uppbyggelse' av hans pre- l640 fick vi ju egen präst, och någonstans måste han

dikningar. Denna kritik kom antagligen från ham- ha bott. Och någonstans måste de hitridande präster-

merdalshållet, ty strömsboma tycks inte ha haft något na från moderlörsamlingen i Hammerdal ha övernatt-
att anklaga honom för. På grund av sina församlings- at. Vid skatteläggningen l703 talas det om 'kyrko-
bors uttalade stöd. uppslutning och uppskattning och herdens hus' vid Ströms kyrka, vilket innebar, att
att han till sitt försvar även kunde åberopa besltaffen- kyrkoherden vid sina besök i annexförsamlingen hade

heten på vägen mellan Ström och Hammerdal. hur tillgång till ett mm med kammare. en bod, ett stall

den ytterligt smala och krokiga vägen tidvis var näst- och ett litet fähus. Till detta hörde två små slåtterän-

an helt oframkomlig. nöjde sig konsistoriet som sagt gar. en inhägnad för hästen och ett litet trädgårdland

med en varning. för kål och rovor. Men någon åker ingick ej.

Olaus Waldberg var inte bara en kyrkans man utan Hur Olaus Waldbergs prästgård såg ut vet vi inte,

tydligen också en natur- och jordnära person. Detta men man vet att en prästgård uppfördes på l700-
dels av intresse men även av nödvändighet. talet, en prästgård som 1782 hade flera åkrar och

Prästlönen var givetvis obetydlig, så der var det man kryddgård. Jag anser det troligt. att prästgården är
kunde få av jorden, ur skog och vatten som utgjorde den som stod mitt emot portalen till dagens kyrka
skillnaden mellan svält och mättnad. För att öka sin och som revs och återuppfördes på Långön på andra
präsrjords lilla avkastning odlade han rmligen upp de; sidan sundet. Den skulle alltså ha funnits på Olaus

område. som idag utgör Sture Saltins fastighet På en Waltlbefßß Üd- Vi-'ß°fÜ8° NS” “HM ßåfd VIN
kana från l83l kallas uppodlingen 'herr Ola-rödjnin- IIPPWYÜ GV l<0\mii$l°l' 107180 Efik HUSS. |3|7°
gen, nr 4 i Bredgård' l844, men jag vill hålla före, att byggnaden uppför-

des under l700-talets senare hälft. Däremot är det

Ky'-|¿¿ns V5,-|d väl troligt, att Huss lät renovera den omsorgsfullt,

Var Ströms första prästgård låg är inte gott att veta. °°h im dm "PPß"'“d° "nsknvs h°"°"'-
men den låg naturligtvis i närheten av den lilla medel- Komminister Olaus Waldberg förefaller ha fiinnit
tidskyrkan nere vid sundet. på den plats på gamla sig väl tillrätta i sin lilla och magra församling, och
kyrkogården, där minnesstenen idag reser sig. Redan strömsborna trivdes uppenbarligen med sin präst ty i
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annatfallhademanvalinteståttutmedvarandrai böndernabyggdepådetundantag,vilketanidag
hela 47 år. Han ansågs utan tvivel vara en god herde finns kvar inte långt från utloppet i Vattudalen. För
för sin hjord, och hann under sina många år i Ström ett antal år sedan rensades backen, och då kom det

utratta mycket som var till nytta och gladje för kyrk- fram en hel del murkna stockar och brader, kanske

an och församlingsboma. rester från den gamla kvarnen. Och på backetts bortre
Den lilla stenkyrkan vid Kråkvågen byggdes sålun- sida fanns en stor jordkulle, som vi bam anvande som

da ut under senare halvan av l700-talet, kanske lekplats både sommar som vinter utan att tanka på

under hen- Olas tid, nell lar dlu-eller ha kunnat rymma varifrån den kommit. Det ar val inte omöjligt, att den

250 personer. Enligt en urkund i Offerdals kyrkoar- S10" .l°"¿llÖ8°“ 'mm Ü" 'W NU' SYÜVÜC 0" *hmm
kiv var kyrkan ursprungligen endast ca 20 alm: lång strax Ovanför kvarnen. Backen var för Övrigt ett be-

och l2 alnar bred, eller med dagens mått ca l2 m tydligt ystrare och större vattendrag förr i tiden an i

resp 7,2 m. Efter ombyggnaden blev den I8-I9 m våra dagar och awattnade då som nu den s k
lång ochca l0 m bred. Rödflon, det stora myrområdet ett par kilometer i

