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Det tillgängliga kulturhistoriska materialet för åren 1880-1905 var
större och rikhaltigare än vad vi från början trodde. Föreliggande
häfte är därför det tredje som omfattar denna tidsepok.

Under den tid som Strömsboken behandlar, befann sig Ströms socken,
och då i synnerhet Flata, i starkt expansiv utveckling. Från år 1880
och fram till sekelskiftet ökade folkmängden i Ström med mer än 50
procent, och välståndet tycks också ha stigit i motsvarande grad.
Det nya seklet emotsågs därför med viss förväntan. Stora planer var
på gång.

När kyrkbyn år 1900 genom kungligt brev blev municipalsamhälle, trod-
de nog de flesta att detta var första steget på vägen att göra Ström-
sund till stad. Att samhället, då som nu, var en tilltalande plats,
vill jag gärna bestyrka med författaren Olof Högbergs ord, när han
i seklets början uttalade sig om ortens framtid.
- Strömsund är den allra näpnaste plats på Guds jord, och där är all-
ting så välvårdat, så överraskande rikt, så socialt tilltalande, att
sällan skall man få se en stadstanke, som mer värdigt tolkar sin rätt
att bliva stad".
Författaren fortsätter vist förmanande:
- Det viktigaste för Strömsund och alla små platser är att befria sig
från den lilla trångsynta kälkborgerligheten och med ens söka hägnet
av stora världsövervinnande tankar och åskådningar, som skapa stora
och lyckliga städer".

För Strömsunds del utvecklades inte stadstanken i den riktning man
hoppats på, men som centrum i en storkomun kan man väl ändå påstå
att något av drömmen gått i uppfyllelse. Även om vi ej lyckats nå
de ideal, som Olof Högbergs ord manade till så har vi fortfarande
kvar förhoppningarna om en stor och "lycklig" framtid.

Vi i skriftkommittên vill uttrycka vår glädje över den uppskattning
som tidigare utgåvor av Strömsboken fått. Vi är också tacksamma över
all hjälp som erhållits från olika håll. För kommande utgivningar
hoppas vi på fortsatt stöd, och därav följande goda resultat.

Jens Örjebo
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Föredrogs Konungens Befallningshavandes skrivelse av den 28 nästlidne Januari, med be-
gäran om stämmans yttrande huruvida det anses lämpligt och för sjukvården i övrigt icke
hinderligt att här stationerade Provinsialläkare även får vara läkare i en här tilläm-
nad sjukstuga. Efter föredragning av bemälde skrivelse och i ärendet hållen överlägg-
ning, fattades enhälligt följande beslut.

Sedan den från Kungl Majzts Befallningshavande avlåtna ovanbemälda skrivelse av innehåll
att, sedan länets landsting beslutat att i Ström låta uppföra en sjukstuga samt för än-
damålet anslagit medel, direktionen för Jemtlands läns lasarett och kurhus hos Kungl
Medicinalstyrelsen gjort förfrågning huruvida styrelsen hade något att erinra emot att
Provinsialläkaren åtoge sig sjukvården vid den sålunda tilltänkta sjukstugan, Medicinal-
styrelsen infordrat yttrande från kommunerna inom provinsialläkaredistriktet angående
provinsialläkarens tjänstgöring vid sjukstugan och om densamma kan anses komma att bli-
va för hans tjänst hinderlig, enligt härom ågången kungörelse föredragits, så beslöt
stämman enhälligt att såsom sitt yttrande i ärendet anföra:
att då ändamålet med sjukstugan vore att bereda plats för sådana av distriktets sjuklin-
gar, som vore i behov att under någon tid erhålla läkarevård, det för provinsialläkaren
borde anses bliva en lättnad i hans tjänstgöring att få dessa patienter, som eljest äro
spridda inom ett vidsträckt distrikt eller inhysta på mer eller mindre olämpliga ställen
i närheten av läkarens bostad, samlade i en sjukstuga, där han till sin hjälp i fråga
om sjuklingarnas vård finge en i sjukvården mera hemmastadd sköterska än vad som inom
orten står till buds;

att läkaren väl ej bör anses mera förhindrad att företaga resor i sjukvârdsärenden inom
distriktet om han åtagit sig läkarevården inom sjukstugan, än han för närvarande kan va-
ra, då sjuklingarna, som äga påkalla hans hjälp, äro inhysta på flera från varandra
långt avlägsna ställen;
att om Kungl Medicinalstyrelsen av några formella skäl skulle till framställningen vägrašïït bifall, så skulle, då kostnaderna för anställande av särskild läkare vid sjukstugan

1N== T u. :na s e dl. e 1- Qsmm mä,
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A
sannolikt skulle bliva avskräckande, sjuk- _.
stugefrågans lösning på ett tillfredsstäl- G2 íä
lande sätt för en lång framtid varda un- 42 23

danskjuten, vilket för samhället skulle š 23

vara så mycket mera beklagligt som beho- få .
vet av sjukstugan är så trängande; få šïíg 1 4/Ü* \

att även om landstinget skulle förfoga ö- é; /?^'.@' C

VE? nödiga medel för avlönande av sär- 1 “
skild läkare vid sjukstugan, läkarevarden Q, j “LK
sannolikt ej skulle varken vid sjukstugan gg f'?\§§;§>1;\~ Å

eller eljest vinna några avsevärda förde- gg 1 .l»1§?r*\,';;d ;-rïgšfík 39

lar, då provinsialläkarens i Ströms dis- ; Q - r "«« Plff 2: °
trikt tjänstgöringsomráde under de sista Q, '*t; \-/ P*-°”-^ *' ^=" .Q

åren mycket kringskurits genom anställan- fâiuün 1:9)

de av extra provinsialläkare i Hammerdal Q: Q. 13

och Frostviken. <3 mh §§
'i :I 1:9

koMMuNALsmmA 27 MARS 1898. ¿q %
(Q røa aææ42vvaz2z/ ¿uáÉzz^ šš

En skrivelse från Ströms och Alanäs Lant- °

mannaförening med innehåll att till ve- f /áåê ” -3
derbörande göra hemställan om anordnande 4k”Z¿~ §9

av ett lantbruksmöte i Ström år 1900 upp- j §9

lästes. sedan frågan här-om blivit före-
dragen och diskuterad beslöt stämman en- " m

hälligt uttala sig för önskvärdheten av gå ê3â3"'â§ â§ääêä95â3°“
ett sådant möte.
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Berättelse om sjukdomsförhållandet bland husdjuren under år 1897 inom Ströms veterinär-
distrikt, Jämtlands län.

Inom distriktet har landtbruket haft ett tämligen gynsamt år. Den myckenhet snö, som

föll på eftervintern låg länge kvar, tillföljd af ihållande sträng väderlek, men när
blidväder inträdde, smälte snön hastigt, så att vårbruket ej försenades. Någon nattfrost
förekom ej, som gjorde skada på säden. - Hö- och foder-skörden var af mera dålig beskaf-
fenhet, en följd af ihållande torka under växt-tiden och sedan mycken nederbörd under
inbergningen. Mängden af hö nådde också knapt medelmåttan. Den dåliga beskaffenheten af
årets höskörd har äfven orsakat att hälsotillståndet bland husdjuren varit något sämre
än under föregående år. - Sädesskörden var däremot af fullgod beskaffenhet såväl hvad
halm som ax beträffar. - Rotfrukterna lämnade medelgod afkastning.
Antalet djur som uppvisats vid årets hästpremiering, var större än under något föregåen-
de år, och öfver hufvudtaget synes häststammens beskaffenhet förbättrats. De under året
alltjämt ökade hästpriserna hafva dock lockat hästuppfödarna att sälja utöfver tillgån-
gen, så att under sista tiden en mängd äldre och sämre hästar från södra provinserna hit
importerats.

lo/ Hälsotillståndet bland husdjuren har såsom ofvan nämnts varit
något sämre än under föregående år. Digestianalidanden hafva varit
de vanligaste. Bland hästarna uppträdde på våren kvarka, men den
var af mildare art. Därutom kommo något fall af homoglobinduri un-
der min behandling. Ett fall af denna sjukdom slutade dödligt.
Under förra hälften af året voro svåra förlossningar bland nötkrea-
turen ganska allamänna. - Tuberkulinundersökning har ännu ej be-
gärts för någon ladugårdsbesättning, beroende därpå att allmogen
anser fjällboskapen fri från tuberkulos. Och i intet sjukdomsfall
bland nötkreaturen, hvilket komit till min kunskap, har jag under
detta år haft anledning misstänka tuberkulos.
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20/ Förrättningar på grund af vederbörande myndighe-
tens särskilda förordnande.
På grund af förordnande af Konungens Befallningshafvan-
de ha undertecknad företagit en tjänsteresa till Lax-
sjö socken (Bil. B) som biträde vid hästpremieringen
Hammerdal.

30/ Vetenskapliga iakttagelser, märkliga sjukdoms-
fall, kirurgiska operationer af intresse har jag ej
att meddela.

Ström d. 26 Mars 1898

Eric Bergstrand
distr. veterinär.
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Skolrådet 22 maj 1898.

Enär så stort antal lärjungar vid den med detta års
början inrättade undervisningen i slöjd för flickor
vid härvarande folkskola anmält sig till deltagande
deri, att denna undervisning måst fördelas på 223 af-
delningar med 25 lärjungar i den ena och 32 i den and-
ra och statsbidrag således erhållits i förhållande

Niis ERIK Nonviuuv, ¿i enn,
gödd ises.

dertill, så beslöts, att lärarinnan Märta Gustafsson, Hubtäun
som sköter undervisningen i denna skola, skall tiller- KRISTINA NORÛLUNÛ, Ohn.
kännas ett arvode af 75 kr. för år räknadt. Född Johanbdoíïeä.
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' 2/få
KÄGELBANA

4.__...__..__:,.

_, _ , , 1 3. /fu unfun.. om z.w.:=.».».. ff , 1

Pa framstallning af ett under bildning va- » *~"MAm“ms“mmMr ¿- ;

rande kagelbanebolag genom Herr P. Svedberg 1 wu”m,mWMwmmM_ 45, !

i Ström om arrendering af plats för kägel- , mmmw,Mmmhm,ñmNwuM_
0bana a det af Ångfartygs Aktiebolaget af

Erik Hansson i Bredgård arrenderade omrade
beslöt nu styrelsen att till kägelbanebola- 1 _ umwmmwhahfww _ _,.,
get, under förutsättning af bolagsstämmans
godkännande, mot ett årligt arrende af tio
kronor, som erlägges den l juli hvarje år,

7 »
0

cßorgouàago-c*7åra lif{'§{zön:.~ olzömmcw:

“IA
I. /rdaóouululn nd Slrdbrn I. 1-_ nl Tlmrw/1.-nlnn I-\ pr sloï./J'_¿;-y,
2. denim. :_ ». m. 0|»1_wømm.~_ U. /1. :mm Ä W

ll Hdsanw

Û. /rå! Ålviinl och 'nudl rmnl Ohn

l0. ,- lloslbvïïí
ll. ._ Tlnllmlsls , Slrøndf nrh Bn-m:>I,n:l t

M&N&\\

på arrende upplåta för uppförande af käge1_ 'åogseríngsa/gifterna :kola ar' »-5.1: så mar! .':'n:ret

bana nödigt område under den tid, som Äng- i

fartygs Aktiebolaget på grund af nu gällan- 5

jordområde. Träd och buskar få ej afrödjas

levererat: ,^á Sh-om: strzmzuzuz.

de kontrakt förfogar öfver ifrågavarande ßvu-go ochsu-°msv9,f,1,uda1_

_,..___

utöfver hvad som kan blifva absolut nödvän-
digt för kägelbanans uppförande.

Skulle i det mellan Ångfartygs Aktiebola-
get och Erik Hansson gällande kontrakt
träffas aftal om ändring i vilkoren, så får
denna upplåtelse ej på något sätt ligga
hindrande i vägen. all

min 565031 anal;0 Å . .
ïšYš'l<-ïllåerfsâgr ngfartygs Aktiebolaget Virgo élltyuo/_ éjzjn/C/,/ft

4-/rn ung.-mm www aan »av /nu/.au 011.1/ f sm hm i smxm om mm:

den 2-ljula' 18%, 1' en dldn af 34 dr, 6 :mlnadrr och -I dagar.

sdvjd ofh saknad a/ mil 00' f1'4'"'4' ¿“""'
sann! 6/nga sldgtingar och runner.

Amalia Ulrika Amrlli,
/and km.
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STRÖMS-FLICKOR UTKLÄÛÛÅ TILL LEKSÅNÛS
KULLOR.

Fn. venntenz Amanda Lanbbon, Ellen
Lannbon, Hulda Ånlund lamt Alltande på
"manken" Anna Åßlund.

A

Q:
vana a¿ samman by ¿ sxnöm vauudae.

1|fiÉ*~« -

Hnn Jönn Suennbon, Lößbenga oçh Jen;
Nllnën olognaenade hob atelnen Klnnl-
man Z Penman L Stnöm.

12

EBBA WAGENIUS

Pnobten wagenlun
yngbta bann, 6. 1876.

BRITTA ANDERSSON

Tnanabachen.

Û l

F!

11:* _ š*åIäÜ'E~

Ångáanlyget Tunlblen lnaálkenan Valtuda-
len enellan Bågede och Geddede. Beßälha-
vana ombond än Magnan Kanlnbon nån Eßp-
H11/5.



 
flbnrimíngur
DE GODA TIDERNA MOT STRYKARE

Ströms kommunalstämma har tillsatt
. .. .. ' h ' b tt hål-1 Strom gora att det supes mycket in geíïïn lnomh vaíje ky-a an.. . . tmer an förr. Ett vàrkligt krognäste a e ar? oc sl ° É ojare samär apoteket' där alla slags rusgif_ att mot skgutsersattning frakta så

vande droppar erhållas i mängd. dana till länsmannen'
_. Samma personer skulle jemväl hålla

Ölfloden ar också ganska stark' tillsyn öfver att inga sådana tvif-
Godt om arbete finnes och förtjäns- velaktiga existenser blifva inhysta
ten är god för arbetarne. inom byalagen.

KOMMUNALSTÃMMA 14 AUG. 1898.

Upplästes och delgavs stämman en av Konungens Befallningshavandes till Länsmannen Joh.
Gärdin den ll nästl Juni avlåten skrivelse, angående begärt förordnande för Fjärdinsman-
nen N. Persson i Bredgård, att som extra polistjänsteman biträda Kronobetjäningen med
ordningens upprätthållande synnerligast inom såkallade Bredgårdsrotan.
Därefter framställdes frågan huruvida stämman ansåg att en extra polistjänsteman vore av
behovet påkallad.
Under överläggning därom, uttalades den åsikten att en sådan borde finnas, dock icke med
vidsträcktare tjänstgöring än inom kyrkbygden vid förefallande behov synnerligast under
Länsmannens tjänsteresor till utkanterna av det vidsträckta distriktet, under vilka till-
fällen kringstrykande personer söker bedriva sin olovliga spirituosahandel.§ 

I < <Frakín0{a [_ <,\”§2!10
1 J,-r år-U/V ¿ ^VL,1 ^»« \> I'/> x @,[

" nu Angr. srnons VAJTUDAL. ,<
Å C' » /'/ / 1' ' / I

An. Frakt för nedanstående varor ßlj ,'?Z"7 1 f ' \ /I -}4:{' ¿-f I

-~ f fw 7 f ~ ' 2 I

_;_______.;

I //\ på Cšíß

Anm k°||_v. K°||y.|.;. 1; 0 a . Kf. an-. Ü

/V' I ,-4' ( 1/1/

I,

/:.f/ A77// ( /fix

,.-_.-z --- íl
~ f",

Qmlleral den 189 \_-

\\
Öß\

Q;

se
~!c*1 6 0 i Faf¿/ÉO/L

r x n./l :vu uu ' _ NILS RÛSÉNBERG
F. rseo, på öhn.
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z/¿ aa/ . /fi-and§ ?¿I/“4*I/'6”¿"]í7 /°;t;' .áf//naßyyzbgße
Å»/I Ill."-I-IL{.Åc .A/JL/z^~'I0Zø/-aøf/z av Zfc/min fn/nya/ , . , “7/

om FÖDORÅDET FÖR A. P-soN. ff;/@~/(4 /L-¿ ffíßyff e“¿'~ ef/2 ÅÄ/.VM «»äÅí..2:
ío4ÉÄ~á¿Ån%/Au/¿y¶Qâha/ßmøánu,,ÅhÅ¶~wj@*

Jag vet ej huru vi skall ställa » /,-Q.. quwm,¿¿u,¿¿á,¿,d,_,¿,,,,,t,_,,¿,¿.,,f.,¿,Å,{¿,,

:.:**.:í”::ï:ï“:: ::Jïâ:d::::g.2:.
j /Mß»-»~~~«»«;-/»feef»ff««~«M»«»M:«

om det skule gå efter fam räkning I a//faal'/'*"?”'”:' /4'/'”é"' ""”¿ -'//*¿</*°/ef./“L/(””á"'°/¿“'*”(*
sa skall det vara torr och hug-
gen ved män en sådan råfåskve

fl ”ff info» yff ,,m<,-L/yk .an ¿,?(,.'- yzay ai?/¿:7.ff1/'0;Å'à

gifver ingen värmma jag har in- "iir/»lfz Må'/2»°yÅ<Z~7/'Ä XX,/MI ad
gen lust att knota för största L__ Ü”
delen af mina erhollna förmaner A** V 7 * i
är berömligt men genom de her kalla husrumme och väderleken om jag skule anmoda någon
förståndig att undersöka mitt tillstånd skulle han finna skäl deri om de skule så på
fodras kunde ja skafa mig någon ve men ja är oförmög att någotvärka

Ursäkta min svaghet vänliga A P son

Hä/ustäde/5 å oftten vä/üusanma mwsüzeapeüi.

Å bilden »stående 5/L. ven/sten: aágà'/1/:bil/Lädet Hoßmbeclz,
ha Axel Bafethebsßon, handßanden No/Ldëen.

Å buiden Mlttande 5/1. uewste/L: Izamne/1 Robert Fne/sk,
ha P.w. Owen, ßnöken E11/.se Svewswn Aamt wunalzane
Ottouson.

a Vintern
har på fullt allvar börjat.
Kylan har varit betydligt
skarp. Ångaren Ströms Vattu-
dal gjorde sin sista resa för
året i midten af förra vec-
kan. Färjesundet var 25 nov
fullt körbart.
Ström går i åtskilliga hänse-
enden framåt. Man är bäst i
farten med iordningställandet
af en bank. Banken torde till
en början få sin lokal i
Ströms goodtemplares ordens-
hus.

SKIDTÄFLING
Den 9 NBIS (1898) e8¿e Skídtäfling rum i Ström. Ba-
nans längd 5 km. Pris tillföllo:
lzsta priset A. Lundström (medlem af Ö.I.F.)
En silfverbägare för 23 m. 13 s

2:dra priset M. Blom. Ett ur för 24 m. 3 s.

3:dje priset Ar. Näslund för 24 m. 10 s.
En mindre silfverbägare. Namndeman

SVEN PERSSON, Siäand.
4:de priset P.H.Z. Åslund för 26 m. 37 s. 2 kronor. Född 1854.
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INTERIÖR AF ETT BURGET HEM UTI STRÖMS KVRKOBV

I éaßongen hob måßanemäbtanen, kommunaßmannen och kyahouäaden Sven waßßin.

Siiiande n. uenbten: tä0tjänan¿nnan Anna S¿venIAd0ttea, bannen Anna, Man¿a, S¿gne, Pen,
MUU, mw¿n,lwAtuu1GøumwdAamtPm.mümnømutanm1¿je¿@

5%'

gär?

@=;;

@ß

f E@lkban. 5 m
30 nov 1898.
En bankinrättning är under bildning i Ström.
För ändamålet äro tecknade närmare 200.000
kronor.

16 dec 1898.