Det var inte så enkelt för en församling som l7S0 nordostlig riktning
endast hade 409 medlemmar att få fram medel till ut- Namnet herr Ola i förening med backen i Bredgård
smyckningar och förbattringar av sin kyrka. Man och med skogshöjden och myren i Svaningeskogen
hade nog med att hålla kyrkobyggnaden i sådant har nu tnnits i mer an 200 år och kommer val att
skick, att man kunde hålla sina gudstjänster dar. Men nnas Kvar. får vi hoppas. i all framtid. Det bor dar-
man lyckades andå bygga en ny klockstapel l723 och för vara av Visst intresse. att dagens och morgondag-
tre år senare inköpa en andra kyrkklocka och år-et ens manniskor i vår bygd skall veta något om den

darpå spinala nom kyl-l<tal;et_ Fem 1756 tja;-alle; person som döljer sig bakom namnet. Denna uppsats

taket, och samma år byggdes en ny sakristia. En upp- kan då förhoppningsvis vara till hjalp och vagledning.

snyggning av kyrkans inre skedde l759 och i sam-

band darmed uppsattes en andra läktare. En ny altar- Till sist ett vannt tack till Ame Rosenberg, Ström-
uppsats anskafïades, och det ar den som idag står vid sund, som hjalpt mig med artikelns utformning.

dopmten mot kyrkans norrvagg. Man har anda till
ganska nyligen svavat okunniihet om vemmastaren Gunborg Forsberg

. M -Fran att tt F ut was- _

maarctltånçg igtpråtie, ni attmašpïtsai tarßfui- “'°"°' "" "'@°"°'ß °°" "*"°" '“"“°"- Eß'“"°"“
gats av Jon Göransson Westman år l757. Han var
från Tåsjö och levde årem l72I-l800. Ingrid Tel-
hammer bygger sitt påstående på det faktum, att alt-
aruppsatsen i l-larmångers kyrka till alla delar påmin-
neromdenivårkyrka, ochmanvet medsakerhet att
den i Harrnånger ar utförd av namnde .Ion Görans-
son.

Den predikstol från vilken herr Ola blickade ut öv-
er sin församling ar tyvarr spårlöst försvunnen Dar-
emot hanger i nya kyrkan den lilla ljuskronan av
malm från l765, tillkommen eer en fiivillig insam-

ling.
Rakenskapema från gamla kyrkans tid sager på ett

stltlle: 'År I764 ltiöpt ett nytt skåp i Sakristian af
Goran Carlsson i Grclagård for l7 daler koppmt.' l
detta skåp hanude förmodligen den gudsrjrlnstsltntd tuttar;
herr Ola bar vid de prasterllga forrarrningama i Sttoms ltmttu antntt

kyrkan._ Skåpet finns kvar an i dag och står i kam- :ååråi

gztïllf gfmtfygdfc åâeåesson. nu om det ætttemmtu ttenummt enn.

Göran Carlsson ar far till min farfars morfar. Dllrför Fm Mm, och Fp" N23 och nu
series med extra intresse vi skiner- stmmtiutewstmtnuen time 9, ts, ts, 21, za.

Jårlllen I966-l968.

Herr Ola-backen Untmw om Verken-

Till sist något om herr Ola-backen. Varför den fått Em ""°°k"l""'
sitt namn efter vår gamla präst vet man inte, aven om
man tror att det har att gora med den gamla ltvam.
som en gang fanns vid backen och som Bredgards-
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MEDLEMMARNA SAMLINGARNA Gudrun. Gunnar och Hakan Trangia
Antalet betalande medlemmar ar 6l0. har utdkats med bl a ßljande lbremal Junsele. Unkoping och Helsingborg:
Medlemsavgillen ar lör narvarande 50 genom nedanstående givare: Regalier och diplom som tillhort nyk-
kr. terhetskampen Nils Persson. Stromsund.

Marianne Lindbergs dödsbo. Uppsala samt mjdlktråg. mjollada från l803 och
STROMSIOKBN onsnnnuafnntwen can unams mer uunn rntn iszs.
Arsskrinen 'Mot battre tider' den ar- ¿°|n°ßn.;¿¿|n;f_
Iwlr “trim l serier- wralßr året ai-tm omm.. ónefnnnn Ansmónzt
l93-l och lr som sina föregångare las- Glasplàlar som tillhort maken. LT- Avholls Zl maj i Storstugan dar Carl
Vlfll- Rßlllllll' ll' Will lllllßllß YIISW redaktören Åke Ottosson. Olof Edlund halsade 56 narvarande val-
Nl|$$0ll- Gustaf Lundholm: komna. Han avgick som lbreningsordf