Inbjudan till aktieteckning för en tillämnad
bankinrättning i Ström utfärdades under för-
ra månaden. Det föreslagna minikapitalet
200.000 är nu fulltecknat och i lördags voro
aktietecknarne sammankallade till konstitue-

ANNA ANDERSDOTTER rande stämma i Ströms sockenstuga.
Mhha t¿¿eFwÄ.Rí0Éè~ ' na Upprättadt förslag till stadgar föredrogs och
Föw1185ó°Sma6d, aaankn ' godkändes och bestämdes att bankinrättningen

skulle heta Aktiebolaget Ströms Folkbank.
15



Tolograflhslz JERN-ÅSLUND Strbrn.
7./'bn 1,, ”_ 1250/1l'*'In z/än »- 718.9.. -

L

',§'n, ___ __ ___? __- _ ._____.__

X ,<Q;ší;zW - íššš- 1/¿7?%%?â¿í3¿42¿¿Z%â:44á:af~a~'Éí)øå2/

. - _

L
Jern- 8: Redskap:-Affär.

u_ß^ 21 f
1

.-l /Irlu/us /1%/ [j/Pr»'_/I/':_'z//az{«1;_n'r1 1:rral'uax 6 prnf. ni:/fa pr dr.

agcr och j'ornI¿nm_g \

Jm; Kronor
» |

_' .-In. (I/ffâm/I ru/. nrdrrs_/år Iiríu' :'. niÅ'uir:_g of/1 rixl' : '

n |

Slål- &- Jornraror ,,/ ¿,@.,,,,.,..,.,.;
“/frå »I

5;¿,.¿j.m.,B5|5,1:._r¿.4.f., /X] á . M
Sv nïlg/Ti:send % iv;

°°":&='“* ¿ ,~

7 Jß Mm/M, 2,¿2,~>%~ in-
sP| K; / í“ .If ° få _

sn-, rf»-_ saw. mm, az/"" av, ._

»sn

Tmd- G Dydorf. -

Kokapialar. Kaminer
OCH

Vlenvlrmnre.
Grymr & Punnor,

....... . , _

HACKELSEMÅSKINER.

Tröskverk G Vandringar.

SYMASKINER.
VELOCIPEDER.

löbcl- och

.ßgggn adssmidcq.

lxfnnunnsnsur.

Yxor, Stockságar
00 h

Snörkedjor.

Spruwr, Pumpar,
Rör & Rördelar

ID. IIL, lll. H1.,

som hörer lill en ordnad

Jern- och
Redskapsarfar.

¿\

än
_

L,-*

II-

~

INTERIÖR AF P.ÅSLUNÛS JERN-K REDSKÅPSAFFÄR I STRÖM ÅR 1898.

V¿d dnßken n. uenóten: jennhandanden Åßlund expedáenan koppanßßagane Bandeßnn
P.ÅAZund¿ dotten ¿ dönnen till hontonet, Aamt demonntnenan bodb¿tnädet Nänßund 5n
Ha54nä¿ ett benman ön henn N.N.

Siiiande på goßvet: gubben Augubt Bang.
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KOMMUNALSTAMMA is JANUARI.

Sedan genom vederbörandes försorg utstakning och plan-
läggning av allmän väg från Laxsjö kyrka till Ströms
färjesund blivit å statens bekostnad förlidet år av
Kaptenen vid Väg- och Vattenbyggnadskåren V. Prinzen-
creutz verkställd, samt för vägarbetets utförande in-
tresserade byamän inom Tullingsås, Bredkälens och Hed-
ningsflokälens byar skriftligen förbundit sig att ut-
föra den del av väg- och brobyggnadsarbetet, som låge
inom Ströms och Gåxsjö socknars områden mot det att de
finge härför uppbära statsbidraget 2/3 delar av kost-
nadsförslaget samt dessutom av Ströms sockens vägbygg-
nadsskyldige ett fyllnadsbidrag i ett för allt, hade
detta ärende vid sisthållna ordinarie kommunalstämma
den 3l siste december varit föremål för överläggning
och därvid beslutats att, i händelse något bidrag här-
till lämnades av Ströms kommun, detta skulle utdebite-
ras på vägbyggnadsskyldige efter vägfyrk, varemot av-
görandet av anslagsfrågan i övrigt uppskjutits till
denna dag.

Stämman beviljades nu enhälligt ett belopp i ett för
allt av 7 500 kronor att, därest statsbidrag till 2/3
delar av kostnadsförslaget för vägarbetet å hela
sträckan Ström - Laxsjö erhålles och jämväl hela den
föreslagna vägen genom intressenternas försorg komme

till stånd, utdebiteras med en tredjedel vart år under
355 år, samt till intressenterna utbetalas med l/3 se-
dan vägbanan blivit bruten och planerad, l/3 sedan
grus och mullföring verkställts och den återstående
tredjedelen sedan arbetet blivit avsynat och godkänt.

l Februari.
FRIVILLIG DAGSVÄRKSTECKNING

för terängundersökning för en landsväg utmed Ströms
vattudal pågår nu som ifrigast i byarne däromkring.
Och att vägfrågan omfattas med något af det intresse
den förtjänar framgår däraf att somliga bönder teckna
ända till 50 frivilliga dagsvärken. Men på hvilken si-
da om sjön vägen skall gå har man ännu ej kommit öfver-
rens om.

~\,\í' \\_Z V. /. \_í_ -åk» - - ííïí- _

15 Februari.
STRÖMS KYRKOSTAD MUNICIPALSAMHÄLLE

Ansökan har inlemnats till k.bfhde att Ströms kyrko-
stad måtte få utgöra särskildt municipalsamhälle samt
att ordnings-, byggnads- och hälsovårdsstadga för ri-
kets städer måtte bli gällande där.

Det område, som skulle bilda municipalsamhälle kartla-
des 1897 af kapten 0.E. Janson.

Ifråga om namnet på samhället anser k.bfhde att Ström
är olämpligt, enär det i vårt land finnes många plat-
ser med detta namn.

@@ @@

@@@@ í

@@@@

VIRGÛ

20 Februari.
På förslag af Nämndemannen
J. Strömgren i Vedjeön beslöt
styrelsen, att utskänkning af
öl till passagerare ombord å

Ångaren icke skulle få före-
komma annat än vid måltider
och till spisande gäster.
++++

Styrelsen för Virgo uppdrog
åt Kapten Rosberg att under
seglationstiden hålla restau-
ration för båtens besättning
mot en ersättning af En kr.
40 öre pr. man och dag samt
föreskref i sammanhang härmed
att servering af öl å ångaren
icke under någon förevändning
finge ega rum till andra än
till spisande gäster, och an-
modades Kapten Rosberg att
öfvervaka att denna bestäm-
melse noga efterlefdes.

ANNA OLLÅNDER
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torde hädanefter bli namnet å Ströms kyrkoplats.
Å under ordförandeskap af länsman J. Gärdín 22
mars (1899) hållet sammanträde med Bredgårds, Nä-
sets och Grelsgårds byamän, uttalade man sig näm-
ligen för namnet Strömsund å det föreslagna muni-
cipalsamhället.



gnar øhulu níígm gå? áíulmtugun

19 april- TILL LASARETTSDIREKTIONEN

Det var ovanligt lifligt i Ströms socken- östersund
stuga i söndags. Extra kommunalstämma hade _ _ _

nämli en blifvit utlyst för att höra huru- Med.an1edn1ng av Las?retÉsd1rektf°Üensvida âäghållníngsskyldige ville ingå med skrivelse av den 7 sistlidna Juni jämte
ansökan om statsbidrag för bekostande af bifqgat kosçnadsförslag får nödiga ansed-
undersökning och utstakning af allmän väg di 1nYe:tar1er ?°h “Eredn1ng§pefsedšar
från Ströms kyrka till Frostvikens socken- f?r sin stfgav 1 Såroms pr°Y1nS1a11akare_
gräns. Byamännen på båda sidor om Ströms dlstrlkt far Jag härmed anfora'
vattudal hade skriftligen förbundit sig D D k b
att tillhandahalla nodig handtlangning vid et av ° tor C' Mo erg och Lasarettsutstakníngen så långt alt godt och väl sysslomannen E. Svanberg upprättade kost-

' ° nadsförslaget synes mig vara mycket full-
Men när så frågan om "hvar vägen skulle ständigt och detaljerat och vad priserna
gå" kom på tapeten, då b1efV° HGIOÛGS Och beträffa anser jag, efter de upplysningar
Pilatus ej vänner längre; det fans för jag inhämtat, att de flesta saker kunna
många Petter Jönssöner i Träslända. anskaffas i Ström till ungefär samma pris
Ehuru norra sidan obestridligen ur flera som i östersund _ för en del saker som
synpunkter har företräde och ehuru af de möjligen ej kunna anskaffas här på platsen
närvarande säkert 3/4 delar önska den t°rde en obetydlig förhöjning i priset
sträckningen förnekade sig icke häller nu uppsta genom frakten fran ostersund tlllQ

den vid Ströms kommunalstämmor alltid rå- str°m ° I kostnadsforslaget saknas ettdande humanitet och tillmötesgående gent badkar, vilket tillverkat av zinkplåt kos-
emot den svagare parten Stämmans beslut tar 30 kr°n°r' av tra omkrlng 16 kr°n°r'

u . u ' . n I k f" 1 2 'blef namligen att begara statsbidrag for , Éâmïa ostnads ors ag.upptaga§ dlvaner
undersökning och utstakning på båda sidor å .ronornmen synes mig ätt tlll Én bör-af Ströms vattuda1_ --- jan ej mer an en är behovlig, likasa upp-

tages 2 divanbord å 15 kronor, 2 nattduks-
Få se nu hvad höga vederbörande säga om bord ä 12 kronor men anser jag ett av var-
det- dera slaget vara tillräckligt.

Därest landstinget ej skulle på en gång
, vilja anordna medel till fullständig sjuk-

vårdsutrustning för högsta patientantalet
(12) vid sjukstugan i Ström, anser jag det
vara nödvändigt, att innevarande års lands

12 juní_ ting anslår medel för utrustning av sjuk-
stugan beräknad åtminstone för 6 patien-

_ , , ter, då sedan erfarenheten kan visa, om
En handlande 1 Str°m flck f°r nagra ve°k°r under den närmaste tiden flera sjukplatser
sedan hemøen låda innehållande sockertop- behövas, då komplettering kan ske_
par. Da ladan oppnades fann man bland hal-
men mellan topparne ett råttbo med fem le- I tanke härpå har jag upprättat ett kost-
vande ungar. De unga voro ríklígen försed- nadsförslag, beräknat endast för 6 sjuk-
da med matsäck för resan, ty i närheten af platser, vilket kostnadsförslag slutar med
boet funnos cirka 3 liter hvitärtor. 2459 kronor och 41 öre-

Lådan var afsänd från Östersund, men hade För närvarande är det ej behövligt att_
å vä en stått en tid i Krokom och Laxs'ö. landstin et anslar medel för inköp av in-

P 3 J g . . .
Hvar de om sina "barns" väl omtänksamma Strumenter till sjukstugan utan är jag
föräldrar samlat ärterna är därför icke villig att mot en mindre, skälig ersätt-
lätt att säga. Ägaren har tils dato icke ning tillhandahålla nödiga instrumenter
anmä1t sig, vid operationer i sjukstugan.

Vad slutligen den årliga kostnaden för
sjukstugeverksamheten - patientavgifter
oberäknade - beträffar, anser jag i likhet
med lasarettsdirektionen att den samma bör
upptagas till 2000 kr; i direktionens för-
slag ingår visserligen ej utgift för lyse och tvätt samt diverse, men om patientan-
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talet beräknas endast till 6 torde motsva- ' I' I'
rande minskning i posten: "Medicin och för-
bandsartiklar m.m." uppstå.

Om legosängsavgifterna bestämmas till 85

öre, borde de samma betäcka kosthållet pa-

t1enterna° Kommunalstämma 23 juli.
Strom den 21 Jull 1899 Enligt ..... kungörelse sammanträdde
J- EfikSS°H stämmans ledamöter för att höras och
Pr°ViSía11äkf° yttrande avgiva över en av Apotekare

C. Lönnegren till Kommunalnämnden in-
given ansökan om tillstyrkande av bi-

Till fall att få försälja vin i mindre

KoNcL. MæD1c1NALsTYRELsENs vAcc1NAT1oNs ÉXa"t't°t Ö" 10 llte'~ de“"a a“$°ka“
Jamte eget utlåtande hade kommunal-

KONTOR nämnden remitterat till stämman.

Får häfmed VÖI'dS8lllt âhålla att mig Efter föredragning av dessa hand'|~in-

tillsändt ett glas animal vaccin. gar och hållen överläggning, beslöt
stämman enhälligt att avstyrka ifråga-

Ström den 15 A08- 1399 varande ansökning.

J. Eriksson
Provinsialläkare

aanneaaøiheaßsmineaßøibna

Ströms kyrkohy

ger med sin breda hufvudgata
och sina präktiga byggnader,
däribland butiker af alla slag,
bank, apotek, rakstuga m.m.
intrycket af en köping eller
mindre stad.

(l sept.)

QaIheaßølbeaßsineansmlnna

INSKRIFNING I SKIIUN

Skolrådet 9 sept.

Skolrådet beslöt att höstter-
minen uti distriktets samtliga Bnyggmäataaa Hu¿¿¿un

S1<°!°f_S1<°11° böfia_m°<} H1" LARS MAGNUS LARSSON, áödd cennzuv Auvfnsvorrfn
skrifning af skolpligtigaobarn 1345 ¿ Väae, Uä¿m¿and, men Född 1350, 9¿6¿ med bäyggm

måndagen den 18 1 denna manad. aedeamea ¿n6¿y¿¿¿d ¿¿¿¿ La¿¿¿0n_

Men då skolrådet hade sig be- g¿¿öm_

kant att de flesta barnens för-
äldrar ej kunde umbära deras
biträde i hemmen så länge kre-
aturen ännu ginge ute på bete
och rotfrukterna ej ännu voro ..., ... ............... ........ . . .
upptagna aa maagafa att dag- Vvëëä

9

lig läsning uti skolorna ej
skulle fordras förr än månda-
gen efter Mikaeli-dagen, då den gamla skolsalen såsom lokal för sin här inrättade
alla barnen böra mangrannt in- privatskola emot det att han till skolkassan erlägger
ställa sig vid sina respektive 25 kronor per år med vilkor skolsalen först och främst
skolor. nu utrymes vid höstterminens början tills lärosalar-

na i nya skolhuset blifvit fullt färdiga samt instun-""' dande vinter under de tider då nattvardsbarnens under-
Skolrådet medgaf att privatlä- visning pågår. Och må det ankomma på honom sjelf att
raren N.H. Öbom skulle få hyra bekosta lokalens uppvärmning och upplysning.

o

~
4

-o

4

o

~
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Jämlikt föreskrifterna i Kungl förordningen av den
2l Mars 1862 upprättades förslag om utgifts- och
inkomststat för kommande år (l900) sålunda

19 ALLMÄNNA VAGAR

Skattetalets skuld till Jemtlands roteringskassa kapital
2.000 kr. ränta 90 kr. 2.090.00

härifrån avgår inkomst av staten för vägunderhållet
l.6l0 kr 56 öre, 9 månaders ränta därå 4 l/2 % ränta 54.35 l.664.9l
att utdebitera efter skatt således 425.09

Vägunderhåll efter vägtal enl auktionsprotokoll av den
l4, l5 och l6 November 1898 att utdebiteras med 22 öre per
vägfyrk 2.8l5.78

22 FATTIGVARDEN

Amortering å skulden 8.000 kr till Jemtlands roteringskassa
500 kr. ränta 360 kr. 860.00

Ränta och amortering å skuld till enskilda personer (cirka
4.500 kr) 2.000.00
bidrag till hjonens underhåll vid fattiggården l.200.00
avlöningar vid fattiggården l.l00.00
reparationer, inventarier och telefonavgifter vid fattiggården 500.00

Odling å Muråsmyran samt artificiella gödningsämnen till
samma 200.00

Fattigvården i övrigt 2.000.00

Kronor 7.860.00
Härifrån avgår inkomst av brännvinsmedel, bötes och hand-
räckningsmedel l.300.00 6.560.00

39 AVLUNINGAR

Tingsvaktmästaren 25.00
7 st Fjärdingsmän å l5 kr l05.00
Distriktsveterinären 200.00

waccinatören 125.00

Kommunalstämmans Ordförande 50.00

Tpt 9.800.87
Kommunalnämndens ordförande 500.00

Ordinarie barnmorskan för kofoder, råg och ved 235.00

Densammes kornlön, utgående med 60 öre för hemmans
och 30 öre för andra matlag

Lön till extra barnmorskan 250.00 l.490.00

49 DIVERSE UTGIFTER

Bidrag till Ströms Badinrättning l00.00
Läkarearvode för socknens fattiga 300,00
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Avkortningar och oförutsedda utgifter 600.00

bidrag till lantbruksmötet 1900 enl kommunalstämmobeslut 800.00 l.800.00
Summa kronor l3.090.87

^A* -wswê *A-\_MA' Av* vA^vAv'Av»A-v~Av_..v-AL l lll l  
F01 .\'n /9 rocken. i

Debetsedel för år 1899. slmrådet 21 okt. 1899.

J” ^ V .J

X WU %2%Éâå¿¿Záwr/Z 5'/ För att bereda barnen en sund och nöjsam läs-
¶'f7,,,,a,4 ning under julferierna anslog ur skolkassan

ett belopp af högst 25,kronor till anskaffan-
m“*“___w, l de af sadan jullitteratur, som särskilt för

1..
l

Sjukvàrdsafgi

Grundskatr ........... .. y
llantalspennlngar af //man, qx f

Debut :

\,š
šèiïâr.

Bevillning afjønlbrukx/a.c/lig/1,-I med M kr. j _,

\arde à 6 öre pr 100 kr i /fax///Ä/1 f_7},,",,, / J/ /8

barn utgifves utaf Fosterlandsstiftelsen och
Folkskolans vän.

>\

få

efter afdr. jeml. 5 ll Bev.-Förord. af (\')

Vakansafglñ .................

Löøen för debetsedeln ........................... ..

« 1900 vid uppbürdsswmma levererade ................. _.» 

för ínhnusl af kapital eller arbete kr. i pøthaxee 1- strö-nu
4 '*"í "r "'* "_" ' 7

' Hushàllningssallskapsafgift .... .................... ..... _.

Bnndst.-afg., àrsafg. n.s»..~.:m intr.-afg. 22 dec
, Afgift till Skand. kreatursf.-bolaget. I,-y<~*°.:m

l procent A mf kr. 2{^ I

Landstingsmedel: mer hevillning...............,.............. Jul, W,/fn /,;¿;¿_ ¿,,
Jernvlgsbidrag ..... ............. 7 yy * i i

Vlgskm ..................................

Bidrag till skjutsentreprenaderna

Arrendelnedel .......................... l::'*"**' ' -*'**"*“ ' r' ' ^" r
l

2-

v . - - - - . . . - . - - » . . - . - - .. ' I * //,/ 4

af amma _/artig/:fl med kr. f% _,

var-le, à 5 öre pr 100 kr................ .. /// /:Å/gi Å" Látød

Apnoteradt  ittem
?_,¿f,'Zu%2ø4L@g}

11

går i samma riktning som förut. Hästpri-
serna äro nu så höga som de någonsin
varit under de sista 25 åren. Några må-
naders föl, fallna efter halfardenner-
hingstar, betalas med ända till 300 kr.
Priset för lika gamla föl af den inblan-
dade landtrasenkunna gå upp till 175 â

200 kf- ' 1“°“* <*ïS=fik“°= 1íl°S°“' På fxrfnzön AF Movzos AFFÄR PA ~Äsv1:<fN
andra ställen af länet hafva röster
höjts för att söka taga vara på den gam- I"n¿ha6Vaä@n» SVC" ÅWÜQÄÅÅÛW Modig» aä Éödd
la jämthästrasen, hvilken otvifvelak- Å Kääänäåeï åå 7360» Ûßh Åßdemßäa ÉÅÅÉ

\§¿

I

72.?

éfrnu fårv-mf

\»\\
gf'*A\å8

DET NYA MISSIONSHUSET I STRÖM

kommer att offentligen invigas instundande
................... ._ J. ,

»

'““"'“'““'Å trettondagshelg. Det är beläget i Bredgard
summa áxäf vid Kyrkgatan och inrymmer läktare och predi-

. 1=:°d1t* kosal för omkring 600 personer

tigt är för orten den lämpligaste. Síäöm Ånßyïïd-
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X

nanm,

;.~«

Bngggmä/sta/Le Larumows detta/1 Amanda,
som Ingebong 1; det 50fLnnofui<'/sfza d/Lanai
FRIDTJOFS SAGA, gå/1 A/tå 56/L det hopp
och den 56/1/1'/Lö»satan vt' alla härma Lnßön
det nya /seklex, än 1900.

Qs1GBI<4vßs1EEIQ;vmsIaßwezmßswiwnaßswäßvaa

Sekelfesten i Ströms kyrka var mycket
högtidlig. Kl ll på kvällen började
gudstjänsten hvarvid Ströms sångkör
medverkade, hvilket i ej så ringa grad
bidrog att åt det hela förläna festens
prägel.
Gudstjänsten fortgick till kl 12, då
klockringningen började och räckte 1/4
timme. Kyrkan var öfverfyld.
Den sena gudstjänsten var gripande och
sällan får man upplefva något mera in-
trycksmäktigt och vackert än denna.

ßalhcaQa1GBVaøßsfaßvuaaswäßwuußøinaa

f/uin Akådeópetï 41 Good,tempßa/Lhwset
1. Svwm.

Amanda La/wson och Hddm wagen,¿u/.s L'
fwlbße/ma Aom Ingebo/tg och F/z,¿cLtjo5 4'
FRIDTJOFS SAGA
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3 feb. 1900.

Två aktningsvärda luffare an-
träda i dagarne den elfamila
vägen härifrån (Ö-sund) till
Ströms marknad. Den ene är di-
rektör P:s jätteisbjörn Frith-
jof. Han har pels och labbar
sådana att han nog med fröjd
helsar både väglaget och den
skarpa vinterkylan.
Värre är det med elefanten Pep-
pi. Hans framkomst i terrängen
barfota och med naken hud fast
tjock i snö och femtio eller
sextio graders lägre tempera-
tur än Ceylons, erbjuder im-
pressarion svåra uppgifter att Emeßßan hv¿,tstamn¿ga b jörüza/L Mzyvntan pnov¿n».s¿aULäIza/Le-

lösa. Detta tyckes emellertid b05¿ad@n: hV¿ßa"d@ U¿¿ ¿Umm¿9 Qïänßkaå Åaåäa d4ä9t~

ha lyckats bra. För att skydda
elefanten mot kylan har han lå-
tit skrädda honom en ordentlig
n u 1» d_lappäls , en att promena
päls af filt och renhudar, STRÖMSUND
hvarjemte han vandrar iför pryd- är numera det offisiälla namnet på Ströms kyrkostad.
liga lappskor.

Ströms Folkbank 1 feb- 1900-

har nu inflyttat i sin nya lokal i byggmästare Aug Petterssons nyuppförda hus. Lokalen,
som är hållen i ljusa och vackra färger, gör ett gott och bankmässigt intryck. Inrednin-
gen är af polerad björk.
Banken har ett depositions- och kassahvalf, hvaröfver en "storbank" kunde känna sig
stolt

16 feb. 1900.

Sitt 30-årsjubileum firade i går afton ångfartygsbolaget Ströms vattudal med en angenäm
fästlighet å Nya hotellet i Ström.

Pris-Lista. 17 feb. 1900.

Ströms Folkbank har under sitt första verksamhetsår haft en
omsättning af 423.027:07, med inkomster till l2.l20:22 och

levern-od: på Inn ramen vid en ÛettOVínSt af 3 0 2 1 7 ~

ndumuaf ngeinmu 4.- lo _

“z\v
âöä

~"T'

\
uq>=3:;

.;-<É_

...__

4~\-\\<~\\N\

\,\\_\,.

.-ï“~?=-

~\-P'~\Å9-¿\4\_\_I\\

\s.k¿g

M; ;~ 19 feb. 1900.

- Det var ohyggligt kallt uppe 1 Strom 1 gar, forsta mar na s

Ilåfí K Û. R RP1 S' KICIII

/ *_-1--: ' ' ' :_ . . .. . . .. k d

~~« dagen. På förmiddagen visade termometern 37 gr. under noll
_Übšš i solen. Till följe häraf hade mycket litet folk infunnit
; eo sig och affärerna gingo mycket dåligt.

,,_f j ff ï“ E áå fÉI En massa handlande ha som vanligt infunnit sig från andra
”Y 'M ','°*1Öf'” 723: platser och förevisars antal är legio. Icke så få trävaru-

__ _ _ , 1 ._
Ãíáï-;ÅÃ¿Äki1á%'_f? f_ spekulanter ha infunnit sig, men igår hade ännu inga köp

, ._ . ' . gjorts.

25



STRÛMS BADHUSAKTIEBHUG f ¿,¿/3
hade i söndags ordinarie bo- Qsahâ
lagsstämma hvarvíd full an-
svarsfrihet beviljades sty- _n_

relsen för gångna årets för- '~__ '* *_.
valtníng. '

solaget had? under år 1899 Aug. Gustafssons Jern- & I
lnkomster t111 1.291:03 ocl: _: ___
utgifter :in 1.193=31- be f É STROM
hållning således 97:72: ~ '°"“"“" 'nal E TF--_ á
(27 feb. 1900)

_______ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

?

EGNA-HEM f d de "\ ff '

-\ !__\\.|\,_/,¿Er .........
mars . il' -«. --.--« »>- | /JT. 9% /1

Stroms kommunalstamma t111_ ....................................... ............... ....................... ..

satte i söndags en komitê för I "'-_ få dïv _

värdering af ett till salu ¿ \ Ãggnfur ......................

varande hemman som kommunen IS LW' I ;¿ /J?
på landtmannaförenings för- * _e ava S '''''''''''''" "

 

dela 1 mmdre lotter. Dessa ' * '''''''''''''" 9'
skola erbjudas arbetare, som , SMÖRKÅRNOR' J ' 75/ ,¿f,, 6
på billiga vükor vilja be_ slmermukimn .........................

bygga °<=h “PP°d1a desam- f “'?í'P- .......................................

s/mg/una a 0/som 4 ø /Ä'
1 _ _ ....................... .. ................... ...... ..;;.......'..............

¿ Iøkspislar och / M;Gjutgou .......................

; _ *_ ._ 40 /I
Ä ........................ ....-...-.....-H................ .... .. .......~..... ....

' -- / / Å/C STENIIÄRL- 5 .............. .. ................... ..'. .............. ..:....... .......... ..x..ß

_ / 1W* .&_fß9_°få*°°“- ...................... ..

1;-ff-f /ßáwnßs 4,» K.., m _______________________________________ ._

s inrgijdïdnssssss deSw' ..

vw- 4 _fm-v-- _.../K ................ _ if__________ _. _

I 00,

ssssssssssssssss

. Is D n mi_ ,' ' °' /P7 44 / Ä/-M»-»»=-»-1-»»-»-» .........._:_______________ ......................... __

mm a a_u_a¿:“_;||:'uvu 1 - _

rüløndwnzd Ju-nlmm/\ql. ....... ._

/çx f rv 4 :J
'Å

' .............................................................................................. ..

° *<7/WC' “Jezmhandßanden - '
Aueusr cusTArss0~, ..... ....................... _.

Win vwmm, áöaa Issa. “'~=-°' _
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______________________,,f,_@ø Lånehjälp
KYRKORÅDET l6 APRIL l900.

Enär avlidne gratialisten Nils Blomquists änka ej kunnat

§äåš§š;;E;=) utfå den enligt pensionsbrev henne tillkommande begrav-
ningshjälpen 4 kr 50 öre med mindre än att hon styrker,
att hon bekostat sin avlidne mans begravning, så beslöt
kyrkorådet, som hade sig bekant, att änkan ombesörjt man-

============“2L__. “ nens begravning men ännu stode skyldig för likkistans an-
uwu:nmnuw.srn6u. | skaffande och för gravöppningen, att såsom lån ur kyrko-

íš) ...............................u

______________________ _,

Sååå» l

yáamnmn .H,mH¶,. Ä I

h 4%/fpw' ¿ Föredrogs Jemtlands läns Landstingsfolkhögskolekommittës

kassan försträcka henne vad hon sålunda måst sätta sig i
skuld för, på det hon måtte anses berättigad att uppbära

' ifrågavarande begravningshjälp.