En ßylrel lör år lr Ill medlem kw Ritningar een regimnngeeenirint nu inom nen maetndee men tnnnnnef
lrm blrw lill ell rråsßl lllsrr Pris än angaende s/s svnningen. eenuppeunttnnde om min nalle anw-
ldlß llllllßlll- AnnaGreta och Göran Hansson: des kulturchefen i kommunen. Hans

Bokverket 'lamtlands lan i portratt Erik Dahlgren.
MEDLEMSBLAD och bild”. från |937. Årsmoteslbrhandlingama lbregicks av
Føreningens medlemsskrill. 'Strotns- Kg;-ln Nyberg; utdelning av mr dagen framtaget dip-
bl8tlel'. har ml lwllllllil md Slllllllll- Karin Nilsens klicheer lör tryekning lom. ide och design John Westerlund.
lagt fm nummer. Skrillens forllewrarl avpinnbandsrnonster. till synnerligen lbrtjanta Gumor Gor-
Ir i Nm lwrrl en från °rrl rrsrlaerr- Gu mata: nnmn i prngmnttnnnnmen Hem;
hetsgrad och kostnader - tryck och di- Hennes mors bnrdtarneklanning vid Naslund och Ruth Svensson i lotteri-
stribution. vigsel i Stndms kyrka ar l902. l;n|n|nitt¿n_

Flllllll Wllllllli. V«l.l0lI= Eller sjalva arsmotet dracks kalle.
GÅRD OC" BYGGNÅDER FNO IV Mlfßll IOIIÉICI ÜÜÜ- gjßnss 'Häng unæf Gum-gr (ßfgns.
Den gamla trallaggstangen mitt pa tu- |9l4) fran I903. husfnr i lbreningens gon; ledning ngn nmgcmdcs gl- 3,8.
nu har avlwß av en vlwdilo- Slßrrrsa- nu Melander nen Rune Nnmnnn.

Vaktmlstare Gunno Emanuelsson har Tord Hllgstrilm. Hallstahammar:
utlbn ytterligare draneringsarbeten un- Batmotorav market "Dellin'. M||)s0|v|M^|ur||uN|)ß
der- °=lr mm Slørlooen. Nytt vlålr har llerrsl llrllr Rene. llwnln= sninrnanutnarnneten pt I-to inredda;
lrslrrvlPrllrll°s=r\°=lr=Irrr>r0rhlrrsß Sllllrt-rrrharrlrllrlørrllllßlllrlerri ineunriderevntidenimnarannnitn-
llllll- Slllllll- ditionell stil med dans kring lovad

Nytt golv har tnlagts t Storlogen. nlk- Ulla och I-Zrllr Hellman. Strand: ggn; lcjw och 4," pg 5105039. mm
en i likhet med Hj Stromerstugan latt ny Delar av gardsvattenledning av Ira sm och WW 5; 5,,-m,,_ 5u°m,. od,
trabro. fran l8'I0-l880-talet. spcjmmhgu 5 “Ruins md Hp ad

Vidare har vaktmastaren och Sigvard Roben Nilsson: mf ,,m,$m,,,p¿_

em" derma med sillar! mm Stenman lrrlrwlis vrrrnhßß' vls ine nu sanningen een reader av mnin
Hj Stromersttrgan. Smedjan och Edehar- lör upprivning av tradrtltter sid nyod- g,,,,,,,,,..||_
bret. ling

Oljepannan i kanslibyggnaden har ut- Gllte Henriksson. Handlll:
bytts mot en eluppvarmd panna. Belys- loBu motorsåg från l9S0-talet.
ningeniklldkarnmarenharlörblttrats. AlbertJonssonochArneLnndr|vist. SLÖJDMÅSSAN

Avtal rm tfrrrau nu unnnnnnen ein ótnn naglar uden :ao-tan i senmnrngen
grasrnatteklipp på garden till en kostnad Dragtrl till Ohns llrja. från l930-tal- och lockade som vanligt manga besoka-
av ISO krlklippning et. re med sina otaliga hernsllljdsalster.
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HIMIYGDSIMGEN giveltllel. Och Årets
liradcsjttniochinleddesikyrlran vanligtroandeochintressevackande.
medblaßyfrlsartnsomsjøngunder Storstuganbakadeunvor
BarbroLarbring-Rdnngrens ledning och go-tan over Owen eld. Sven Sikstrom

medmusikavlllreningsordf. l-l.E. Dahl- spelade pl sin nyckelharpa och tomtar

š
5-?

ššišš
E-2.,

äïåf
åššš

ššës

grenpdkyrkorgelnbarellerdraktparad llstesagor.|l~ljStromerstugankokadc
till l-lürhrdetbjodspameramusik lomtarjulgrotochgjordeleksakenochi |,011'g|ug|g
ochsingfranseenensamtmojliglletatt limmerkojan huserade andra tomtar. Detstoralotleriet.liksomallasmå.ger
tadelavoliltaverltsamlteterideolika sompaeldpalleneldadcochvarmdc pdtgmmngncannaltagmnm
mIs°m= m=~_=k°I=pißs i Flbßdtqs- slßeswh ldß MI wrhßdßsàßa meter. amp tottmrutjm mt en

tunnbrodsbaktung t bakstugan. smtdes- Kate Tomten serverade llirfriskningar agg* |mmmi||¿_

konstismedjan.kolbullsstekningiTim- och utepdgardenbjtldsbarnenhlst-
merkojan. inmundiga keslil och slutar i sladtur pd den av Gunno nyplogade va- EKONOMI
Slorstuganochgamedillagerundan. genrunltunet. Føreningensekonomiframgaravkaso-

Och i sin hage charmeradc killingarna Allt ett lyckat arrangemang av pro- tens. till årsberallelsen. fogade rapport.

fran Ãlghallen bade stora och små. och gramkommitten och Sutlmslaget. Bland gavorna till HF noteras med

iN°ÜIfl¿°N'l¿'8"W'“"¿°f|\°|* taeksamhetencummaav-lS70kr.ow
sommaren. ANDRA AKTIVITETER erglrottei fran den gångna sommarens

I-lernbygdsgdrden ar aven tummelplats r|ior@rriq|Na;al||rteri i stram
AKTIVITETER lör manga andra lerksarnheter under de

l-IG var llppen lör visning fr o m 26 juni korta och intetßiva sommarveckorna. Fr Mg|)|],|Å|_|>A||,ß
to m 2 aug och fyra hundra ller bestlka- o m ntitten av maj t o m slutet av sept- 0(;|| AVSLUTNINGSIEST
reanarelinnanpasseradcgrindarna. emberhargardenochdcssbyggnader |»|F;;\-çrkmriiierkanbeariiagcriban
och betalade utan stone knot \1'd manga tillllllen bestlklsoch anvants rad; vara ideella och frivilliga kraner.

parkavgillen pa lem kronor. en lribut av barnomsorgen. lllrskolan. grundskol- Man staller upp helt utan crsattning in-
somgallerallaas-enomman'baraska anochgyrnnasietllirpedagogiskscrk- tebaraen.utanmangaganger.Undcr
gain och likal' samhet. lör skolthnser och skolavslut- sommarens 37 verksamhetsdagar har

Verksamheten pa garden har varit ningar m m. Men också aldre 222arbetspassomtre|immar vardera

omfattande. varierande och delvis med ungdomar. som t ex medlemmar i PRO UM, rg, mun |,i|jm|3;g|jni|i¿ och

nytt innehåll. t es de under mer an na och inackorderingar i Tullingsß ålder- guggmn pmm gommcf ¿||¿ .mh
veckor dagliga och mycket uppskattade dornshem. har har funnit omslsling. “Mim W i¿,,||| uber, W mr'
luncltunderhallningarna med sang. mu- tederkvickelsc och ro. Den gg mm ||,|,¿°4, mwrrgpmaam
sik. upplasning m m. Namnas kan bl a Folknykterhetens Dag llrades pa tunct md ggttgmp im [gg pg Gmid |{0|g||_

Nisse SimonsonskaseriomSjougda- ochiStorstugan.Kopmannenhadcsin cnfggwmpgadgwgodßmng
dramat l8l2 och. utan namns namnan- marknad pd l-IG i dagarna tva. Lions. sang. mtßik ochglada minspcl.
dc. alla lllrnamliga lokala bidrag. Gymnastiklllreningen. Vuxenskolan

Stromskvallarna. ett annat populärt Hem och Samhalle. Sv. kom.arb.lbr-
arrangemang. inleddes med lllrfattarall- lllrbundets avd 33 har har anordnat

on i Storstugan. dlr författarna Mary interna eller allmannatillstallningar.
Andersson. Peter Mosskin och Mikael Slromsbllrdige Nisse Simonsson lira-
Niemi berattade. Owiga hallar undcr- de sin 50-arsdag med middag i Storlog-

holl bl a Byfrasama. Bel Canto Qlintct- en.

ten, folkmusikspelarna Brandstrom- l mitten av juni bcstlkte en stor grupp
Tommeras. Valtugalarrta och lloover- medlemmar i lamtlands Gille garden

mlllllalllballd. under ledning av Gunnar Graltnstrorn.