T

Bidrag
l

1

1

f koMMuNALsTAMMA 3 JUNI 1900.

~~~"m~~ --------j T
skrivelse med framställning om bidrag från kommunen för

L/ ,,, /yy ,,,l bdande av en Faikhagskaia 1 iänec.

''''''''''un ''''''''''''' ''''N Efter uppläs_a_nde av de i_nämnda fråga rörande handlingar
..............._. - I uppstod en langre overlaggning varunder framstalldes som

H '''''''''''''''''''''''''''Ü önskemål att skolan skulle bliva flyttbar och därigenom

.................. kunna tillfalla vår ort någon del därav.

Jfr . fo !, ( k Efter överläggning beslöts att, som den manliga befolknin-
''''''''''''''i'"1hé"'""“"”"“ """N , gen vore vida bättre tillgodosedd med skolor och undervis
4/ I J =

-
c7", j..................._ .ê.......

...... ._

ya i ningsanstalter än den kvinnliga, låta bero tills vidare
med bidrag till manliga avdelningen av den tillämnade sko-

nfëïf , lan, men uttalade sig för beviljande av bidrag till den
4 kvinnliga avdelningen.

5 -------------ßfßålq- Efter framställd fråga beslöt stämman att blivande bidrag
skall utdebiteras efter allmän beviljningsgrund. Därefter

--------- --------------- ----- -- beviljade stänlnan enhälligt ett bidrag av 150 kronor till
. ...........ÉII............-~m___"mi.¶:l äre" 1901-1g05_
% / T

den kvinnliga avdelningen för varje år under fem år eller

.... .. jlf'/ 4-- ..... .. 13 jun 19oo.

51fâ~~~«~««- ~~«~~--- ---- ~ KUNGL. MAJ T HAR Msoelrvxi ATT HALsovARnssTAoeAs roa RIKET

................ ..

............-au----...............

...................... .. .

............................... _.

nwa«W);21a1á<

''''''''''''''' i _ s , oss
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FÖRESKRIFTER, I HVAD AVSER STAD, SKOLA I TILLÄMPLIGA DELAR

GÃLLÅ INOM STRÖMSUND I STRUM.
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PASTORS ÄMBETSBERÄTTELSE
till prostvisitation med Ströms och Alanäs församlingars pastorat den 18 och 19 Augusti
1900.

40) Glädjande att säga, besökes den allmänna gudstjänsten i Ströms församling ganskaflitigt, och äfven i Alanäs börjar antalet kyrkobesökare att ökas i motsats till hvad
som förut varit fallet. Samma är förhållandet med frekvensen vid nattvardsbordet.
Endast en gosse hade af sina föräldrar afhållits från dop och nattvardsskola, intill
dess han vid fyllda 18 år själf infann sig i nattvardsskolan med begäran att få deltaga
med årets konfirmander uti nattvardsundervisningen. Efter afslutad undervisningskurs blef
han dagen före sin konfirmation döpt. En annan från Hammerdal inflyttad hustru, som af
sina föräldrar varit vägrad både dop och konfirmation, har innevarande sommar genom do-
pet blifvit upptagen i Svenska Lutherska kyrkan. För öfrigt finnes endast en i fjol till
församlingen inflyttad familj, som före inflyttningen slutit sig till baptisterna och
som vägrat att låta döpa sitt i år födda barn.
Den uti Ström för ungefär 20 år sedan bildade frireligiösa föreningen af valdenströmsk
natur, som hvarken synes ökas eller minskas till antalet, eger fortfarande bestånd, och
har af densamma uppförts och i år invigts ett eget missionshus, där dess medlemar sam-
las till sina gudstjänster. De afhålla sig fortfarande ifrån de allmänna gudstjänsternai kyrkan äfvensom från nattvardsgång tillsammans med kyrkans medlemmar och begå nattvar-
den tillsammans med sina egna meningsfränder. De ådagalägga i öfrigt ingen uppenbar fien-
deskap gentemot den svenska kyrkan samt låta sina barn både döpas och konfirmeras af för-
samlingens prästerskap. Orsaken därtill, att de hafva skiljt sig från kyrko- och natt-
vardsgemenskapen med den öfriga församlingen, måste antagas vara en ensidigt donatistisk
uppfattning å deras sida af församlingsbegreppet.
Hvad Guds ords bruk i hemen beträffar, så är förhållandet uti olika familjer mycket oli-
ka. I somliga öfvas det flitigt, i andra däremot icke. Den seden torde likväl få anses
kvarstå sedan gammalt i många hus, att familjens medlemmar på lördagsaftonen samlas till
läsning af någon religiös betraktelse, äfvensom den seden iakttages, i synnerhet i de af-
lägsnare byarne, där lokala förhållanden lägga hinder i vägen för ett allmännare kyrkobe-
sök, att byns innevånare på söndagarne samlas till gemensam andakt. De andaktsböcker,
som finnas nästan i hvarje hus, äro, utom bibeln och psalmboken, predikningar utaf Luth-
er, den utaf sällskapet "Pro fide et cristianismo" utgifna "Söndagsvännen" samt evange-
liska fosterlandsstiftelsens predikosamling. Dessutom finnas i många hus C.0. Rosenii
skrifter jämte andra författares arbeten, hvilka i allmänhet äro utaf ett godt innehåll.
På de sista åren hafva ett par allmännare väckelser gått genom församlingen, hvilken så-
som vanligt, hos de flesta fördunstat, men dock hos en och annan lämnat varaktiga spår.
Någon diakoni i egentlig mening har ännu ej kommit till stånd, men behof däraf förefinnes
nog och torde i en snar framtid komma att göra sig så kännbart gällande, att denna för-
samlingsverksamhet förr eller senare tagas i anspråk.
De lekmän, som här uppträda med andliga föredrags hållande, äro förnämligast Fosterlands-
stiftelsens och Jemtlands missionsförenings kolportörer, och af deras verksamhet hafva
endast goda frukter visat sig. Tvänne kvinnor ifrån det s.k. Helgelseförbundet hafva vid
ett par besök i dessa trakter uppträdt på det nya missionshuset med föredrag, beledsaga-
de med sång och gitarrspel. Deras syftemål var efter deras egen uppgift icke att draga
människor till något visst parti, utan att åstadkomma väckelse. Då den förutnämnda reli-
giösa föreningen fortfarande kvarstår inom svenska kyrkan, så finnas inom församlingen
inga separatister i egentlig mening.

Med undantag af en del individer, som ofta genom dryckenskap och dansgillen störa sab-
batsfriden, hållas sön- och helgdagar i allmänhet i helgd. Dryckenskaps- och otuktslasten
visar sig nu som förr svår att utrota, ehuru den förra allvarligt motarbetas såväl af
den här bildade goodtemplar föreningen som af de allvarligt tänkande inom församlingen.
Rätt ofta förekomer att fästehjon före äktenskapet häfdat hvarandra och att kvinnan så-
lunda icke får bära kyska brudars skrud.
Grofva brott emot allmän lag hafva ej föröfvats.

Se) Skolväsendet i Ström uppehålles medels en fast folkskola med tvänne ordinarie lära-
re, Zne mindre folkskolor, som ambulera på tvänne stationer hvardera, samt en fast och
9 ambulerande småskolor. I församlingen finnes, utom det gamla folkskolehuset, ett nytt,
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uppfördt på samma tomt med tvänne lärosa-
lar och bostad för lärare samt för öfrigt
l2 småskolehus. - I Alanäs finnes en fast
folkskola samt en fast och 223 ambuleran-
de småskolor. Antalet skolpliktiga barn
är i Ström 867 på en folkmängd af 4.564
personer samt i Alanäs omkring 300 på en
folkmängd af 1.512 personer.

Med de anordningar, som församlingarne
vidtagit för sitt skolväsende, bör det an-
ses vara så ställdt, att alla barn skola
kunna få skolundervisning. Men exempel
saknas icke derpå, att denna undervisningtill följd af dels medellöshet, dels bris-
tande intresse å föräldrarnas sida blir
knapphändigt nog. Lärarne och lärarinnor-
na söka hvar och en efter sin förmåga att 3TRÖM5UNp5 NyA FA5T¿ p0LK3K0LA_
fylla sin plikt; flertalet af föräldrarne Hu¿¿¿ upp6ä¿d¿ på ¿ama ¿0m¿ gom d¿¿ gam_
äro ock gynsamt stämda för folkundervis- ßa 60¿k¿k0¿¿hu¿¿¿ gamt ¿nn¿h¿¿¿and¿ ¿vän_
ningen. I båda församlingarne och sär- ne ¿ä¿0¿a¿a¿ och b0¿¿ad áöä ¿ä¿a¿¿
skildt i Ström förtjäna de personer, som
få lämna det största bidraget till skol-
väsendet, det erkännandet, att de äro villigast att göra uppoffringar för skolväsendet.
Skolrådets ledamöter fullgöra hvar och en sitt åliggande.

Inom Ströms församling finnas 5 öfveråriga döfstumma, endast en minderårig sådan i skol-
åldern, hvilkens hörselförmåga så förbättrats, att hon kunnat börja deltaga i undervis-
ningen.

I Ström finnes endast en söndagsskola inrättad. Vid det förhållandet att kristendomsun-
dervisningen uti våra skolor ännu utgör hufvudämnet och att det är ytterst svårt att få
lämpliga personer att undervisa i söndagsskolorna, som efter sin natur ju skulle hafvatill föremål kristendomsundervisning, hafva sådana skolor icke ansetts böra eller kunna
allmänneligen inrättas. Då barnen vanligen omedelbart öfvergå från folkskolan till natt-
vardsskolan, har ingen särskild fortsättningskurs för inträde i den senare ansetts be-
höflig.
Sockenbibliotek finnes ännu icke.
Presterskapets lön från församlingen utgår efter Kongl. Resol. den 19 April 1872 med

1700 kf. korn och minst 500 kronor kontant. Dessutom har pastor 71 kf. 4 ka:nr korn i
vederlagsspannmål och uppbär arrendet för stamhemanet Svedje. Komminister uppbär, utom
575 kf. korn och 200 kronor af den ofvannämnda lönen från församlingarne, afkomsten af
den till Alanäs prestbord hörande skogen.

Särskild karta och beskrifning öfver Ströms prestbord finnas icke; öfver Alanäs präst-
bord finnas bådadera i sammanhang med Alanäs bys skifteshandlingar.
I båda församlingarne äro klockare- och organistbefattningarna sammanslagna och förenade
med folkskolläraresysslan. Lönen för båda äro i Ström 350 kronor, i Alanäs 250 kronor.

Ström den 17 Augusti 1900.

0.N. Vagenius

êugi 8: fíøllß
Jag mötte Pen Cantaaon t Gnätbgånd ute på vägen. Han van atnuntad
med oktnnväaha och tahedon.
- Tänhen du ut och ßtóha, undnade jag.
- Ja, jag van tänkt det, Avanade han, men så mötte jag Jache-Ltba
och dänön uänden jag nu om. Det än tngen tdë att ge Atg ut på
ßtske Aedan man mött den dä/'L hä/uuángen, elle/L öve/Lhuvud taget nå-
got 6/umtinme/L allé.
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30 Augusti l900.

Länets 28 landtbruksmöte öppnades idag af landshöfding,
frih. Sparre.
Ofantlig tillströmning af deltagare och utställare. öfver
1.000 nzr, hvaraf hingstar 27, ston och unghästar 131, tju-
rar och ungnöt 33, kor 104, får och svin 30, jordbruks- och
trädgårdsalster 92, smör och ost 72, industrialster 490 ä
500.

Utställningen kan karakteriseras såsom den mest omfattande
som hållits i Jemtland.
Telegram afsändts till konungen. Svar nyss ingått.
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ÖSTERSUNDS-POSTEN, Lördagen den_1 Sept.

Såsom redan i torsdagsnumret meddelades
öppnades det 28:de landtbruksmötet i tors-
dags af landshöfdingen friherre K.U.Sparre.

Anordningarne för detta första landtbruks-
möte hade varit omfattande och helt säkert
satt möteskomiterades och deras damers nit
och möda på hårda prof. Det i sanning stor-
artade deltagande med hvilken uppmaningen
blifvit hörsammad har också på ett glänsan-
de sätt vittnat om det norra Jemtlands re-
surser och utvecklingsmöjligheter.

Redan tidigt på förmiddagen började folk
att strömma till från alla väderstreck,
flertalet med ångbåtar och öfver det bre-
da Strömsundet, der åkdon och djur timmar
i streck bildade kö.

Länets blifvande andra stad var höljd i
flaggor och mötesplatsen kring det rymliga
folkskolehuset företedde en glad och ståt-
lig anblick, med uppfarten betecknad af
flaggstänger med smattrande dukar och en
äreport af granris.
Men ännu mer än skarorna af besökande vitt-
nade själfva deltagandet i utställningen

ven srAm<;A uPPrAnn:~ rm LA~vTßRuf<sMöTET. °'P att här f“““i“ både g°d “illa °°h för'rad att hemta ur. I synnerhet vackte hem-
Fßaggbtängeä med bmattäande dukan och ääe- slöjdsutställningen verklig häpnad genom
pant aß gnanäib häßba deßiagaäe och bebökan- sina massor af föremål. De böra säkerligen
den Vä@k0mna till det 28:de allmänna Kandi- ha representerat värden för ett tredjedels
bnukbmötet Å Zänetb bßißvande andäa blad. hundratusen och en flyktig jemförelse e-

mellan utställningsföremålens talrikhet
och värde med de pris, öfver hvilka veder-
börande prisnämnd förfogade, var egnad att
inge både anspråkslöshet och oro.

Emellertid voro de till öfver ett och ett
halft tusental uppgående nummer på ett
praktiskt och prydligt sätt ordnade, hus-
slöjden i den södra och produkter af jord-
bruks-, boskaps- och trädgårdsskötsel i
den norra skolsalen. Väggarne voro här och
hvar prydda med sköldar och tänkespråk läm-
pade för deras uppgift såsom: "Väfvens slag
och rockens surr är musik i bondens hem",
Med heder skall det hus bestå, der arbete
och flit få rå" och i norra skolsalen:
"God ans och vänlighet mot kon ger mjölk
i stäfvan och smör i kärnan", "Rif ej la-

PARTI AF STRÖMSUNÛ ' VV MOT SyDvÄ3T° dan för ett svagår", "Bättre det hemmagjor-
Pßwtaen 5611 den me/st omættande och 51mm- da då1í8a__äI} d@t_1<öPC§ Prålíga", Och "Om
9¿n9¿¿¿ka u¿¿¿ä¿¿n¿n9 bam h¿¿¿n¿¿¿¿¿ h¿¿¿¿¿¿ frosten harjar dina falt, graf dubbelt
¿ J¿m¿¿and_ större diken".

3amhä¿¿¿¿, "F¿a¿a", uppV¿¿a¿ ¿¿¿ Vä¿¿¿¿nd Å skolplanen voro utställda landtbruksred:
och en Vägmåga ¿0m V¿¿tna Om god V¿¿ja och skap, seltyg, torfströ fran Ulriksfors, ba-
áaníabiaih ßäämåga att ääit ßöhvalta de 0- tar m.m. Bakom skolhuset öppna den blifvan-
uttömßiga äihedvmaä ¿0m ßinnas u¿¿ dgn V¿d- de utställningen, öfver den synnerligen
¿¿¿ä¿k¿a g¿¿äm¿ Va¿¿uda¿' ¿¿k¿¿¿ mä¿k¿¿¿9a¿- äikhaltig och 1 fraga om hästar framstaen-

e.te dälid
Vid 10-tiden på morgonen gafs signal till
utställningens öppnande. På skolhusets ve-
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randa framträdde hushållningssällskapets ordförande frih. Sparre, beledsagad af vise ord-
föranden, sekreteraren m.fl., och yttrade:
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“§ Hushållningssällskapets förvaltningsut-
§' skott har till detta landtbruksmöte inbju-
f" dit såväl sällskapets ledamöter som landt-

š IÉ brukets öfriga idkare och vänner och 'a
' vu ' °

J 8
3: beder nu att fa helsa eder alla, som hör-“'“"'^"-'lll 5 sammat denna inbjudning, välkomna till mö-IJIITIIIRIIGYIY j cec .

. ; Det torde icke vara behöfligt att för e-
' z .jr der, som nu äro samlade här, nämna något

fö* _- §j¿ om landtbrukets vigt och betydelse. I vår
¿ä¿a ' f j tid är detta både kändt och erkändt, och

¿v~É?\*»l3ñ"“ lä sjelfva benämningen "modernäringen" inne-
bá f f ll h b

\

I-M*

å-

Û

1-\oe,~:-__

V j' ; ¿L4¿f å 'r ör ö rigt i sig a t vad derom e-
ení:L Ézááåø-v A194*-rf j höfver sägas.

¿ gàlaslsøïñmenuInnntgf | Det kan ju visserligen icke bestridas att
I E Å ° za E ! Jemtlands län, liksom de öfriga länen, un-

15
* der de senare årtiondena gjort afsevärda

qgê¿C*¿¿šy/ | framsteg beträffande vår modernäring, men
' I om vi taga hänsyn till de väldiga vidder,/'-s' ~/- - nu o 0 ,,/4*^* =;r;e«44\ som annu ligga obrutna inom detta lan -

¿?773wm~, Och detta ehuru en stor del af dem äro i
-_¿!,Ö'__f ¿¿¿_a.i hög grad lämpliga för kultur - så måste

f ¿#èQ¿¿i '"”¿"”"' vi dock medgifva att mycket återstår att_ _ ,..

“---"“- göra bade för oss och vara efterkommande.

Förvisso hafva vi anledning hoppas och
förvänta att vårt natursköna län skall gå
en vacker framtid till mötes om vi nemli-

gen oförtrutet arbeta på att tillgodogöra oss alla de rika naturtillgångar, som med fri-
kostig hand blifvit oss gifna. Jag tänker härmed på våra odlingsbara marker, våra skogar
och vattenfall. Kanske ock i bergen gömmas skatter, som bergens andar endast ovilligt
lemna ifrån sig - i hvarje fall icke åt andra än den flitige arbetaren.
Men för det eftersträfvansvärda målets ernående måste vi söka att tillgodogöra oss icke
blott de naturtillgångar som gifva ett rikt utbyte, utan jemväl dem, som gifva ett jemfö-
relsevis mindre rikt sådant, exempelvis jagt, fiske, trädgårdsskötsel, insamling af
skogsbär m.m., som af många anses mindre lönande och derföre åsidosättes. Här, liksom på
så många andra områden, gäller den gamla välkända satsen att "det ena skall man göra och
det andra icke låta".
Bland länets naturtillgångar nämndes våra skogar, och hvad dem beträffar torde särskildt
böra erinras om nödvändigheten af att med dem fara varsamt - vida varsammare än hvad man
på många orter inom länet gjort och gör. Vi måste äfven i detta afseende tillämpa den
för alla tider bestående grundsatsen, att ingen generation får förminska eller försämra
det kapital den fått att förvalta, utan blott tillgodogöra sig afkastningen - man kan
kalla den räntan - på detsamma. Kapitalet - det må utgöras af fastigheter eller annat -
-skall lämnas till nästa generation, helst förökadt och förbättradt, men i hvarje fall
icke förminskadt eller försämradt.
Då det nu är en allmänt erkänd sak att en god skogshushållning är en verklig lifsfråga
för länet, har jag ansett mig vid ett sådant tillfälle som detta icke kunna underlåta
att med några ord beröra densamma.

Slutligen vill jag uttala en uppriktig önskan att länets samtliga innebyggare må, en var
efter måttet af sina krafter, arbeta för länets vidare utveckling och förkofran.

OCH MED DETTA UTTALANDE FÖRKLARAR JAG NU LÄNETS 28:E ALLMÄNNA LANDTBRUKSMÖTE ÖPPNADT.
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Telegram till Konungen
På ordförandes förslag beslöt mötet att till Konungen
afsända följande telegram:
Till Landtbruksmötet i Strömsunds nya muni-
cipalsamhälle talrikt samlade jemtar anhållaatt, med betygande af sin djupa vördnad och
oföränderliga tillgifvenhet, få till Eders
majestät framföra sin underdåniga tacksamhetför städse visad omvårdnad om det svenska
landtbruket.

Sparre

På detta telegram ingick sedermera följande svar:
Landshöfding Sparre, Ström.
Tackar för telegrammet. Bringa Strömsunds mu- i *”*nicipalsamhälle och det samlade landtbruksmö- Lamuhäßugtet min valgångshelsning.

Oscar
KNUT ULFSON SPARRE

Efter telegrammets uppläsande utbragte ordföranden
ett lefve för konungen hvilken besvarades med fyrfal-
digt hurra.

Åt mötesbestyrelsen och ströms-
bor gafs kl. 5 middag å Sande-
lins hotell för hushållnings-
sällskapets ordförande, vice
ordförande och förvaltningsut-
skott, prisdomar, pressens re-
presentanter m.f1.
Gästerna helsades af direktör
Gärdin. Kyrkoherde Wagenius ta-
lade för hushållningssällska-
pets förvaltningsutskott.
Landshöfdingen besvarade talet
med en skål för Strömsunds mu-
nicipalsamhälles utveckling
och framtid; länsman J. Gärdin
talade för prisdomarne, för-
valtare Berg för pressen, re- ¿

daktör Burman för mötesanord- " ' -
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Pfisdélnse f°§ sin början Ä¿v@n om ezáven ¿ vazzudazen :tex bzäibza delen glam-
k1° 12 1 Saf_°°h f°ffattade§ n¿nnen genom ett vißdt och otygåat Kandßkap, óå 5¿nnaA
af ladshöfdlse» S°m defvld ä¿v@n rdyzßtßha panzrei dal de; bnubande vazznez bran-uttalade sitt tack till mötets nan upp och genom bin behagßyßda anbßich ßöna tankaaneutställare. Han hade väntat ¿¿¿¿ b¿¿yd¿¿g¿ ¿yd¿¿ga¿¿ b¿äddg¿ad¿¿_
att här uppe fa se vackra djur,
men hvad han icke väntat att PARTI AF VÄGEN» STRÖMSUND-
få se, det var en sådan hus-
slöjd, som den mötet haft att
uppvisa och af hvilken många
alster skulle försvara sin plats på en verldsutställning. Särskíldt tackade han qvinnor-
na för hvad de åstadkommit och ville hoppas att husslöjden skulle fortlefva och allt vi-
dare blomstra. De manliga utställarne erinrade han om, att jemtarna vid Malmöutställnin-
gen blifvit höljda med pris för sin fjällboskap. Detta kom deraf att man med öppen blicktagit vara på och dragit fram den för provinsen lämpligaste rasen. Talaren ville hoppas,att det skulle gå på samma sätt med den jemtska hästrasen, som varit berömd sedan urmin-
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nes tid. Vi ha försökt med utländska kors-
ningar men detta har gifvit ett sådant
resultat att man har allt skäl att återgåtill den gamla jemtrasen. Då skall det
komma en tid, då man har heder deraf.

Det har redan sagts att utställningen kan
betecknas som den mest omfattande och lyc-
kade som hittills hållits i Jemtland. Ä-
ran deraf tillkommer i icke oväsentlig
del Ströms kommun och mötesanordnarne
kyrkoherden 0. Wagenius, landstingsmännen
0. Olofsson i Tullingsås och U. Holm, för-
valtare A. Berg och direktör J. Gärdin
samt ett tiotal damer. Mötet i dess hel-
het, ordningen bland de talrika skarorna,

++++

belåtenheten och det omisskänneliga in-
tresset hos deltagarne, allt vittnade om Fäa" en bazaä a G°°d¿emP¿aäh“¿¿¿v Stä°m¿“"d-
att det första landtbruksmötet i Ström 5¿¿¿unde ¿ 6¿¿m¿¿ äaden, Hu¿da Å¿¿und,
kommer att ega verklig betydelse och stå Ka¿¿n N¿¿¿¿0n d_y_, f¿¿a Åg¿¿b¿¿9_
som en märkesdag 1 kommunens och den vack-
ra vattudalens utvecklingshistoria. I m¿d¿e"* Bä¿ia N¿¿¿40v vaåa Sundbeßr

Mangaaexa Suenabon, aohen Nalßund.

Stående längst bak: En¿k Laaaaon, Amanda
%§QQ%$Q$Q§Q§%$ Laabßon, Laaa Eng och ha Engataöm.

vgligfff 21 sept. 1900.

Det har på alla orter, där mera folklif förefunnits vara, och å större platser anstäldts
polis, men ännu tyckas icke vederbörande ha ihågkommit att Strömsunds municipalsamhälle
behöfver sådan. En ordnad polismakt, som kunde skydda de fredlige och hålla ordning och
skick å gator och samlingsplatser, behöfvas dock här särskildt nu när höstkvällarna kom-
Illa.

lliftæri
Till Kommunalnämnden i Ström

bd"11
mo

910"1
V1

härmed anmäla att difteri utbrutit i byn Näset hos hemmansegaren A. Nordin, hvilkens
iga dotter insjuknat den 22 dennes.

Undertecknad har besökt den sjuka och lämnat föreskrifter såväl för behandling som för
att hindra smittans spridning.

Ström den 25 Sept. 1900.

J. Eriksson
provinsialläkare

ênfür níntern IAKTLYIIKA

15 okt. 1900. V¿¿¿ man ßå n¿kt¿gt god jahtßycka Ahaßß
. h - f_ man vid nattvaadagang taga obßaten ua

ëríäpâåtåešåífsâíàå 3323 ägïoï šamnuy:_ munnen. Nan man Aedan kommen hem abtea

pat sig brigt på forkörare hvilket man ej man Oqßazen på Väggen och bkjuteä enf. fu d . sf ' tar i be_ kala Lgenom_den¿ Daavtd bkaßß en daoppe
ar Orun ra sig ° ver' °m m n blod uæßa bag pa oblaten Bßoddaoppentraktande det daliga väglaget

' Atayhea man in haing böA4mynn¿ngen. Se-
Den stora trafiken beror mycket därpå, att dan han man god jakißycha,
varor som skola uppför Ströms vattudal mås-
te expedieras innan vattudalen fryser till.
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Byggnaden uppöad omkaing 1880 aß Enih 02440
Sandeun mßyttade ¿ a/stéghexen L' Nouembe/L månad än W”
1890.

i Eotall,
1m WWMötesplats

för
' det mondäna Strömsund

REKOMMENDERAS!

' Ljusa och renliga rum.
Godt kök - restauration.

n. Farniljen

Unapnungßigen bygd ¿ två vån¿ngan 5¿ck ßabttgheten attt
nuvanande utaeende anden énnevanande ån 1900.

znzenzön a5 köket.

ëßšßšßšßëßäßêß

koMMuNALsTAMMA 21 oki. 1900.

Hemmansägaren Jöns Persson i Strand, hos
vilken pigan Brita Cristina Johansdotter
oavbrutet i 20 års tid tjänat som piga,
under vilken tid hon uppfört sig utmärkt
väl samt ständigt åtnjutit sitt husbonde-
folks tillgivenhet och förtroende, anmäl-
de att han ämnade hos Kungl Patriotiska
sällskapet på sin bekostnad söka utverka
något vedermäle till bemälda piga för
långvarig trogen tjänst, samt anhöll om

Käßßanmäataae Caaß A. Sande¿¿n ¿ knetaen ag
4¿n 5am¿Zj.

VRESMARNING

VRICK-SMORNING tißßvänkaa af V¿kZundA-
-Anna ¿ Svanialute.
Hon tagen något oaaßtat ett, (Aten el-
ße/L ßäfsfz/svål, Zà'/se/1 ögue/L du/.samma och
andaa på det. Däaeáten Amönjß det vn¿c-
mweßtüïeß buzqmanwtwßm
Etx enheßt bot ön aåväß männtska bom
djun.

kommunalstämmans utlåtande och förord.
Vid ärendets föredragning yttrade stämman att som det nu för tiden vore mycket sällsynt
att ett tjänstehjon tjänade så länge på ett ställe och med sådant hedersomdöme av sitt
husbondefolk som den ifrågavarande, så ville
nes husbonde tillämnade heders belöning.

stämman på det varmaste förorda den av hen-
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Till
HERR DOKTOR J. ERIKSSON

Enär hos mig blifvit anmält, att y -I C

terligare 4 fall af difteri inträf-ß.m.,,,~,¿,a,,í,...,.,....1 1 .

¿_'á_?' \á;,fu_/ ¿¿é |
o 0 o

fat 1 Ogarens by, dáraf ett under
nal'

¿ gardagen slutat med döden sa far jag

 '
aardu /rd.-:nad ha//ad och aßma' all vid laga på/ød sig /MN/la in/dr Ännu*/1 /ilvcløy

åfámaâ endl/ 6 A' mlhgdryadqon al: än /qlima Iubïiq, aan

Ådrj.-u 4 liryußllol Jffo ålfdndagnn den J/ lnalundandc :Maud /Ifall IH

år

n

:

I

Shdnu aknoldnumnnahnlør den Û

s Brandvasen.¿u _

:.///-M-.4/.u /.,a.n4..:_..,/.)¿.nÄ:zn.4q«,,-/4./n.-».a«.uaf,Å¿~~ 12 N°v_ 1900_"“z' '74Ä%”'“z'?'"'°Q sz " ds ni ip Is hane h- I _, . r romsun mn c a am ar nu
_¶_v¿,¿É“-4. - 4,7 "oc lå: Å redan hunnit skaffa sig brandväsen m W med en 90 man stark, indeldt brand-

I kår, som disponerar 2 sprutor, en
AÜÉn¿Zâ~e/ , för 14 och en för 6 man, samt i öf-

\ g22Zy9 V rigt nödig attiralj.

anhålla, att Herr Doktorn ville ater
igen dit resa för meddelande af råd
och föreskrifter rörande de sjukas
behandling.

Ström den 9 November 1900.

upmp mm:/. .mamg/maa-, a 0-W/W www, WW. yr/ma. M» '¿'“( ru/mf. fu/ 1 0 . N . Wagenius
/4,. mm /af W |

..z¿.....'.
f ß. Aff.-»åøå ,¿________,_, ;;.1,¿.7,,.,

Aåa ¿í'::2ï:aæaaJl âí27Z%«> /-l-4f_
É “¿'II'°a

SKOGSARBETARNE
eahálla beIa¿n¿ng: áön gnanatoch 18
öne, 56/L ßwuwtoch 20 öne.

agaßö/ttjerwt: 3 Ivwnoh 50 öne.

.-è1;:::> Kostnaden uppgår till 2.500 kronor.

346%

_ k/
1' ai- :Å då: Å; inf

ab'/Å,¿'au/uu, 4//uu/fru ae/auch/uuóåa n-Lina» din

~:;f*:,;f~:4,/~t;;2;>.w_,,.m*~»f~f~<a.,_ft:~
é¿è@7øe5 ___ _H_ and _

I no/una dela/:na a6 S4*/Lömb vida*/Läck/ta wcfzen * ___a__
ßxlnmu áoüz bom hanna opå vädmßeken uf/L de | ___
56/wta gädda/me om vånen. _._-._a_e .___
azoaåwwfum mneek och mängd ¿ :mun bmäm- '”fš*“'“*"“f"'“*“f“**-“f*“”*f
ma om det watt bL¿ en negnéng Aomma/L. Föfusom-
ma/Lena väde/»teh aßläaeß /¿ den ßluïmne delen aá
Zeßvenn.

Väduleh och nede/Lbö/Ld kanna även 56/utßpå/s L
t/Lnte/Lgatan a deua Le ven- och v' e/Lga,t44på-

I

V

nufßyu. Jøaøuønvøawuoc/Äcu/a,-øÅ'7/Åuoafful

«.«Z4¶É,.4ø@mm.¿.Jaø&_.4.4¿,4

Özá:;ÉÅv_aaJv¿käeí,nø
'sr Aktebolaget

6 6 L It I Ä T Éa kma-ra nusfannk
män. De kunna påvua hva/L jul och påßh beßinna lt,
Mg, och dä/Laá d/La de /uïtta Aßuuatóe/Lne. '
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äøku trappar
Till
FÖRSTE PROVINSIALLÄKAREN I JEMTLANDS LÄN

Med anledning af Eder skrifvelse af den l5 Oktober, i hvilken begäres utredning och ytt-
rande af mig öfver en i Jämtlands tidning förekommande notis af innehåll, att under
landtbruksmötet i Strömsund ett par barn påträffades berusade af Hoffmans droppar, hvil-
ka de skulle köpt från härvarande apotek, samt att från apoteket hade sålts den stora
kvantiteten af 300 liter Hoffmans droppar, får jag härmed anföra:

Innan jag erhöll Eder skrifvelse hade jag ej hört talas om nämda tidningsnotis; sedan

har jag förfrågat mig hos en mängd personer, och alla hafva enstämmigt förklarat, att no-

tisen helt enkelt är grundlös, ty inga berusade barn funnos, och så vidt jag hört var
god ordning och nykterhet rådande under utställningen, och häraf följer helt naturligt
att icke någon nämnvärd kvantitet Hoffmans droppar försålts; huruvida af nämda droppar
någon ringa mängd försålts känner jag icke, men betviflar att så varit fallet, emedan or-
tens befolkning ej brukar Hoffmans droppar.

Såvidt jag känner försäljes från apoteket s.k. bäska droppar, men ej större kvantitet än

300 gram åt en person; jag vet ej, att dylika droppar utlämnats till berusade personer
eller åt minderåriga.

Ström den 12 November l900.

J. Eriksson
provinsialläkare

J;

4, !

~ï f! .g

.nn LL'

Ehu/Lu »sjetáva "FZa,ta" e/Lbjudu 5öga ag uf/s¿gt ö5ve/L vwttudaßen, /så nåzs M/Lax de vidundexz-

Légazste vyefi på k/Länet ag den AJ2. Lindhe/Lgh/_>bacl2en. Den "taßa" bom baede/L ut /sig L' A02-

duet to/ide /uïknws tcü en a5 de yppøusta u,t¿ vä/ut ha/Lga nondanßand.
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STRÖMS MARKNAD
20 Feb. 1901.

Strömsmarknaden var torsdagen och fredagen
gynnad af ett härligt väder, men på lörda-
gen ruskade det så ohyggligt, att en del
"ståndspersoner", som stodo mot vinden och
den med denna åtföljande snön, totalt in-
snöade i stånden. Kommersen fick ej häller
någon vidare fart, emedan platsens trävaru-
inspektorer fått hem för lite pängar, hvar-
öfver allmänt klagades.

En särskild polis hade Strömsunds goodtem- VU ÖÃVQÄ ÅÅök"a@"a K¿¿"¿ma" Ûh Pemanå
plare tillsatt för marknaden. På hans in- Éa4t¿Qh@@» hVaÄ4 Énäeå bamhäßßeïß enda
rådan gjordes beslag å en ankare konjak - É0¿ÛQ4a6¿4ka a¿¿¿4¿ä-
- det enda beslaget under marknaden. 1 bahgäunden ¿kym¿a¿ m¿¿¿¿0n¿hu¿¿¿ ¿0¿n_

+ ., , + klädda byggn/Lng.

Strömsmarknaden började i torsdags och
fortgick till och med måndagen. Den var .
talrikt besökt. Marknadsplatsen, i ar
Strömsunds torg, var väl ordnad. Markna-
den har gynnats af tjänlig väderlek.
Ordningen har varit ganska god, ehuru u-
tanför ölkrogarne förekommit ett och annat
mindre slagsmål, hvarvid t.o.m. revolver-
skott lossats. 3 â 4 bråkmakare fingo lo-
gera i finkan.
I fredags beslagtogs ett parti bränvin hos
en gårdsägare, hvilken sysslade med lang-
ning mitt på ljusa dagen.

Pänningetillgången syntes vara ganska rik-
lig och affärerna voro, särskildt de sis-
ta dagarna, mycket lifliga.
Marknadsnöjena ha varit fåtaliga. Största
dragningskraften hade basaren i godtämp-
larhuset, som besöktes af 400 ä 500 perso-
ner hvarje afton.
Hästaffärerna, som först på söndagen togo
någon fart, ha varit goda. Arbetshästar be-
tingade ett pris af S00 â 600 kr.
Tillförseln af skinn var liten. Priserna
stälde sig sålunda: kalfskinn 2:50, get-
skinn 2:35 å 2:40, räfskinn 9 ä 10 kr.,
alt pr stycke.

Traftäflmg
10 April 1901.

Traftäflingar anordnas i Strömsund på
söndag i två afdelningar, den första
för infödda jämthästar under 5 år och
den andra för alla hästar. Banan blir
2,000 meter.

+ + + +

17 Aprn
Traftäflingen i Strömsund försiggick i
söndags under de mäst ogynsamma förhål-
landen, i det att banan på grund af de
senaste dagarnas blida väderlek var
mycket lös och på flera ställen fyld
af djupa vattensamlingar. Detta gjorde,
att af de till täflingen anmälda 19
hästarne 5 utgingo ur täflingen och att
de täflande ej uppnådde de resultat som
förväntats.
Täflingen åsågs af omkring 1,000 perso-
ner.

Efter täflingen bildades Norra Jämt-
lands trafkörningssällskap omfattande
Hammerdals tingslag med omnäjd. Sirka
50 personer antecknade sig som medlem-
mar, och stadga antogs.

š

25 Feb. 1901.

STRÖMS BADHUSAKTIEBOLAG

beviljade vid bolagsstämman i går

ÛEN NYA STOCKSÅGEN

S.k. F¿¿adeZ5¿a Aågaa nån Amen¿ka¿ Fönen-
nzSIatetuánkan<uU1 mø&kwmma.¿Emuk
ull timmeabkogen. Såganne äno honzaae än
två maws /såga/L, haua bäzt/Le Mzä/Lpa Aamt
kunna Mzöta/s a5 en man. V/Ld två man/5 ¿>å-

ansvarsfrihet åt sin styrelse. Bola- 91171 Uëflßa häfu/5/Û MÖQÄMWÉ Va/La J'@'"Vl/51471'

get hade af fjolårets rörelse en
behållning af 38 kr 78 öre.
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H Kungl. Majzts Befallningshavande i
Jämtlands län.

Med anledning Kungl. Majzts Befallningshavandes skrivelse av den 4 sistl. Februari med

anmodan att före d. 1 Maj d.å. inkomma med upplysning, huruvida under femårsperioden
1896-1900 inträffat några svårare farsoter bland husdjuren eller några andra anmärknings-
värda förhållanden i avseende å husdjurens hälsotillstånd inom Ströms distrikt, får jag
vördsamt nämna att:
Svårare farsoter bland husdjuren hava ej inträffat inom distriktet.
Bland övriga anmärkningsvärda förhållanden med avseende å husdjurens hälsotillstånd må

nämnas att: Kvarka med dess komplikationer uppträder varje år på vårvintern hos hästar.
En annan sjukdom, som för varje år synes öka i antal fall, är Homo lobinduni hos hästar.
Orsakerna äro, dels att djur af tyngre raser börjat uppfödas dels att en intensivare
utfodring användes. - Pemieiös andmi bland hästar kräver fortfarande sina offer varje år.
Sjukdomen benämnes av allmogen "vatten". - Under vårvintern 1900 insjuknade åtskilliga
hästkreatur i farsotatas munsjuka. Sjukdomen hade ett uteslutande gynnsamt förlopp.

Aktinomykos (strålsvamp....) bland nötkreatur konstaterades här första gången år 1899.

Visserligen kommo blott enstaka fall under behandling men jag har skäl misstänka, att
sjukdomen är mera allmän än vad man antagit, isynnerhet som djurägarna ej fästa tillbör-
lig vikt vid densamma, då den har ett långsamt förlopp och endast vid vissa fall inskrän-
ker på djurets . . . . ._ och avkastning. Även år 1900 iakttagas några fall.
Svårartad diarré hos kalvkor uppträdde på hösten 1898, och hade farsotartad karaktär.
Många djur, som ej kommo under behandling, dogo.

Tuberkulinundersökningar bland nötkreatur hava under femårsperioden varit endast några
få. Åv de undersökningar som gjorts, har emellertid visat sig, att nötkreaturen inom di-
striktet äro jämförelsevis fria från tuberkulos.

Strömsund d. 20 April 1901.

Eric Bergstrand
distr.vet.

  AAAAAA AAAAAAAA
Mot rummel & utelif

“ U Ströms skyttegille hade den 9 maj
(1901) anordnat en skyttefäst, hvars
behållning skulle användas till ny
skjutbana.

Fästen hade anordnats på initiativ af
kapten Jansson, som därigenom ville
draga den samlade beväringen från rum-
mel och utelif, hvaråt ynglingarne i
brist på lämplig förströelse lätt hän-
gifva sig. Endast få af dessa infunno

STRÖMS KYRKA ÅR 1901. sig dock. Besökarnes antal uppgick det
på Stäömà gamßa kyäka ¿ jemóöäezbe med 6önbam_ oaktat till sirka 250 personer.

Ztngenb ßönökade numeäää bttßvtt atttön täång, Tal höllos under aftonen af kyrkoherde
beótötb å bvckenåtöna ån 1816 att en ny Aten- Wagenius, kapten Jansson och inspektor
hyæka med tvän åkutte byggab. Eáteh många be- Åslund. Strömsunds amatörkapäll bidrog
dävvetbeä åtvd den nya kyäkan ßandtg l845,0ch med god musik och en sångkör föredrog
áöäbdmttngen ägeä dähmed ett Hehhenb hub bom under aftonens lopp talrika foster-
bättne motzvaaaa den ständtgt ökande numenäaen. länska sånger.

39



'11ßítin iIf\;KEsINsPEKTöREN I HERNÖSANDS DISTRIKT.

Med anledning af Eder skrifvelse af den 19 dennes med anhållan, om att jagskulle besigtiga minderåriga och kvinnor, som användas i industrielt yrke,far jag härmed underrätta, att jag ännu icke erhållit förordnande af Kon.Befallningshafvande att dylik besigtning förrätta.
Strömsund den 29 Juli 1901.
J. Eriksson
provinsialläkare

OO

BRANDVASENDET -f-

För Strömsunds brandkår utkoma i dagarna brandordning och brandrulla.
Enligt instruktionen står brandkåren under omedelbart befäl af brandchefen och vid hans
frånvaro under andre brandchefen. Brandkåren utgöres af hvarje i Ströms municipalsamhäl-
leboende arbetsför mansperson mellan 18-60 års ålder.
Brandsignal gifves genom klämtning från kyrktornet samt blåsande i brandlurar.
Brandchef är apotekare H. Ström, andre brandchef handlande Er. Ersson jzor och adjutant
handelbiträde A. Ring.

üill øiøtu lynilan
En högtidlig jordfästning ägde i går rum i Ströms kyr-
ka, då stoftet af järnhandlare P. Åslund vigdes till
sista hvilan. En stor människomassa fylde kyrkan. Med-
lemmarne i godtämplarlogen "Norrskenet" och ungdomstämp-
let "Förhoppningen" deltogo under florbehängda standar.
Jordfästningen förättades af kyrkoherde 0.N. Wagenius.
En sångkör under ledning af distriktsveterinär E. Berg-
strand sjöng: "Ljuft är att hamna" och "Stilla skugga".

En rik blomsterskörd höljde kistan. Utom kransar från
släktingar och vänner märktes sådana från: Jämtlands
noria distriktsloge: "Du ädle, trofaste broder, haf
tack!"; logen Norrskenet: "Tack, broder, för hvad du
värkat", ungdomstämplet Förhoppningen m.fl.

JÄRNVÄG
¶'

KOMMUNALSTÄMMÅ 20 OKTOBER 1901.

Enär järnväg emellan tvärbanan östersund-Storlien och Ström är av omätlig vikt för orten
och dess utsträckning vidare norrut även för fäderneslandet i dess helhet, och enär be-
folkningen med dess små resurser icke kan åstadkomma dylik, både i försvars- och kulturs
syfte viktig järnväg, beslöt kommunalstämman enhälligt göra vördsam framställning hos
Konungens Befallningshavande, att Konungens Befallningshavande täcktes hos Kungl. Majzt
anmäla befolkningens underdåninga önskningar och förhoppning att Kungl. Majzt ville före-
slå riksdagen besluta anläggande av sådan järnväg och anslå medel därtill så snart ske