lsambandtnednlmndakvallarbjlid somlraseradeochinforrneradeomkom-
MatsErikssonocllEnarlorlß00|>I!>ß\- munochsamhllleomgdrdenochdess
lill N04 lllllfilll MIN- innehåll. Medlemmar ur HF deltog sed-

| 50¥~|Wll|°I| Vl UN" 058!! an i visning av byggnader och samlin-
dagar vackra och konstlllrdiga lill- och gar

lllllllllßll- 00 llllnillß °I\iW| I* lFK.a Dundcrmarknad. den utan kon-
Gwwøf 08--°~ --4 --«Il~.iiIp~~- time... nam artig. t;tt.tatt..a..,... ;

daribland lllreningcns ornbud utc i by- $|r0m;u|i4_ gick gi- ggpgtn mm; 304,

llml. tadcrlcksforhallatldcn och olhntlig pub-
Till vllbcsñkla stugmiltcn på Gilly- liktillstrtlmning den 23-26 juli.

allnarna har som tidigare somrar var
kyrka och ovriga kristna samtimd kallat. Kart ïomnu

Sista oppethallningsveckan lllr sason- har hall seneringen oppcn i vanlig
gen QIV hllllvßfllfß illblidl i. Od! PM' ordning med Barbro Nilsson som ansva-
pa sin timtastaeltligtlet i rum- och Ü,
tennsmide. kniv- och korgtilherkning
m m. TACK!

l Storlogen stallde Mattias Karnlund. KANSLIET Till Br alla som återigen bidragt till
ett par dagar. ut erna vackra blyertsteclt- En mindre bordskopiator har lnkonts till ett gott verksamhetsår lär var lien-
ningar till bcskadande och ßtslljning kansliet. Stromsbonaden linns ater i bygdslllrealag aleer vi ett Varmt

.lulaiyllningsallndagens manga alrtivi- lager till ett pris av SSO-- kr Vykort dv- Tack!

later nerv på HG. har med aren blivit en or l-IG, framtaget av Bror Sandmark.

av bade bam och -»ma efterlängtad be- har tryckte upp t stort antal .ïnnlsrn
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BÅLÅNSRÅKNING PER 1992-12-31

TILLGÅNGAR
Kassa. Postgiro. Bank 133.766
Div tillgångar 1.530
Samlingar 25.000
Boklager 20.000
inventarier 26.200
Fastigheter 160.500
SUMMA TILLGÅNGAR 366.996

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Långtfistigo skulder 14.636
Kortfristiga skulder 0
Anstliidae skatter 4.000
Eget kapital 245.660
Balanserad vinst 1§¿,§§§
Summa 409.354

Am; underskott 42.asa
suulm s|<uu>sR oci-| EGET i<AP|rA|. seems

RESULTATRÄKNING PER 1992-12-31

INTÄKTER
Forsliining 164.660
Medlemsavgifter 26.239
Ltinebidrag 276.640
Bidrag Strömsunds kommun 30.000
Bygdernedel 50.923
Gåvor och ovr intakter 13.195
Fastignetsintaicter 49.375
intâktsrlntor 5.140
SUMMA INTÄKTER 636.372

KOSTNADER
Veruinkøp 3.656
Kostnader Stromsboken 191.094
Inirop Jamten 900
Loner 160.604
Sociala kostnader 92.394
Styreisekostnader 2.520
Fastighetskostnader 117.010
lnventariekoanader 36.562
Kontorskostnader 16.475
Kostn maritanllggningar 19.565
Annonser och reklam 600
Ovriga kostnader 14.900
Rlntekostnader 2.010
SUMMA KOSTNADER 676.730

Årets underskott 42.358

-uunppungumurnrrvouaøoumnmum



STYRELSE
&

KOMMITTÉER
m|

Ordlilrnndc Prognmltornmitté Mnts lrilssson
lisns lr-ill Dslignn Gunvor Görnnsson (sam ln) Anns Grets llsnsson
Kassör
Urbsn Olofsson
Sekreterare
Britt ingsr Roos

Ledamöter
Ilrgittn Eriksson
llsrbro Nilsson
Slgvsrd Msrtsnsson
Mn] Kristin lleinslyr
Sture llelncnyr
Sten Snndqnist

Rolf Vsldennrsson
Mnts Eriksson RGVÜONI'

Ilsrbro Nilsson WW Kfßllll (WII II)
Bygg' .Igggp Ni!! Oi MÛHGIÛI
[gg Egg” Sven John Jönsson (suppl)

Skriilltornrniné
Sten Snndqnist (sam lr) I-iedcrsledsmötcr
Evo Jonsson Stig Lander
Sn: Engnsn Gnnnsr Grsnnströn

Lottcrikornmitté
ilcivig Nlsinnd (snm it)