kunde.
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PÅRTI AF STRÖMSUNÛS MUNICIPALSAMHÄLLE

Måla/Lemä/sta/Le Sven waL&¿n»s gånd. Det egänwága bomlngßhwset Ahgvnta/L LLM uemzen om den

byggn/Lng bom Jlrmgmne/L /samhäüietb apotek och med,¿hwnen,t/sáöfuuíd.

E 211"-'-__ -W í,,___ /i,_:},,.,,_(p _ '_ _' “_-_ií
, az-w . if ¿b¿'“““j C '.._._..-. e...«.r. ï:.h:::r:«::

V Imöms I avi Ström 1
R^“"'"° '“^"

l4%=:;¿_ Tug? , -fï: KONGL.TELEGRÅFVERKET
. , M a /f ' '

_¿¿ . , Q _/L,/, ”Fn-tíf t 671»/4:4 -1 .jäßø/f

77 Vi V v 1 flßf J' JH _'/7 (mv-4 ny A/a--»..4-.I/-n-...e _ ___-JÅZ

a nu nu

ßosmlsmsï *

Å

13 November 1901.
1

Hyrorna i Strömsund stiga, beroende
på att befolkningen betydligt ökats
på senare tiden, så bostadsbrist är ;

nästan rådande. Dock äro åtskilliga '

byggnader_Under Uppförande! hvadan .W/../....v .// 1,;/.r.. /,«/' /.}.,,./ /f..4',...,... ..%../.J ./ ey."/.),./J

bostadsbristen nog torde kunna inom m¿b,n¿“__ ,Lh gå _m¿¿¿wdß¿d,_¿”4¿un
kort utjämnas. Q I

....... ... ....»..../.f/.. .../..,..1../;. ,/.,.

s|<oGsAzzßfmz~e * f”""”“'f“'_" J 93' 1~»-«-

bönja/L allt mm använda yxan ßnån Sä- "Å Jjif f"2'_'f'*f*"”"”“"f""~' 17 -~ ,~-//~-J.

te/w b/Lutz, »s.!z. 4ä/tuyxon. ve ä/Lo t/_»/_ ,/../% M1,
ßàltta/Le och något m¿nd/Le än de betyd- Ci" /' " ,
I/Lgt tyngne yxa/me Mån Hußtß bnulz, i J” 6%”
men /tjocka/Le ¿ "lz¿í5ten", d.v.4. tjoc- ef
Wei eggen- to ___.. __ ___ ,
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TILLKÄNNAGIFVANDE
6 dec 1901

Undertecknad får härmed vördsamt tillkän-
nagifva, att jag, från början af Januari
1902, kommer att i Strömsund öppna handel
med järnvaror och maskiner, under firman

STRÖMS JERNHANDEL
(E. Gustaf Lundholm)

Och hoppas jag, genom att ständigt hållaett välsorteradt lager, goda bestämda pri-
ser, reel behandling och snabb expedition,
vinna den ärade allmänhetens förtroende.
Högaktningsfullt

STRÖMS JERNHANDEL
(E. Gustaf Lundholm)

Fnöken
HANNA SÅNÛELL, Hillband.

Qláhz nehzrmííle §§f,fí¿,?°“ ”“°*°'* “*'°“““
KOMMUNALSTÄMMA 31 DEC. 1901.

På framställning av Provinsialläkaren Doktor J. Eriksson lhfesl
beslöt stämman att hos Kungl. Majzt i underdånighet anhål-
la om ett nåde vedermäle till barnmorskan änkefru Karin 10 Jan_ 1902_
Svensson i Strömsund, vilken oavbrutet tjänstgjort som
barnmorska i Ströms socken sedan i Mars månad l862 och Jgl' °Ch S°Hd88SSk°1f°SC
fortfarande sköter densamma. Denna tjänst har mången gång h°1}S ff°Ct°?da$°“ 6 dis 1

i den vidsträckta och på vägar misslottade kommunen varit SÉf°mSU“dS ¶1SS1°“SÉ“S hvar'
mycket svår och besvärlig, detta oaktat har hon med out- V1d_b1-§- f°f@k°m S898 Och
tröttligt nit och tjänstvillighet skött detta sitt kall mulk 111 Orgel» gulffeftill medmänniskors hjälp och allmänhetens fulla belåtenhet. Och flöjt, föfedfg af Pred-

C.W. Tropp, bibellasning med
Att på stammans vagnar ingå till Kungl Majzt med underdå- barnen, utdelning af belö-
nig ansökan i förenämnda syfte, utsågs Provinsialläkaren níngsskrifter och godsaker
Doktor J. Eriksson och Inspektoren Z. Åslund. åt skolans barn_ kaffe m_m_

800 personer närvoro.

HUNDSKATTEMEDLEN TILL BLIVANDE JÄRNVÄG

Till kommunalstämman hade Handl. A.Th. Selinder, Inspekto-
ren A. Berg, Faktor P. Svedberg, Kyrkv. Sv. Wallin och v. 17 Jan. 1902.
Kommissionslantmätaren N.G. Staaff ingivit motion att al- - . .

la hundar, som icke vore att hänföra till så kallade Jämt- âtr°9SïÉdä Skldkåubb b11ï?d_
landshundar eller äkta gråhundras, skola ägarna av sådana ffsdl f°r agäofï ïrden S 1 h
hunddjur erlägga en skatt av Tio /l0/ kronor per hund och har a fegt St na ämflïc
år räknad, och att denna skatt i sammanhang med kommunal- Serraä ëêïl räïsun ldl
utskylderna uppbäres, indrives och redovisas, samt att bli- .šraä 'dll E är t' äandsl
vande hundskattemedlen fonderas och reserveras till inköp J rn an ' ' “S ' “ °Åm'. N . .N N k . f t " t P.H. s-
av WG f°r G" blivande Jafvag- ïfmå ..ï'í.ï'Z§f§ïï21.. ...R-

kamrer Rob. Fresk med herr
Alb. Holmbäck och P. Olsson

3 Jan- 1902- som ersättare.
FÖR JÄRNVÄCSPROJÄKTET I föreningen kan hvem somtill Strömsund är inträsset synnerligen stort 1 norra hälst inom Ströms socken bli
Jämtland- medlem mot en årsafgift af
"öfveralt hvar 2 eller 3 äro församlade är järnvägsfrågan 1 kf- eller en afgíft en
mitt ibland dem", säger en meddelare. Bånß för alla af 5 kf°“°f-
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uf M2, J 29 Jan. 1902.

¿á'.mm.íå;É6Z%?ü9í6Zimøf

gg íän Ö%2¿ww-zzátønwa I Hedningsflokälen i Ström har man haft besök af vargar
1N1--~~h“"{l-W*“_j 1 förra veckan. När en hemmansägarehustru sent en kväll

211211; gick ur ladugården mötte hon en varg strax invid ladu-
.~-- gårdsdörren. Det var blott ogärna besten gick ur vägen

för henne, allt under det han morrade och visade tänder-
na.

En handelsresande, som besökte nämnda by under veckan,
försåg sig med två skarpladdade revolvrar, när han gaf
sig därifrån, omtalar meddelaren.

Areaíiiït '.~.l1I.an1t:nannafdNnlr.|0n lmf 1 9 feb I

J REM, | ;?2;' Norra Jämtlands traftäflingssällskap hade i lördags års-
_“f““'“ mote hvarvid till styrelse valdes handl. N. Persson ordf

I _

' _' 10 mars 1902Ängbàtsnytß
Vid bolagsstämma i Strömsund i dag med det nybildade
ångfartygsaktiebolaget Nya Turisten beslöts att ändra
dess namn till Ångfartygsaktiebolaget Bågede-Gäddede.
Ångarens namn bestämdes till "Per Holm".

Till ordförande i styrelsen och värkställande direktör
valdes ångbåtsbefälhafvare C.J. Edstedt.
Ångaren med undantag af maskinen är nu uppfraktad till
Sjulsåsen, där den skall hopsättas och vara färdig
den l juni i år. Den blir, säger Jämtlandspostens med-

agåäxgñäggon
- byggmästare Rudström, sekr., inspektor Artur Sundeman,

KHM __f__'f handl. Nils Engelbrektsson och hemmansägare J. Larsson i
Å/8 - - J 0 7-//i Sikås Hammerdal med veterinär E. Ber strand och handl.

Qutkvas , 0 - gu 'tbcwun Engelbrekt Persson 1 Hallviken som ersattare. Revisorer
blev inspektor Z. Åslund och handl. J. Gardin med Olof
Persson och Erik Olsson i Tullingsås som ersättare.
Af revisionsberättelsen framgick, att sällskapet under
året haft i inkomster kr 464:l4 och i utgifter kr l64:55
och är kassabehållningen alltså 299:59.

delare, troligen en af Jämtlands vackraste och mäst “_
snabbgående ångare. Ångaren skall göra 10,5 knop och
ha 140 indikerade hästkrafter. Längden blir 68 och
bredden 18 fot.

21 M.-.rs 1902.

Med Jonas Mårtensson i Strömsund som upphofsman har nu börjats bildande af ett aktiebolag
som har för afsikt att anlägga ett tegelbruk vid östra ändan af Ströms Vattudal, Hallvi-
ken kallad. Aktierna kosta 25 kr. och säljas hälst till de arbetare, som koma att arbeta
vid anlägningen. Några jordvidder äro inköpta med god tillgång på sand och lera. Tillvärk
ningen kommer att bli efter de nyaste metoder, hvarför en hel del maskiner för ändamålet
äro inskrifna. Arbetet med anläggningen skall börja denna vecka.

Arbetet vid den tillämnade ångsågen i Strömsund synes nu tagit fart, sedan det hvilat
från i fjolår. Arbetet med grunden pågår.

En mekanisk värkstad kommer att uppföras i Strömsund. Några af de mera kapitalstarka stå
i spetsen, bland dem patron Holm.
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INDUSTRIER forts 24 Mars 1902,

En fotogenmotor har under gregorimarknaden Traftäflingarne å Strömsundet i lördags
inköpts af N. Tulën, Jöns Persson och Knut míSSgyHnadeS af drifigt väder i följd hva-
Eriksson i Hallviken. Deras mening är att Iaf banan blef ganska Svårkörd och tider-
bygga en vedkap nu 1 första hand och fram- na Vida Sämre än dem i ÖSCGISUHÖ. Delta-
deles eller till hösten ett tröskvärk som gadet var icke deSt0 mindre liflígt ochskall drifvas af motorn. 20 hästar anmälda-

*®0l@°°@ll@'"@l@'“@Il@""®ll@“'®l@“'°'@II@"'®0I@"
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Slzotväaendet t' St/Lönvsund uppehåtäu medel'/s en wst oüz/.skata med tvänne o/tdzlna/z,¿e tä/Lane,
Matttaó No/Ldßofus och 0205 Sandamöm. Med de anoftdn/ánga/t, »som 5ö1u_sa:nL¿ngen vtdtagtt ßönattt ßkotväaende, bön det anses vana så atätßdt, att atta bann akuta kunna 5å Akotunden-
vtantng. Länanne böka hvan och en eßten ßtn öamåga att 5ytta ßtn plikt, och 5teatatet
aá 55/Lätdfia/Lne äfw och gynßamt »stämda ßöft ozunde/tvi/snángen.

STRÖMS SKYTTEGILLE 26 Mars 1902. I '
hade årsmöte 20 dennes. Revisionsberättel- r l
sen visade att gillet vid årsskiftet hade I
en behållning af 209 kr och 89 öre samt
dessutom en fond, utgörande grundplåt till STRÄJK I STRÖMSUND
en ny skjutbana, uppgående till 60 kronor.
nå inet hittills förfo ar öfver alt för Träarbetame vid Näsvikens tfäför'g g . . .liten och opraktisk bana beslöts att hos Éílængsaštàebolâïs 2ybygg2aí?r 1
Ströms kommunalstämma göra framställning romsun a ne ag ar e e
om att densamma ville upplåta mark för en Orsaken är aflöningsförhållanden.
sådan å kommunens hemman i Bredgård. De sträjkande äro 12.

4 April 1902.

EN NJUTNINGSRIK AFTON
fick Strösundspubliken Annandag påsk, då därvarande Amatörkapäll, bildat under förra å-ret af bankkamrer Rob. Fresk samt bestående af 8 personer, gaf musikalisk soarê i stora
salongen i godtämplarhuset, som med anledning däraf var rikligt klädd med flaggor och
vimplar.
Trots att kapället är så gott som nybildat utmärkte sig musiken för god samspelning ochfin nyansering. De besökandes förtjusning gaf sig tillkänna genom mycket stormande ap-
plåder samt dakaporop.
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nu
7 April 1902.

EN LITEN STREJKUNGE

utbröt i förra veckan vid
Näsvikens träförädlingsak- Vid oktoberkyrkostämman förekom frågan om en ny flyttan-
tiabalags nybygga 1 Ström- de folkskola för församlingens västra och nordvästra del
suga, där arbetarna, ett med stationer den ena i Kärrnäset och den andra tils vi-
tíotal, aed1a¿e arbetet på dare i Hillsand. Frågan uppsköts till dess det blir af-
gruna af 1önaförhå11andena_ gjordt, huruvida i en framtid kyrka kommer att byggas
Uppgörelsa ha nu eme11ertíd och präst anställas i Gärdnäset, då skolan naturligtvis
träffats med b01aget, och förlägges dit. Lokaler skulle, enl. Ö-P., anskaffas på
arbetet har fr_0_m_ 1 dag så sätt, att stämman beslöt antaga det af byamännen i
återupptagits, Kärrnäset där uppförda småskolehuset, som nu med tomt

och alt ställes till distriktets förfogande. Erforderlig
Q tillbyggnad betingar en kostnad af 1,800-2,000 kr. och

skulle så väl dessa medel som förhyrandet af blåbandsfö-
3 Maj 1902_ reningens hus i Hillsand till lokaler där 200 kr. pr år

tagas ur den fond af 5,000 kr. som församlingen förut af-
ROTFRUKTSOÜLING satt till skolhusbyggnader. Skolan skall träda i värksam-

Inom Ströms och Alanäs pas- het höstterminen 1903'
C°fatS landtmanaföfening Skolrådet fick i uppdrag att uppgöra lagenliga kontrakt
ha medlemmafe ísamlat med ägarne af husen å båda stationerna. Lön åt lärare
109 kf att fördelas i Sju och andra i samband därmed stående frågor skulle afgöras
Pris C111 dem SOW í°m på en extra stämma om 14 dagar.
namnda pastorat ha att upp-
visa de bästa rotlanden.

10 Okt. 1902.

S Smör- och ostutställningen i Ström hade 33 utställare med

64 nummer mjölkprodukter.
4 Juli 1902.

FÖB LÅNG“^R1° °°“ T“°°E¥! Smittosamma sjukdomar
TJANST HA PATRIOTISKA SALL-
SKAPET TILLDELAT BARNMORS-

KAN I STRÖM KARIN SVENSSON 26 okt' 1902'
DEN STÖRRE MEDALJEN I GULD. KOMMUNALSTÄMMA 26 0KT. 1902.

Provinsialläkaren Doktor Eriksson har till kommunalnämn-

Qß den anmält att smittosamma sjukdomar, Difteri och skarla-
kanfeber utbrutit på åtskilliga ställen inom kommunen och
därjämte meddelat åtskilliga föreskrifter till hämmande

10 Sept- 1902- av sjukdomens spridning.

EN JAKÉ Med anledning därav beslöt stämman att uppdraga åt Doktor
§°m §1°t_Vaff°_f°f Jaåafen Eriksson att vid förefallande behov på kommunalnämndens
an for villebradec, foretog räkning anskaffa erforderlig medicin till sådana personer
Y“811“S°“ Waldemar R°S 1 som själva saknar tillgångar till dess gäldande och icke
StfömS““d_í löfdaßf- Då han är upptagna till full fattigförsörjning.
skulle skjuta ut baten,
brann den i densamma lig-

" k
ïmffšëf NÖDHJÄLP KOMMUNALSTAMMA 7 Dsc. 1902.

sköts vid armbågen. Han in-
forslades till lasarettet.

På begäran av kommunalnämnden hade stämma till denna dag
Q? utlyst för att socknemännen skulle bliva i tillfälle ta-

ga del av nämndens utredning huruvida inom kommunen till-
folje av årets missväxt någon nöd vore att befara samt i

1 0kt_ 1902, så fall besluta vilka åtgärder som till dess lindrande bö

U ra vidtagas.
sTRoMs KYRKAS
tak skall må1as, korset Kommunalnämnden inlämnade en så lydande skrivelse:
°°h k1°tet På t°f“°t för' "Till Ströms Kommunalstämma
gyllas samt nya rökgångar '

upptagaS_ För ändamålet ha I enlighet med kommunalnämndens den l:a sistlidna novem-

af kyrkoscämman anslagits ber fattade beslut hade dess ledamöter inom var sin rote
900 kr. samlat och nu inkommit med uppgifter över tillgången av
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frösäd och kan med ledning av de erhållna uppgifterna I
tillgången av frökorn inom kommunen beräknas sålunda: 1' II!!
Av 1901 års skörd finnes inom kommunen 1.535 hektoliter . N f b

och av årets skord cirka 600 hektoliter, eller tillsam- 93' Pa b°3arÉ“ a I“3° ?rg
mans 2.135 hektoiiter. P?'S§°“-.s§f°m:“§d~ beslï'

' ti a es 1 ag a avret e -
:ehovet av frötorn här geräkggtñ Éålïnda, at: till š0å reg or; ä1dre hnndkreaenr

emmansägare s u e tg . e to iter oc ti i och för utrönande: af
odelstorpare och mindre jordbrukare skulle åtgå 388 hek- dödsorsaken.
toliter, eller tillsammans 1.490 hektoliter; och skulle,
enligt denna beräkning, ett överskott av frökorn finnas "““d°“ b°fa“? slagtad ge'
a eirka 645 nekioiiier. Ancagiigt är doek att de ernaii- “°“ fiera kE*f““8ß~ S°m

na uppgifterna angående tillgången av frösäd ej äro samtllåa traffat haiS°“S
fuiii iiiifariiiiiga, viikei antagande kan stödja darpa SEf“PS1da °°h af hvllka
att en del hemmansägare ej ansett sig skyldiga eller av nagrf skadat "°?stra hals:
andra orsaker ej velat lämna begärda uppgifter, vadan nå- p“fsa§°r“' hVaf1ge“°m f°r
got större överskott än ovan beräknade, möjligen kan fin- b1°d“1“g “pPstatt'
naS. Enär djuret, af hvad be-

ßetraffande forefintiigt behov for inkop av njoi inom S?gt“i“ß°“ “tvisaët-.ej
kommunen, torde det kunna beräknas sålunda att cirka en :fi Slagtânïeç :11fV1t.b°-
fjärdedel eller 100 av kommunens jordbrukare möjligen ° Vat °° “1v.“gg?“ 3

kunna av årets skörd erhålla vad som för dem erfordras hålsen V°r° °s¥1°k11gt
:iii brodfoda, varenoi en fjärdedei eiier eirka ioo bii- ßëäfgê- ““s°§"å“8¿ “EE ça
va i behov av att inköpa minst hälften av vad som för vf J:r°tfd.° an eh °r a

den under are: åtgår ooh naiften, eiier eirka 210, äro i älïlïe °E° âê grym et'
behov av att inköpa allt vad som för dem erfordras intill V1 år pa tlanstemannaan
dess ny skörd möjligen kan erhållas. svar lntygas'

Om sålunda behovet beräknas till 600 kg mjöl för varje Strömsund d, 13 Deo. 1902.
jordbrukande hushåll, vilka enligt förestående beräkning ,

ej av årets skörd erhållit den erforderliga brödsäden, så EÉ1° B°rgstr?“¶
skulle för fyllande av detta behov åtgå cirka 184.800 kg Dlstr' V°t°r1“ar
mjöl utöver det under normala förhållanden vanliga.
Oaktat att med säkerhet kan antagas att kreatursstocken
inom kommunen minskats med 25 % torde det dock, på grund
av den dåliga foderskörden komma att erfordras lågt be-
räknat cirka 10.000 kg kraftfoder utöver vad som under år
med medelmåttig skörd brukar åtgå inom kommunen.

Inom kommunen finnes 46 hushåll med tillsammans 258 perso-
ner, vilka med säkerhet under innevarande vinter bliva i 10 Dec_ 1902_
behov av något understöd och för vilka, om årets skörd va-
rit någorlunda god, sådant ej varit behövligt. SKJUTSHÅLLNINGEN I STRÖM

u Med anlednin af länssty-
Stromsund den 7 December 1902. relsens utslšg angående

Kgmmunalnämnden gästgifveriet i Strömsund,
hvarigenom Bredgårds, Nä-
sets, Jonsgårds, Vallens
och Risselås byamän blif-

17 Dec' 1902' vit ålagda att mot 650 kr.
STRÖMS GJUTERI- OCH VÄRKSTADSAKTIEBOLAG bestrida skjutshållningen,
har anmälts till avregistret. Bolaget har till ändamål pågår f.n. underhandling
att i Ströms socken idka gjuteri och värkstadsrörelse för om att Erik Olsson i Ström-
fabrikation och reparation af alla slags maskiner, värk- sund skall öfvertaga hela
tyg och redskap jämte annan därmed förenlig värksamhet. gästgifverirörelsen mot en

ersättning af byamännen af
800 kr. pr år utom lands-

29 Dec 1902. tingets bidrag, hvadan

TILL PANcsJoNERAbE KATEKETEN svan srnönkvlsr hans lö? Sk“11° bli 2°°°°
ha af missionsvänner i Ström med omnäjd såsom julklapp kr' pr ar'
öfverlämnats en byrå, gungstol och taklampa såsom tacksam Från de nndernandlandes si-
erkänsla för det att han under en längre tid på söndags- da synes ej något hinder
eftermiddagarna hållit med inträsse åhörda uppbyggelsefö- möta för att Erik 01ss0n
redrag 1 gamla folkskolan. åtager sig a1tsammans_
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vit ådömda deltaga i bestridande af kostnaderna, oaktadt

affärerne gingo trögt. Såsom bevis härför kan nämnas, att

A A A<A A.A A ^-A A A ^v“v^v^v“v^v^v^vAv^vAv^@

Skolväsendet 2 ww-

Kärrnäsets och Renålandets byamän ha afgiftsfritt öfverlåtit sitt småskolehus till för-
samlingen som skall förändra det till folkskola. Af byggmästare A. Pettersson uppgjord
ritning för tillbyggnaden, som beräknats kosta 1,785 kr. skall granskas af folkskolein-
spektören, hvarpå arbetet utbjudes å entreprenad.

Blåbandsföreningens i Hillsand lokal är för 10 år förhyrd till folkskolelokal.

II
e

ns mun Kuna 5
Byarna i närheten af Strömsund, hvilka blifvit ådömda be-
strida skjutshållningen därstädes, ämna öfverklaga läns-
styrelsens utslag med yrkande att flera måtte åläggas del-
taga i kostnaderna för skjutshållningen. Byarna Grelsgård,
Gärde och Berge, hvilka ligga närmast stationen, ha blif-
vit förbigångna, medan Jonsgård, Vallen och Risselås blif-
dessa gårdar ligga längre bort från skjutsstationen.

Ströms marknad 23 feb- 1903-

l2,l3 och 14 d:s blef, meddelas J.T., fåtaligt besökt och

en guldsmed från Söderhamn måste efter marknadens slut te-
legrafera hem efter respängar. Stadens guldsmeder, hvilka F¿¿ckan
samtliga rest upp till marknaden, lära däremot hafva gjort MARIA Roos Nä¿e¿.
bättre affärer. 2 åa |903_'

Tillförseln af hästar var ringa och omsättningen dålig.
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gßfgq glgglhufn s|<oLRAnET 28 FEB. 1903.

Tillkännagavs, att nödhjälpskommittën i östersund till un-
dertecknad ordförande översänt kr. 475 att användas till
bespisande av fattiga skolbarn.
Då de uppgifter över sådana barn, som man hittills samlat,
visade, att det pris av 25 öre och det för varje barn, som
man beräknat, vari man skulle anordna middagsspisning, för
de fattiga barn, som gå i folkskolan och småskolan lika
. . . . .. , skulle medtaga så stor del av de förefintliga
tillgångarna, att endast obetydligt skulle återstå för att
understödja barnen i andra delar av socknen, beslöts att
frågan om spisningar skulle uppskjutas till lördagen den
7 i nästa månad, för åstadkommande av bättre utredning.
O.N. Wagenius

6 Mars 1903.

Strejk har proklamerats bland forbönderna å linjen Östersund-Strömsund. Ett strejkupprop
af följande lydelse är redan undertecknadt af ett betydligt antal forbönder:
Undertecknade, som anse att de nuvarande forlönerna till Hammerdal och Strömsund samt
socknar däromkring äro alt för låga i förhållande till andra förtjänster samt ej motsvara
omkostnader för hö och andra lifsförnödenheter, förbinda sig härmed, att under tiden
15 mars - 15 april ej emottaga varor för transport under 35 öre pr 100 kg. och mil, hvil-
ket till Hammerdal skulle utgöra 2 kr. 60 öre pr 100 kg, och till Strömsund 5 kr. 75 öre.

.JL-

. ' .-4\ -

Behoßvet a5 en ajukatuga tnom Stnäma dtatntkt haßvea länge vantt pákattadt enän 50th-
mängdena numenän ånttgen tittväxen. Att Ajuhatugeßnågan ändtttgen bntngata tttt Atn utt-
bondan vtttna om att Aamhättetz utveckttng atån t öuenenßbtämmetae med de beho som
áönettgga å ajukvåndena omnåde.
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STREJK forts.
Det lär äfven vara öfverenskommet bland en del af undertecknarna om lämpliga åtgärder
efter landsvägen för strejkbrytare. Äfvenså lär det hafva varit ifrågasatt att försöka
förmå ägare af vilställen att för strejkbrytare höja pris å hö och logi.
Då hästarne genom den nuvarande forlönens litenhet (till Strömsund 2 öre pr kilo) få
slita mer än vanligt ont genom lastviktens ökande, må hvarje rättänkande människa önska
de strejkande all lycka i sina sträfvanden.

Kamrerns taktpinne 11 Mm 1903-

Till bankkamrer Rob. Fresk, som i dagarna afflyttar från
Strömsund, har af medlemmarna i Strömsunds amatörkapäll
hvars bildare och ledare han varit, såsom minne öfverläm-
nats en finare taktpinne af ebenholts med guld och silf-
verbeslag. _,.
Hr. Fresk, som från det Ströms Folkbank bildades tjänst-
gjort vid densamma och gjort sig känd som en skicklig
bankman, komer nu att någon tid vistas i utlandet för
idkande af språkstudier, hvarefter han har för afsikt att
söka anställning i någon större bank i hufvudstaden.

wlñvidßlhßwäñv

STRÖMSUNDS SKIDLÖPAREKLUBB
hade i går, meddelas Jämtlandsposten, anordnat täflingar,
hvilka åsågos af ett stort antal människor. Föret var det
alra bästa. Funktionärer voro länsman Gärdin, järnhandla-
re Lundholm och ingejör Ekman.

Prislista fick följande utseende.

20-km.-banan:
l:a pris, Jöns Svensson i Löfbärga för 1 t 33 m 41 s.

10-km.-banan. (För ynglingar från 15 till 18 år):
1:a pris, Anders Svensson i Löfbärga för 48 m. 47 s.

S-km.-banan. (För gossar under 15 år):
l:a pris, Ulrik Ring i Strömsund för 30 m.

2 1/2 km.-banan. (För flickor):
1:a pris, Karin Mårtensson i Risselås för 12 m. 55 s.

Prisutdelningen förrättades i sockenstugan. Efter dess
slut höll klubbens ordförande hr. Lundholm ett kort tal
och utbrakte ett lefve för konung och fädernesland.

_| . L.

çoßgjklšlcsso

Q)-*Q T ((09
W 9-rocxzozaz. ¿

Bnndmmtf Mr

Agentur: S
Agent: S -'bpdfglr 9110 -

försäkringen bår] den Ä 1.903 72 PUfil"'-

fórlüringuid: ä '6

:='u'*' den 15, §__ 190
_ II* .

I - __í ' _
Förläl-rinyabelqyøp Å'ro|wr.~ giïá;-,_ '

Prenvíe Kr. _ "O'VV 3' P LL;fnßi ' _

Färlákñngnlagareí ; vyv,
Ägg, , S' O/wow -

F6»-m.iI.- f. 0w..O'V'~J^-arv:-0L:Å/2 fvæw- '
Lkà V/4

; - .

Shílh-: Q -/91/0-vv-\/.' M/vvdv .

'1 F'

30 Mars 1903.

STRÖMSUNDS TEGELBRUKSAKTIEBO-
LAG höll konstituerande bo-
lagsstämma i Lördags afton
under hemmansägare Elias
Jönssons i Hallviken ordfö-
randeskap. Af interimsstyrel-
sens för stämman framlagda
redogörelse inhämtas att den-
samma anskaffat maskiner samt
låtit uppföra för tegelbruks-
rörelse erforderliga byggna-
der till en kostnad af sirka
21.000 kr och att anläggnin-
gen ännu ej är komplätt utan
behöfver tillbyggnader samt
ändringar för sirka 5000 kr.

27 Mars 1903.

Forlönerna å linjen Östersund-Strömsund ha, enligt hvad Jämtlandsposten erfar, genom öf-
verenskommelse mellan härvarande varuafsändare höjts från 2 ä 2,25 till 3 öre pr. kr.till Strömsund och från 1,50 till 2,15 öre pr. kg. till Hammerdal.

Den proklamerade sträjken är mycket matt och godstrafiken pågår utan afbrott.

STRÖMS FATTIGHEMMANS omkostnader ha under det förflutna året uppgått till kr. 4.865:92
fördelade sålunda: för jordbruket l.ll2:34, underhåll och inväntarier 232:37, hjonens
underhåll 3.52l:2l. Från gården har emellertid försålts varor för 687 kr 87 öre, hvadan
kommunen bidragit med kr 4.l87:05.
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FÖRSTA MAJÛEMONSTRA-
TION I STRÖMSUND.

Fö/Lbt' wwäderwt/tömma
'/¿'"'¿ “f ky/than u/med Stoltga-

.-L ßwl- tan taiga nepnuen-
¿La/6f,»./ ïanfeë Éöä nykçeä'

' he!/suannefzna. Aáven
gfulppe/L ag de ßfwte-
Ugtäba ma/uschua
undefr Manda/ten.

N |muÄKIuÄm 6
har f.n. mottagning i Strömsund. En "samlingsklubb" har bildats i Ström-
som ett bevis på hans stora ,,prak_ sund i ändamål att genom tal, föreläs-

ningar, diskussioner m m 1 valfria am-tik" nämner en meddelare, att han b .. . f.. . ..11..k_nen utan egransning var a or inta a
šognsdags besoktes af 500 á 600 per tuälla och industriälla företag samter. ~ - -

blik.

försöka fa till stand bättre samarbete(ll Apr' 1903) inom samhället.

För nödlidande
Till förmån för de nödlidande inom socknen hade medlemmar af Strömsunds samhälle palm-
söndagen anordnat fest i goodtemplarhuset, som blef nästan fyldt af en intresserad pu-

Af det vid festen presterade må framhållas musik af Strömsund amatörsällskap, solosång
af herr Holmbäck och landsmål af hr Edeman. Fi1.lic. Algot Holmquist höll ett timslångt
särdeles intressant föredrag öfver ett fosterländskt ämne. Samtliga de uppträdande ap-
plåderades lifligt. Inkomsten af festen blef ganska betydlig.
På begäran höll hr Holmquist äfven dagen därpå ett föredrag i Strömsund, då med ämne ur
den svensk-norska unionspolitiken. Äfven detta föredrag mottogs lifligt af en talrik pu-blik.
22 April 1903.

Nettoinkomsten af aftonunderhållningen i Strömsund palmsöndagen uppgår till 181 kr 47
öre. För dessa medel ha inköpts 7 och en halv säckar mjöl åt fattiga familjer.

MAJ - l SEPT.

Mitt nå! ßummunult 1° Juni 1903-

15 Maj _1903_ Vid kommunalstämma i Ström i söndags be-
slöts att stämmorna hädanefter skola an-

HANÛLARNE I STRÖMSUND STÄNGA SINA nonseras i en del af länets tidningar,
E.M. och medel anslogs

UNDANTAG GÖRES FÖR LÖRDAGAR OCH Framställningen från Strömsunds municipal-
DAGAR FÖRE HELGDAGAR stämma om bekostande af stakning för all-

män väg Strömsund till Löfberga väster om
Västbygden afslogs af stämman.
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Frågan om anställande af po-
lisman uppskots. For att ut ' [ 1.6//,,;-,,_,,,,,,/,¿,, 2,] ' ' /ypa
reda frågan vidare och inkom- ”I '

ma med förslag tillsattes en #6"

1°°“*i“ë På "° P°“°“°f- Ûo/šaø L°«zïn3q»z>1'.>Å Q5/Écciclrle :Via/ffiïz.
^š “a“<“a“d°.“~ ï°“S°“ “ä°*“ l / faea/ »fa ara,-M.. .~1z~r/zswß. 1
forslag om tillsattande af en J”

. .. ~ Lager a Kostym-, Byx- -ch ragar. Vec . anse e er
a l

komltê for att utreda fr gan Paletatygert U I 8 8 I v 6 :ch I-{ra'.'at.ter t 8 I I I U

om anordnande af ett samlings- , , Emm” wshanden I ,
rum för kommunen samt rum för I mqnn;uun,,gmw,pæ
konfirmationsskolan m.m. bi

-e--4-

Iövvö Hänga1enm.m.
8 I 6 Riketelefon. 3 0 I

fölls och utsågos till komite- ]å“W« M Ûíif-440 306,”
rade agronom U. Holm, hemmans- ' ' få t_ ¿

ä are 0 Olofsson i Jons ård, Ü-ww? M.. ¿n~M7 av /Ä/*V7/wæs - s i
l

kyrkovärd S. Wallin, länsman ,,_¿, ,_ 1 /¿v'¿-/¿w@_ ,,°y,
J. Gärdin och folkskollärare "

M. Nordfors. ' ' u. '

MM NA ÄMMA 2 A . .KO U LST UG 1903 *ät
Sedan vid kommunalstämma den
7 sistlidne Juni frågan om e

anställande av en polisman n» Å1,ß_- aa
härstädes varit föremål för .. ._l,,_ jga ag,/1 ;;t.
behandling, men frågan då, så- l / J. .

. .. . /4... aa J J;

, za..

POLIS
U u

1- 4.:

Mk

K

II '

som eJ fullt utredd, for så- v

(j2¶~*
dant änqamai hänskjums tm -. 21.. . 6" A2" </017,.. 1 ff*
en kommitté, bestående av .. 0¿,:z,v, ¿¿, 45,9 rv

0_.4å ¿Z«»ø{L_

ššX?lii
__:.~,,-.._.,«_-_e,-_:a:,~f

/Y . i

/ 41+

tandstingsman Olof Olofsson jíu--i/if få 7 ll
1 Tullingsås, Inspektoren Axel
Berg och undertecknad, ordfö-
rande hade kommitterade nu
inkommit med förslag, innefat- nu n
tande dels att anställandet SKÛLRÅDET 6 SEPT- 1903.
av en polisman med station i
nom Strömsund vore ytterst be

-_ $|llI||l |IlI|']iIl'
hÖVll9t Oth delS ett medel Beslöts att undervisningen i alla församlingens skolor
till he"S åPll9e êVlÖ"l"9 taga sin början Måndagen den l4 dennes på så sätt, att
Skulle beTedeS På Så Sätt att barnen då inskrivas samt att de barn, som vid nu pågåen-
k0mmUälStämmä Skulle ñSlå de höstarbeten svårligen kunna i sina hem undvaras, av
500 KPOHOP OCH $tPÖmSUdS mu- vederbörande lärare eller lärarinna kunna få tillstånd
lClPelStämme 200 KPOHOP Samt att med iakttagande av bestämmelser angående hemläxor be-
att hos Kngns Bfhde i länet frias från den dagliga skolgången högst intill den 5:e
skulle göras framställning om instundande oktober, men att efter sistnämnda dag alla
anslag av statsmedel till ena- skolbarn förpliktas att jämnt och ordentligt skolan be-
handa belopp eller 700 kronor. vista.

14 Okt. 1903.

STRÖMSUNDS MEK.VÄRKSTAD har nedlagt sin värksamhet tils

Lünkrüueri
vidare på grund af bristande arbete.

7 Okt- 1903- 16 Okt. 1903.

Ett °fÖfSYUt lökfögefí å ån' Godt om luffare är det i år i norra Jämtland, i synner-
Bafne Víf8° °Ch Tuflstev Sem het i trakten af Strömsund. Ofta uppträda dessa herrar
trafikera Stf-'ÖIIIS Vettlldelahaf landsvägsriddare på ett pockande och högst opassande sätt
b1°tt3t5 8eU°m Pelíeföïhöïet Det bästa sättet för stävjande af detta oskick är att
angående b1°d5dfam3t í Bågede- hålla inne med allmosorna.
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mn ürvna smümsunn

._ ___ 2.4.; ._

PARTI AF CENTRALA STRÖMSUND SEDT MOT SÖDER.

Äáven om gaäu¿dnagn¿ngen icke äa bändeßea Ahanp geni emot omg¿5vande Zandbbggd, ßå kan
håšâobynb bßt5vande ßtadaceninum unßktßjab ¿ det gytten a5 hua, bom växa upp Zängb Ston-
g n.

UPPROP
För utrönande af huruvida så stort behof -
af elektriskt ljus och drifkraft finnes
inom Strömsunds samhälle och angränsande
byar, att en anläggning för ändamålet af
kraftstation och elektrisk ledning ha ut-
sigt löna sig, behagade blifvande abonen-
ter här nedan teckna sina namn med utsät- '" 'K
tande af lampantal eller antal hästkrafter
för maskindrift.
Afgiften blir: för förbrukare af ljus 10
Kronor pr lampa om 16 normalljus (motsva-
rande en bättre fotogenlampa) och för för-
brukare af kraft 60 Kronor pr hästkraft,
allt för år.
Härtill kommer en gång för alla kostnaden
för ljusets inledning i husen circa 12
Kronor pr lampa samt för förbrukare af
kraft
circa 225 Kronor för motor om 1 hästkraft

II II II II II 2 II

II II Il II II 3 II

II II II II Il 5 II

Anläggningen skulle blifva färdig senast 06ta¿t b¿bäÅngaA bebökaäen en känbla aj 0-
höscen 1904. ondn¿ng ux¿ den bebgggelße bom habttgt vux-

N ¿I ßnam ¿ Jämtiandb andna mettopoß. Men
Stromsund 15 December l903' nån kynhotonneíb haön haávea man den cen-
Ulr. Holm- tnaßa utóthtbpunht bom eßjeßt ßaknaß.
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EN BILDKAFVALKAD öFvER HUVUDORTEN I NQRRA JEMTLAND - LÄNETs BLIFVANDE

ANDRA STAD!

.C v

m@..¿¿__

_ ,.

Det aaknaa take gnund áön benämntngen "Ftata" om man be-
tnahtaa aamhättetb belägenhet på det utdatnächta tågtan-
det tnutd Vattudaßenb mähttga uatten§ßöde.

Fnån det nänbetägna Goodtemptaahuaett takbatuataad kunna
beaökanne tätt bttda ßtg en uppáattntng om hunu ßtonatagen
den taaht än, bom omgtßuen länet» bttuande atad å atta at
don. Icke deato mtndae än anbßtehen aß det Aamhätte tom
baeden ut atg tn5ön beaöhaanea bßtchan det, tom hanahe än
egnat att uppvächa den btönata beundaan.

S3 upp! zo Nov. 1903.

En större trupp sígenare har nyligen färdats förbi Ström-
sund landsvägen åt Östersund till. Då de under den korta
tid som tíllbríngats i Strömsund uppträdde mycket hänsyns-
löst och närgånget samt gjorde sig saker till ganska fula
streck, varnas allmänheten för dessa brunhyade medborgare
och torde man hålla ett vaksamt öga på dem där de färdas
fram.

KYRKO- OCH SKOLRÅD 26 DEC.l903.

Beslöts att för kyrkostämman framställa förslag om inköp
dels av 250 ex. av Magnus Huss broschyr angående alkohol-
missbrukets inverkan på människan, dels ock av ett lika
stort antal av samme författares broschyr om kaffemissbru-
kets följder, vilka broschyrer på lämpligt sätt skulle
spridas i församlingen.
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BRÃNNVIISMEDEL FRAMÃT

KOMMUNALSTÄMMA 27 DEC. 1903. 28 Dec. 1903.

Handlanden N. Perssons motion "att kommu- Framåtgående tyckas det 1i11a idylliska
nalstämman skulle av innevarande års Näsvík vid Strömsund vara. För kort tid
brännvinSfÖrSäljnlngSmedel anSlå l00 kr0- sedan försåldes därstädes ytterligare
n0r att utan red0viSníngSSkyldighet Stäl- tvänne tomter. Och byggnadsvärksamhet be-
las till allmänna åklagarens förfogande drifves beständígt.
för att av honom användas för beivrande
av brott mot Kungl. Förordningen den 24

ïš..'É2å.“'å3åå?f'°FšÉSíšli2å22 âš.”ší"3Zl3- BRÉÛÅRÉ "ml
ber l885 med däri sedan gjorda tillägg
angående försäljning av vin och maltdryc- KOMMUNALSTÄMMA 14 FEB' 1904'
ker", blev av stämman bifallen. Stämman beslöt enhälligt att på det liv-

ligaste instämma uti herr Karl Karlssons
i Mo till innevarande års Riksdag ingivna
motion om föreskrifter angående bredare
hjulringar å arbetskördon, då en sådan
reform ej skulle förorsaka några vidare

15 Feb' 1904' olägenheter, men däremot verksamt bidra-
Strömsundsmarknaden har i år varit spar- ga till lättnad uti de Olídligt höga väg-
samt besökt och affärerna ha varit dåli- underhållskostnaderna, synnerligast inom
ga. Af trävaror har egäntligen endast n0rra Jämtland, där tillfölje av de St0-
pappersved varit föremål för betydlígare ra varutransporterna den lösa jordmånen
köp. En myckenhet "marknadsnöjen" ha fö- och svårigheten att anskaffa grus lands-
rekommit. 4 personer ha blifvit knivskur- Vägarna är0 Snart Sagt Omöjllga att un-
na. En finne har med anledning däraf häk- der nu rådande förhållanden underhålla i
tats. trafikabelt skick.

28 Mars 1904.

Ströms folkbank beslöt på bolagsstämma i torsdags afton att utdela 6 procent, hvarjämte
afsattes till reservfonden 10,000 kr. och till dispositionsfonden öfverfördes 5.762:l6.
Direktörens lön höjdes med 500 kr. till 2,000. Afgående styrelsemedlemmarne insp. Z.
Åslund och N.A. Rosenberg samt handl. 0. Nilsson mtervaldes. Kvarstående äro länsman
J. Gärdin samt landstingsmännen J.U. Holm och Olof Olofsson. Suppleanter i styrelsen
blefvo handl. Er. Ersson jzr, apotekare C. Lönnegren, handl. A.Th. Selinder och hr N.
Persson. Revisorerna insp. A. Näslund och hemmansäg Olof Olofsson i Jonsgård omvaldes
med insp. A. Berg och L.J. Verme som suppleant.

Pššššššššššššššššš
Q Lager ® mk3te|°'°" Ni' |'4“°_' gzdírlulan/ /nu JÛ

In- och 'Julndska
, __:. _ W, - .ce-.~ ,,,.,._..,,,,~^TYGER

~« 0

Û. Ûßoono QS/Éødâåeviayfh
emottagåakåâ åvad till

. vdorå/š~u~bgtg! I _"°!  @aa "-
llognxïïfsçon! V' "M" ' ' " Å nu-wa

°'^^^' íaa </åt,ßlzíáaa
.r f    -arg

....................... ..
, : 
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29 April 1904.

MEDBORGERLIG FÖRTJÄNST.
Medaljen i silfver af åttonde storleken
med inskript "för medborgerlig förtjänst"
har på framställning af k. bfhde härstä-
des af k.m:t tilldelats landstingsmannen
Olof Olofsson i Tullingsås.
Herr 0., som är född 1837 och just i går
firade sin födelsedag, har utom andra kom-
munala uppdrag varit ordf. i kommunalnämn-
den 18 år, ordf. i fattigvårdsstyrelsen
16 år, landstingsman i 15 år och nämnde-
man i 8 år, i sanning vackra bevis på den
aktning och det förtroende medaljören all-
mänt åtnjuter.

Blixt & dunder
11 Maj 1904.

Handlande J.E.G. Lundholm i Strömsund har
tillåtits att i samband med den järnaffär
han inom Ströms socken idkar utöfva han-
del med krut, dynamit och tändhattar.

FÖRSTA AUTOMOBILEN
Je/mhandlanden 15 Juni 1904 -

JOHAN ERIK GUSTAF LUNÛHOLM Den första automobilfärden från Östersund
med till Strömsund har nu ägt rum. Automobi-
RUTH MARIA KRISTINA VIKSTROM listerna, som använde det nybildade auto-
10 Ap¿¿¿ 1904_ mobilbolagets personkupë, anlände till

Strömsund i går afton efter en i allo lyc-

Upp~cñfskñfningsräknxng.

Fm'i få Upp. ooñ__fsKrifnings~ñ'2älining *

uti Aktiebolaget Ströms Folkbank

har _ »_ __ u u r V inaalt »

www Jfwm
som qvíttenu, med erinran, alt detta qvilto a/:all annalerac af eßankena Jfaasa-Jfontro/lan!

'A ÅA, . i ^.M-~M.»«~ *ed färd-fí :A ' "à77í" “'“ 'í ""_í*_ï' ____v “"_'7 ^^“

för att armen _qâ//ande.

C* l

år

sm. 4". -24 //1%

55



FÖRSTA AUTOMOBILEN forts