Svwlmßf sim man
Ulln Berglund
Jöns-Erik Jönsson
Gilllniißon

llntlsvnnsson
latin Nilsson

BNI' Sllllfii Tiilsynskommillé

Byggnadskommitlé
Sigvsrd Mårtensson (sam Iz)

Gösta Nilsson
Gnnnsr Johansson

Barbro Nilsson (sam lr)
Ulls Icrnnd
Mnj Kristin Rsincnyr
Birgitta Eriksson

Jöns-Erik Jönsson Valberedning
Rickard Roos .Iöns Örjebo (sam is)

1-'ólu-:NINGI-:Ns
Bvolvlßun

Edclsvlrd

HEMBYGDSFÛNDEN
-for byggmzfwwwue afgafaff

Var vackra hembvgdsgdrd I Snørnsund dr kanske det mest rrpresenlam-a w kanIonlstt: B' -nmuhgma OM- Johansson visa upp av nonllamlsk kultur. llar vårdas arvel}i'dn fordom. .sarnlidlgl som garden
ar en oowrrraad narurlrg samlingspunkt - bade för om sjalva och besnkamlc lu-Glrdnls: Gertrud Blomberg

liilislltl: Kull Silttllctg
Löviicrgnz Ebba Bjurström
Ronin: Mqi-Liz Zakrisson
Rlssslis: Ylva Sjodin
Stsnsslc: Mlrts Bergström
Strsnd: Gcnrud Sundin
Södra Öln: Inger Smnbcr;
Tniiingsåst I-Icis-58 Nlsiund
Vögdnlsn: Gösta Thulin
Ãlghnllcnz Ingcr Lundin
Ãspnls: Briuo Bsprnsrln
öm nummm»
Ojsrnz Elss Wedin.
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rlslor nujl.
Med lyalp av lauerunedel. lnlradesavgrjler. medel dn llembygdsfonden. kom-

munala bulrag m m skapas resurser ull undcrhall och uppbyggnad av .mmlrngar
och byggnader.

Tank på dena: nar nqon skall hedras. mmnas etc
IJMNA E17 BIDRAG TILL H1¿\mrr;l1w-'oNIJ1¿.\'I Pm-rgrm 2 43 so - 3

SOCKENTAPETEN

'llar ar den skona Vanudal dar .ragncrx folk järdals nvrr wdda ' .rmr au Iam pa
Slmms mckvnlapvl linnadcn ar njvrkl po lmnevav -l.irIJO rm

FN 0011010110! "IR van kansh. ul 0070' I I2 32. rllrrprr pm! for nmrrr* lim'
l68. 833 00 årumsund. Bonaden kostar 530 kr. Begransad upplaga.



Sedan alla de stolta ång- PÅ
båtama försvunnit

ån Vattudalens vida
vattenytor,

så har det enda
kvarvarande monumentet

över en glanstll epok
i norra .Iåmtlands historia

en djupt symbolik/« \a ....,,,, Å-
vdrde. Q si- -= 4,7-_._.__ ""“ ~~-~ t _

Ångaren Svaningen ser 'P *;.~'~;-_ï:-3:; f
kanske inte mycket ut W ”__” '“ ' ' J'

för världen i dag,
men en varlig och vål

genomtänkt restaurering kan
återstålla fartyget i

någorlunda ursprungligt F°'° "“"""d""'*'"
skick.

Detfår inte gå så illa att

. . . I ISvaningen Redan så t'd'gt som I935 insåg postmästare A Hoppe i Strömsund att
"""3_°~* 'ä""'“_~°"' "°"'""~“ bttmtm skutt: ut en oøvemigttgt hinder mf ttamtten a stroms

Idel Itvfdlätß/<0 vatmdat. t yttrande tatt genmtpoststyfetsen mtyftne han bestämt

Sjösyslemel ansökan från en person i Aspnäs begäran om att få bedriva linjetrak
och _;-¿g[a W p¿ nya Okända från Vedjeöns iörjesund-Strömsund. Den gode postmästaren ville vänta

om ån båtstraken.farvatten. 3 _ _

. l dag ligger Vattudalens vtda vattenväg tom och öde lör kommer-
Ångafen s"'Ö'"5 Vmmdal siell gods- och passagerartrañk med båt. Några tappra lörsök har

är borta giorts i att bedriva rederirörelse, men man har kanske stupat på prob-

liksom Virgo, som gick ett lemet att ñnna lämpligt fartyg. Folk älskar ju att åka riktig ångbåt, och
"esk-8, Me U-”m¿,¿¿. en dieseldriven kan aldrig ersätta rökplymerna. gnisslet, dunket och

Hur skall vi kunna minnas ångwßhns gälla Um'Entusiasten Gustav Lundholm hade lörmodligen en djupare avsikt

ff-W" 00/1 310"-fw nu tm sttantne sin tttma, angmn svamngm titt om; battttubb.

kring den regul/'ära bål- För en privatperson var det ogörligt att klara en upprustning av båten.

fmken ¿ men hans tankekv: ttc;å::tt_e:t fgrrâningi agge störrergtöjlinâhet till famn.

.. . . .. sertng av pro_|e _ e yc a es oc genom ra gra seg atser
nkeß_markehgfßæ dam med rök bolmande ur skorstenen på "Svaningen". Så har efteråt kan
0"' W -VIÜPP4'-"' !'Ö" 035 det väl avslöjas att plymen kom från en militär rökgranat.

Svaningen ?

Den sista representanten lör den stolta och anrika ångbåtstrañken i

ÛGI V07? GJ l,VC/Cllgl. Om all Ströms Vattudal står nu 'upphuggen" på llottningslöreningens kajplats.
måjlighgy Inte heller båtklubben hade ekonomiska resurser att :I hand om gåvan,

- och i strid mot alla regler har man tillika gått och t fartyget till en
an'/å gam den uppfnskande privatperson. som avser att frakta bon skrovet till andra farvatten

mn" båefüs Därmed sätts en slutpunkt lör en epok i norra Jämtlands historia
utmed den för sm natur- Föga anade postmästare Hoppe att hans allra värsta farhågor skulle

skönhet så berömda inias 60 år senare. För att nu inte tala om vad Republikens .lemtlands

3,,-ñms Vanudat _,-kuue förste president, Y _Gamlin, har att säga. Under några år tjanstgiorde
höra.. Svaningen som presidentens särskilda lustyacltt - visserligen permanent

upp förankrad vid kaj. men i övrigt med en väl litngerande kommandobryg-
skrev postmåstare Hoppe 8,
i Slrötttsultd året 1935. RÄDDA SVANINGEN ÅT KOMMANDE GENERATIONER!
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' “EGYNNELSEN ^V L°.i.'°åï'å°'š“v§s¿°"§"“D“Éí"a'“i?nÉ'.'f“iïín°.ln“.ï.*“.3?
NUTIÛEN nr' nppryiief sin de iniienef som inn suiiin pi den
Nåxm miwvbildvfffåsffvßfmbysdvßwivx som mit ni sne i den iiiniiis st mansanininenae
1970-1974- "Klubben". Gunvor & Ruth ar danill mycket channe-

Eersom Strömsboken ar en ganska gammal före- |-amg
teelse bland årsböcker som hembygdsföreningarna
ger ut i lanei, så uppstod det i början av 70-talet en
3:: ošcohniårwummiS"g:isx»kgmàml|mmudm::n30: ßlïsdavnniådinin tillbakablick pi 10-iaiei med

nnin'i>i". “"°“'-_
"ÄH i-8 =~-- M ind h raffad med hem dsfö ' '

dlåvarliiicde ordf.. Sten Slindquist. Hlhnmberäawdïgnni :_'V°k°'~ G""'"" P°'§°“i°"d° d°" V°fk"3° S"°'"~"'
sina farhågor för årsbokens fortsatta existens. Utan '"':'°š" °°h h:å“_"l':°':“'f_ R” '" S: lr" *k“"°
någraallvarli avsikter v' honomtisetattge 35 ' "ö"“" ' °" W" "°" '"“""'

- 8. 8. Jag mlnpni kommentarer. 'Men du har ju redan facit i handen”
:¿|É::'| 3?::LS:?;iå:':ar och sade jag när Gunnar befarade att Strömsund skulle
..üdstypisk.. tm som mf-y“m¿_ r_asa ihop och försvinna efter årsbokens behandling av

riii min mniejeise ininae jag sedan i nagra ifs- ""°“ '“““3 '°°°~ _ _

benineisef mf meningen im. in -man ronsiniaef E" “8 f'*8°d° 2"' '“'8 °"":"'ß|:1 å hed
- - - ~ - DU Y , I il V8l'Si

med bderbøken' och verkar bh 'nucssam ledamoçsrliëd avïnansedïii man avlit(l)i't"l ers.
.lag hade lite svårt att svara på det dar. Men jag

vid den har tiden 'ade hembygdsßæningcn hc" i lÖl'Sl0(l lll löl' Gtllillßl' SIIDODSOII Vlf 'l'l0(lCl'$lOdlIll0l
skuggan av den dominaumc man i ”mh¿|M_ IFK av Ströms Hembygdsförening' en av de finaste titlar

Strömsund. På hembygdsgården rådde en stilla och en s"°msb° kan 33"'
närmast högtidlig atmosfär. Ingen vaktmästare ilade
över gårdsplanen, ingen kontorist svarade i telefonen
och Strömsbokens utgivning hade upphört.