Intet missöde hade inträf- 2%
fat och ehuru man under vä- T°'-'f='=“f:¿,°f-:§M§§j;'ff”"W ,'//Ãf.>,~«m/ fm. JÛ /M /W 4/
gen mötte ett 80-tal hästar
blef ingen skrämd. , °

_/"lfell ' /ÖV /V07/Ü ' ^ / /nu/“M """"”"° fráef
Befolkningen 1 de passerade ni

S°°'°“““f? ““"“*° “°“ *“' STROMSUNDS MEKANISKÅ VERKSTAEträs.se_for det nya fordonet. (CAN
Forst 1 morgon atervander ---automobil stel-na hit (ö-sund) An mus pr :ya-f /af/u/løaagfn :nanm o pm. fam pl 4,.

wi-§','ê5"? b .u4/u»a~L..mm/»fu-.una-;..1mn
W” “Iz-af ' -u ' .JL~ . *N H

:LfKm|sK Kun : . 55.2?/"friar/ l 1
,

zmsrf/ . /fl. fw: .:W4~,¿ -.sd i

5 Okt. 1904. “h'_r:r:|nWo:. 7/;ä¿,b¿/C/fl-,,j¿ 07, ,,/,;
K. m:t har på ansökan af Kvmfl « /“>"°""'2{_*("'7"'^í”-
godsegare U. Holm under vis- ,^:,',',:f:^,,_ . 07 W*/"
sa vilkor lemnat tillåtelse "'“"'_,"' , - ' - -“Y

for framdragning af en elek- ¶":":"°' fw ~V»Å»~/M-H7
trisk ledning fran ett so-' ' ° " nur/Sarnia I i

kanden tillhörigt vattenfall
f C,,,,__§°',",¿',,__;_

_ Z»-øáøy ' ii Ströms socken till Ulriks- l """- - /%,f,,'f,,,,,,./
fors sågverk och Strömsunds -:_=-- . , .g < y,,7,.,/.sal
municipal samhälle. "'...'I.".1' , _ Aa>»ø /§¿»«-2 , X0'

Au. mmmmua
Ir II o

ÅNGFARTYGS-A1<'r11-:BOLAGET Q7 V1., ,¿ . Ål-V»-44/'=í .

v1Rco .....'É'.,'T.."' 1»//Ü ' ,»/.x..~../».,.
1 J 1 Å :

15 ok: 1904 WWW W/ '2'*,9-š'7“*”f'7'*¿”*“¿°7Å i ~

S -- - - _ ' f ¿ -. I - ^edan Stroms Elektricitets
Q /B\ / /fa-,.¿w a¿»«.._ , J

verk till Strömsunds munici- %.,,.¿;.., .,,¿,,».w)/',1.'.7) lå/P ;

11 rpalsamhälle lemnat anbud å
.. . r J/» ///», ¿,;<zfz//-5=«,~...¿~.. _ | .. -ruppsattande af 9 st baglam- ¿' %/ __ jr/2_. ,

por inom samhället, så hade ' I
municipalstyrelsen vid sitt ' f '_

sammanträde för sin del till-i

r;;*Éšm

ce

32
.rK_

*Ås

styrkt förslaget på vissa
vilko bland annat att denY»
lampa, som föreslagits in-till Virgo-bryggan såväl KYRKORÅDÉT 15 OKTOBER 1904.t'1l l" ' d - . .. . . .. ..håll Ézkgšïgâgš :Émd::,e:om Med inberaknandet av 1 §3 angivet forslag beslot kyrko-
däraf kun¿e vara närmast in- rädet att for kyrkostamman framlagga folJande forslag
tresserade med an1e¿n¿ng till utgifts- och inkomststat for forsamlingens kyrkova-
hvaraf styfelsen beslöt att Sende för år 1905' nämgen:till a1ä8sHi8Sk°SHad@ Organist- och klockarelön 350:-
bidraga med kr 100=' Avlöning till orgeltrampare samt för inköp

av julljus l00:-
Avlöning till kyrkvaktaren 275:-

KYRKORÅDET 15 0KT_ 1904_ Ved till kyrkan och sockenstugan 236:50
Då det _ Inköp av l50 Lp hö till jordarrende å 60 ø 90:-

J°'d°m'åd°~ 5°m 119' Ytterligare anslag till begravningsplats 1000:-
9°' "lena" '<Y"<" °°h Ram- För oförutsedda behov 3oo=-Selevägen, befinner sig i i-ii
enskild persons ägo och det Smmä kf- 2351250
Såïedes "är 5°m heïst kunde Av denna summa utdebiteras ansla ' '_. . _. get till begravningsplats
Égåandâs ä']]1ï°" k{Éka" eller 1000 kr. efter grunderna för deltagande i kyrko-

U prï a""e 9 er 9 Ješt °' och prästgârdsbyggnad, återstoden eller kr. l35l:50 utde-lampligt andamål, beslots - ~att fÖreS]â kyrkostämman biteras på allmanna fyrktalet.
inköpa nämnda jordområde
för att användas till tomt för begravningskapell eller till annan för kyrkan värdig an-
läggning.
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s|<oLRAosT is oki. 1904. k 1 ” h t
Med inräknandet av de i 1 och framställda n B§
forslagen beslot skolrådet att for kyrkostam-
man framlägga följande förslag till utgifts-

h ' k t t f" f" 1' ens skolväsende
°° '“°"'S“° °' °'“'" '"° %N för året 1905, nämligen:

Löner till: Av staten Av distriktet
Folkskolläraren M. Nordfors kr. 1000 666:67 333 33

Folkskollärarinnan fru Nordfors kr. 900 600:- 300:-
Lärarinna vid nya folkskolan i
Kärrnäs-Hillsand kr. 800 466:67 333:33
4 lärare och lärarinnor med 15 tjänste-
år å kr. 500 (300:- o. 200) 1200:- 800:-
10 lärarinnor med mindre än 10 tjänste-
år á kr. 400 (233:33 o. 166:67) 2333:30 1666:70
Avlöning åt städerskan för lärosalarna i
folkskolan samt under konfirmationsundervisningen
för salen i gamla skolan 60:-
Till inköp av folkskollärarens kofoder
300 Lispund hö å 60 ø och 100 Lispund halm á 40 ø 220:-
Ersättning för 2 kofoder 200:-
Pensionsavgifter för 3 lärare vid folkskolan 150:-

D:o för 14 lärare och lärarinnor
vid småskolan 140:-
Bidrag till slöjdundervisningen för gossar 160:- 100:-

D:o d:o “ flickor 40:- 80:-
Ved till kyrkoplatsens folkskola och dess
lärarepersonal 490:-
Ved till nya folkskolan i Kärrnäs-Hillsand 100:-
Ved till mindre folkskolor och småskolor 420:-
För inköp av skolmaterialer 200:-
Till förstärkning av byggnadskassan 1000:-
Bidrag till fröken Nassdahl enligt kyrko-
stämmobeslut av den 28 aug. d.å. 300:-
För oförutsedda utgifter 500:-

Summa kr 5466:64 7393:36

eller tillsammans 12 860 kronor, varav 5466 kr. 64 öre utbetalas av statskassan och 7393
kr. 39 öre utgivas av distriktet på så sätt, att 50 öre utdebiteras på varje man och 25
öre på varje kvinna, som äro påförda mantalspenningar, varefter återstoden fördelas på

allmänna fyrktalet.

Gav ordföranden till känna, att från den 1 januari 1905 ny lönereglering för mindre folk-
skolans och småskolans lärarepersonal skall tillämpas, och att denna reglering lönen för
varje vid dylik skola anställd lärare eller lärarinna, vars tjänstgöringstid understiger
tio år, skall vara minst 350 kronor, och för den, som äger tio men ej femton tjänsteår,
minst 400 kr. samt för den, som kan räkna femton eller flera tjänsteår, minst 450 kr.,
av vilka lönebelopp staten betalar resp. 233 kr 33 öre, 266 kr 67 öre och 300 kr samt di-
striktet resp 116 kr 67 öre, 133 kr 33 öre och 150 kr.

Då avlidne folkskolläraren Landgrens änka icke längre torde för sin höga ålders skull kun-
na bo kvar i det av församlingen åt henne upplâtna bostadsrummet en trappa upp i socken-
stugan samt då hennes allt för knappa pension icke kunde tillåta henne att själv anskaffa
lämpligare bostad, så beslöts att föreslå kyrkostämman besluta att såsom tilläggspension
från församlingen låta åt änkefru Landgren hyra ett för henne lämpligare på nedre botten
befintligt bostadsrum och förse henne med den upphuggna ved hon behöver, samt att upplåta
hennes nuvarande rum åt kyrkvaktaren, vilkens bostadslägenhet, bestående av blott ett rum
vore alltför knappt tilltagen. Kostnaden för verkställande av detta förslag beräknades
ti 5 kronor.

57



Qß

ëi

Bë!

få
gå

Str msumll 1,»

19 Okt. 1904.

Strömsund går framåt. Ett nytt småskole-
hus har under sommaren uppförts i Ström-
sund. Det nya skolhuset, som invigdes i
måndags af prosten O.N. Wagenius, är belä-
get vid Ramselevägen icke långt från sam-
hällets östra gräns. Dess inre är mycket
tilltalande och lämpligt inredt. Nedre vå-
ningen utgöres af två tidsenliga, rymliga
lärosalar med särskilda afklädningsrum
samt en gemensam förstuga. Andra våningen
består af två bostäder om två rum och kök
hvardera för lärarinnor.
Huset har, ehuru ännu icke alldeles fär-
digmåladt, redan tagits i anspråk för un-
dervisningen. Kostnaden (tomten inberäk-
nad), som uppgår till cirka 12,000 kr. har
bestridts uteslutande af byamännen i Bred-
gård och Näset (till största delen Ström-
sunds municipium). _.

Huset har uppförts af byggmästaren 0. Berg-
lund i egenskap af chef för Näsvikens trä- °
förädlings a.-b.
Vid Storgatan i samhällets öfre del full-
bordar samma firma under närmaste tiden Å

ett större vackert hus i tre våningar, J
hvilket eges af hr. Berglund m.fl. Botten- .

våningen utgöres af tvänne affärslägenhe-
ter. Andra våningen har redan förhyrts af
fröken Augusta Holmberg, hvilken i dagar-
ne öppnar matservering med ny uppsättning
såväl i möbler som servis. Dessutom har
gästgifvaren E. Olsson under uppförande a
sin gård ett större hus.

Under vinterns lopp väntar man att Ström- tz Mg,
sund skall få elektrisk belysning. En hel '“'"
del husegare ha redan bestämt sig för den-
samma, och så torde nog förr eller senare
bli fallet med de allra flesta.
Om samhällets yttre belysning har ännu ic-
ke något beslut fattats.
K. mzt har fastställt plan för reglering
af Strömsunds municipalsamhälles område.

Pa/ston
MICHAEL SANDELL
G/Lundliägga/Le a5 F/adßbe/Lgß ba/mhem L Häl-
band. Ba/men/s be/skydda/Le - ßappcvmeb vän.
Idea.U/st.
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Gšgm tíhning Qlurgur i åtrüm

28 Okt. 1904.

Till k.bfhde har ingifvits stiftelseur- 23 Nov. 1904.
kund for Aktiebolaget Stromsunds-Posten. Härom dagen, då Jöns Svensson i Strand

Bolaget skall ha till uppgift att från e- var sysselsatt med timmertumning å Ve-
get eller läjt tryckeri i Östersund utgif- stra Jerilvattnet, Ström, fick han syn
va en frisinnad, nykterhetsvänlig tidning på en stor varg, som kom luffande ner
för norra Jämtland. mot sjön.

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Som S. ej hade något gevär med sig,
Strömsund. Aktiekapitalet skall utgöra fick den fula besten i fred lunka sin
lägst 5000 kr. Aktier om 50 kronor. väg inåt skogen.
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Källor
Kommunalstämmoprotokoll
Kyrko- och skolrådsprotokoll
Konceptbok för Ströms provinsialläkare
Konceptbok för Ströms distriktsveterinär
Ångfartygs-Aktiebolaget Virgo
Protokoll
Ströms Hembygdsförenings arkiv
Handlingar i Landsarkivet, Östersund
Jemtlands Allehanda
Jemtlands-Posten
Jemtlands Tidning
Östersunds-Posten

Tillägg
Sid 15: INTERIÖR AF ETT BURGET HEM

Målarmästare Sven Wallins fastighet blev sedermera lokal för
"Turisthotellet" i Strömsund, efter Ramselevägen.

Sid 16: INTERIÖR AF P. ÅSLUNDS JERN & REDSKAPSAFFÄR
Gossen som sitter på golvet, August Berg, gjorde sig ett namn
som jämtlandskonstnär. Under sin livstid förbísedd, men på se-
nare år alltmer uppskattad.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Ärshuken Strömsboken utkom i år i börian av november. Utgåvan är en fortsätt-
ning av andra delen av föreningens nya skriftserie. Serien redigeras
av författaren Yngve Nilsson, Föllinge, och liksom föregående år är
upplagan 2.000 ex.

Det rikhaltiga materialet gör att tidsperioden som behandlas, inte
endast tar årets bok i anspråk utan även kommande års publikation.

S r En omfattande genomgång med rengöring och reparationer av föremål
a"l|nuarna har utförts av föreningens heltidsanställde vaktmästare Thage Johans-

son.

Föreningen har som gåva mottagit bl.a. ett tidigt självporträtt av
strömsundskonstnären August Berg. Porträttet, som skänkts av konst-
närens moder, Matilda Berg, överlämnades - tillsammans med ett pärl-
broderat spjällband förfärdigat och skänkt av slöjdlärarinnan Karin
Nilsson samt ett antal fotografier - vid årsmötet av fru Karin Ny-
berg.

H h d Under året har en dispositionsplan upprättats i samarbete med Riks-
enl vu S' antikvarieämbetets vårdsektion i Östersund, och syftet är att b1.a
árdens b nader företa vissa omplaceringar av byggnader på Hembygdsgården samt att

0 yuu flytta de två härbrena och sockenskrivarbostället från gamla hem-
bygdsgården i Bygden till nuvarande område på Aspudden.

Förstubron på Storstugan har ersatts med en ny och en frysbox till
korvkiosken har inköpts.

å Föreningens årsmöte hölls i Storstugan den l juni. Efter mötesför-
n handlingarna läste fru Ada Melander, Tullingsås, egna dikter. Sven

Hßmhvusuären

Den 19 juni begicks Dunderklumpstrampen, den av Strömskorpen välre-
gisserade marschen mellan Öhn och Hembygdsgården.

21 och 22 juni anordnades skogsarbetardagar med sång, film och med
utställning av konst och poesi som producerats av skogsarbetare. Ar-
rangörer var skogsarbetarförbundet och ABF.
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IFK och Hembygdsföreningen samarbetade vid midsommarens festligheter
då dansen som vanligt tråddes kring majstången och Erik Sethson age-
rade lekledare. Kontraktsprost Bertil Eriksson höll andakt i Stor-
stugan på midsommardagen.

Föreningssamarbetet fortsatte 30 juni - 3 juli då Strömsfestivalen
anordnades med tivoli, karuseller och lotteristånd. På kvällarna
dansades logdans.

Under festivalen pågick konstutställning i Hjalmar Strömergården där
amatörer inom kommunen visade sina alster i måleri och skulptur. Entjärdal, som gav ca 30 liter tjära, byggdes och brändes av Eskil
Naalisvaara.

Den 3 juli ordnade Strömsunds biodlarförening Biets dag där besökar-
na fick bekanta sig med bin och smaka produkter av biodling. En för-
sommarkväll, den 15 juni, spelade regionmusikkåren och Musikveckani Östersund anordnade 4 juli en popkonsert med bl.a. musikgruppen
Arbete och Fritid. Den 5 juli inbjöds pensionärer från Tullingsås-
gården av Röda Korset i Strömsund till en vis-stund på Hembygdsgår-
den med Sonja Lindgren. Även pågående slöjdmässa besöktes. Succén
med slöjdmässan verkar hålla i sig. Återigen har nya publik- och
slöjdalster-rekord slagits.
För att i någon mån kompensera det ganska dåliga ekonomiska resulta-
tet av sommarfestivalen, hölls i mitten av augusti en s.k. sensom-
marfestival med samma arrangörer som tidigare. Den här gången gav
festivalen ett litet tillskott även i Hembygdsföreningens kassa.

Hembygdsgården har dessutom utnyttjats av Sportfiskeklubben, Kyrkans
barntimme, Husmodersföreningen Hem och Samhälle, Socialdemokratiska
kvinnoklubben, Brandkårens kamratförening, Nykterhetsrörelsens Bild-
ningsverksamhet samt för några auktioner.
Under sommarmånaderna var besöksfrekvensen intensiv, till viss del
beroende på att turistbyrån hyrt in sig i hembygdsgården. Turistvär-
dar i år var Elisabeth Wikström, Lena Hallstensson och John-Axel
Brattmyhr. Samlingarna har dagligen visats under tiden 5 juli till
14 augusti. Serveringsverksamheten under sommaren sköttes förtjänst-fullt av Hjördis Ericsson, Kerstin Ericsson, Sune Hamberg och Karl
Gustav Mårtensson.

I samarbete med Vuxenskolan påbörjades i november en kurs i lagg-
kärlstillverkning med Eskil Naalisvaara, Östersund, som kursledare.
I november genomfördes i veckoslutskurs i halmslöjd med Anna Britta
Johansson och Göta Westlund, båda från Östersund, som ledare. Svens-
ka kyrkans studieförbund (SKS) har likaledes haft kurser i växtfärg-
ning och rotslöjd förlagda till Hembygdsgården.

Elever från grundskola och gymnasium har under våren besökt Hembygds-
gården och bekantat sig med dess samlingar av äldre bruksföremål.
I övrigt har torsdagsdanserna pågått som tidigare, 6 killingar har
förnöjt besökarna, ett lotteri med hemslöjdsvinster har gett till-
skott i kassan. Byggnadsfonden fungerar bra trots att den så nyli-
gen instiftats. Fotografi-insamlandet pågår kontinuerligt. Bilder
lånas, kopieras och återlämnas sedan till ägarna.
Angående den fysiska riksplanen så har föreningen avgivit sitt ytt-
rande till Strömsunds kommun avseende förslaget till komunöversikt.

Verksamhetsberättelsen kompletteras med ekonomisk redogörelse för
1977 utvisande föreningens tillgångar och skulder vid årets slut
samt den ekonomiska omfattningen under året.

62



:.___m,_ ¿>.'~-..¿;.¿d »--.»¿ï¿~.¿¿;¿_¿.¿»,...___¿¿¿¿_;¿¿k_ L._\i,,..«~~

Ekouomsk Rsooeomse Fun AR 1977.

Ingående baïans konto

Debet Kredit

Kassa I.678,73 Skuïd i bank 24.474,07

Stg 164 ej skpï 100.000,00 Eget kapitaï 186.204,66

Stg 164 skpï 50.000,00

Stg 231 ej skpï 10.000,00

Samïingar 25.000,00

Inventarier 24.000,00

Kronor 2IO.678,73 Kronor 2I0.678,73

Vinst- och förïust konto

Medlemsavgifter 2.760,00 Nettounderskott av:

Kom.bidr. (-76 års) I0.000,00 Aïïmän verksamhet 15.922,95

Kom.bidr. (-77 års) 40.000,00 11.872,40

Kom.bidr. tjärbränning 3.600,00 27.795,35

Hyror netto I.853,57 Räntor 1.720,45

Lotteri netto 4.007,35 Investeringsfond I8.000,00

Byggnadsfond 795,00 Årets överskott 23.703,I2

AMS bidrag netto 8.203,00

Kronor 71.218,92 Kronor 71.218,92

Utgående balans konto

Eget kapitaï 209.907,78 Kassa, kontant+pgiro 15.379,20

Investeringsfond I8.000,00 Banktiïïgodohavanden 3.528,58

18.907,78

Stg 164 ej skpï 100.000,00

Stg 164 skpl 50.000,00

Stg 231 ej skpl 10.000,00

Samïingar 25.000,00

Inventarier 24.000,00

Kronor 227.907,78 Kronor 227.907,78
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LEDAMÖTER INTILL ÄRSMÖTET 1979: ORDFÖRANDE FÖR 1977:

Lantbrukare Måns Erik Espmark Sten Sundquist
Kronokommissarie Assar Fjällgren
Köpman Göran Hansson REVISORER FÖR ÅR 1977:
Yrkeslärare John Westerlund
Kyrkoadjunkt Folke Karlsson Yrkeslärare Kurt Blomgren

Adjunkt Willy Krogstad
SUPPLEANTER INTILL ÅRSMÖTET 1979: Hemmansägare Svante Svensson, suppl.

Fru Gun Hugosson BYOMBUD FÖR ALANÄS SOCKEN:

Lantbrukare Torbjörn Nilsson
Fru Birgit Rosenberg Folkskollärare Birger Källberg

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 1980: VALBEREDNING INTILL ÅRSMÖTET 1978:

Fru Ada Melander Begravningsentreprenör Göthe Jönsson
Folkskollärare Lilian Salomonsson Speciallärare Arne Rosenberg
Rektor Sten Sundquist Köpman Börje Sandström (sammanka11.)
Plåtslagare Carl-Axel Söderström
Lantbrukare Jens Örjebo

HEDERSLEDAMÖTER:

SUPPLEANTER INTILL ÃRSMÖTET 1980:
Skolinspektör Stig Lander

Bokhållare Einar Salme Köpman Gunnar Simonson
Fastighetsskötare Oscar Wallin Bankdirektör Gunnar Grahnström

STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING-

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

STÖD GENOM MEDLEMSKAP DIN HEMBYGDSFOREN|NGl

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

Adress: Ströms Hembygdsförening
Box 168. 83300 STRÖMSUND Telefon 0670-11232.
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ÅREN 1868 - 1930

våren 1978.

I namnförteckníngarna över emígran- »-mun “¿fqn
terna ar endast de personer medtagna "_h“
som enligt kyrkböckerna utvandrattill Amerika.
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I utflyttníngslängden för 1868 års
emígranter återfinns "studerande
Mikael Sandell", sedermera grundare
av Frídsbergs barnhem i Hillsand
år 1877.
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TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM

Nästa utgåva:

1905- Strömsunds Tidning
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