Det var nu Sten Sundquist lade grunden till fören-
ingens nuvarande verksamhet. 10 Åg MED §1'|1ÖM§|;0|(|-:N

En vaktmåstartjdnst inrättades, Strómsbokens ut- "och aming har en ände!
givning återupptogs. Gårdens samlingar av aldre
kulturföremål. som legat utbredda på bord utan stor- Med mn aviserade maya av ¿|.sb°ken_ med man

re umm“h°"3' “nade amngms ' "'m"“'"9" Ol m iadens år kommer redaktören för Strömsho-
Och Sten lyckades övenala myndigheterna om fören- y P ' .I .

ingens behov av en arkivarbetartjanst med lönebi- Enñnfui '::k?:v:ggFcnm." H något av en Olympßkl
drag. . . _

Eemm en .bn körhâst.. bör äga någon f-CL s¿ har Såsom varande fatug konstnär har det inte vant

St S nd 'st ibland kritiserats för bristande moms' för 'mg 3" sammanställa ánböckema på
mïågcnïmïíuhamüns av s¿,¿3gm,_ phmmins av ideell basis. utan uppdraget har arvuderais. I taltt

buskar och städning av magasin etc. Denna cv brist mm 3" Vi bör-lm “arm 055 ""Üdc"- så hu
rarancir ninngsuymma net mitiuni. au sten: insatser redissrinsßn wk-tå lvmlsrl ell bli nlllmsr tidsöd-
som ordförande ha genomgripande betydelse för fö- 3040-
renlngens utveckling till en modem sammanslutning Banker brukar först lllmna en avisering innan
Ratt slziillvara ratt avtal sägs upp. Undertecknad her att få göra

Det har inte utsetts någon hedersledamot av detsamma. men väntar till nästa utgåva av àrsboken
Ströms Hembygdsförening på många år nu. Med den med att tacka läsekretsen för gott tålamod med ett
personliga kännedom jag äger om förhållandena i 20-årigt experiment i ord och bild.

fmnisß På 1970-wl. tå ber Siw Simdfiißl mv Men redan nu vill jag paiaia rornaiianaei. au
an vill uppfylla kraven för ett ledamotskap um him? W Sum” M-p_Ni|;;°n, Am, Røænbefg

En hedersledamot behover inte nodvandigtvis vara och Ingrid lzjdstrand hade det varit svårt att
avenbart manlig härkomst. Vi lever i könskvotering- sammanställa serien Tidsbilder från ett svunnet
arnas tidevarv Ström.

Bland alla de namn som funnits med i föreningens yngw ~”_;_m,|
årsbcraiiclscr. så ar det sarskilt två som standigt varit :ni mr sunnnnnien iomwi
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sïnoms mzmavcoslfonsumc

som bildades är 1906, är en av länets äldsta sammanslutningar
for främjande av kultur och hembygdsvärd.

Foreningen arbetade till en borjan utan fast forankring till en
hembygdsgård. men 1932 flyttades Strorns sockanskrlvarstuga
till Gärde och utgjorde i 25 är en naturlig samlingsplats. Sedan
1957 har hembygdsgärden sin placering pä Aspudden vid
Stromssundet. där en ansenlig samling äldre byggnader sam-
manforts.

Platsen är i dag ett av ortens naturskonaste omräden och
besoks flitigt av säväl turister som ortsbor.

En levande forening är beroende av en stark medlemskär.
som pä olika sätt storäer hembygdstanken. Kanske samlar man
fotografier och forem l frän en gängen tid; kanske dokumente-
rar man med hjälp av bandspelare och kamera händelseri dag-
ens samhälle. Bäda dessa aktiviteter ingär i hembygdsforenin-
gens arbete och i dess mälsättning att hjälpa stromsboma att
forstä nuet genom att ge dem inblick i bygdens historia.

STÖD GENOM MEDLEMSKÅP DIN HEMBYGDSFÖRENING!

STROMS HEMBYGDSFOND
gor det mojligt att ge en gäva i stället for blommor vid hogtids-
dagar eller dä nägon vän eller anforvant gått bort. Fondens av-
kastning gär till värd av hembygdsforeningens byggnader.

Kontakta oss for upplysningar om Stroms l-lembygdsforening
och Stroms Hembygdsforenings Hembygdsfond!

Adress: Stroma Hembygdsförening
Box too 838 00 Strornsund Telefon 0670-112 32
Postgiro 2 43 30 - 3

Serien
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM
Nästa utgäva:

OLYMPIADENS ÅR
1 936-1 937




