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Med tidens egen stämma!

När Strömsboken för drygt fyra år sedan ändrade form och innehåll,
så kändes det inte alldeles självklart att det skulle gå att ge-
nomföra årsbokens nya inriktning. Tanken att försöka ge en "total-
bild" av Ströms utveckling från äldsta tid verkade på något vis av-
skräckande. Den stora frågan var också om folk skulle orka läsa en
skrift som på intet sätt gav någon kommentar till allt som skett i
gången tid. Det vanliga sättet att ställa samman en hembygdsbok är
annars att man uppdrar åt någon/några att forska i historien, dra
slutsatser och sedan lägga fram dem i uppsatsform, här och var med

inströdda citat för att dokumentera den historiska prägeln. Att lå-
ta tiden "tala" med egen stäma är förmodligen ett något annorlun-
da grepp. Problemet är bara att ställa samman materialet så att
man lockar människor att läsa det.

Egentligen har det alltid varit "dåligt" här i världen. Ungdomens
fördärvande, sedernas förfall, kristendomens upplösning, superier
och oordningar verkar vara varje tidsålders ständigt återkomande
huvudvärk. När helhetsbilden tonar fram, som i Strömsboken, så
förvånas man ändå över hur livet går vidare i samma banor som ti-
digare. Allting förändras - och allt blir vid det gamla!

"Spännande som en thriller" är nog för mycket sagt om årets uppla-
ga av Strömsboken. den visst är det intressant att läsa om den ut-
vecklingsoptimism som rådde i Strömsund kring sekelskiftet. Man

anade att oerhörda rikedomar låg och väntade på att upptäckas i
länets norra provins, men de dåliga kommunikationerna låg hindran-
de i vägen. När riksdagen den 26 maj 1907 klubbade beslutet om att
bygga järnväg till Ströms vattudal, så möttes beskedet med vild
glädjeyra i samhället. Några dagar senare hade man funnit koppar-
malm i Risselås och ett turistiskt luftslott planerades på en
bergssida öster om samhället. Bara något år innan hade anrika
Ströms hembygdsförening bildats. Genom föreläsningsverksamhet stod
den nya föreningen i folkupplysningens tjänst. Och Strömsunds Tid-
ning bidrog till att ge samhället ett eget språkrör, även om tid-
ningsdrakarna i Östersund såg på nykomlingen med oblida ögon.

Känslan för hembygden, som med växlande framgång tagit sinnen i
anspråk, stod kring sekelskiftet i sin fulla blomstring. Strömsbo-
kens syfte att visa fram ett levande förflutet ger sammanhang och
perspektiv åt denna känsla. När man ser vilken enorm möda som
lagts ner på att skapa vårt nuvarande Strömsund, så kan man fakt-
iskt kosta på sig att gripas lite av kärlek till hembygden.

Yngve Nilsson
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T* í ,í\ IEQ 8 feb. 1905.
C\Q'}¿a . 1'K STRÖMSUNDS LASESTUGA öppnades i söndags i
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godtemplarhusets nedre våning. Medel för
densammas uppsättande anskaffades senaste
julhelg, då en basar, som inbrakte cirka
400 kr. netto, var anordnad. Utom till
hyra för lokalen ha dessa medel användts
för inköp af inventarier, prenumeration
å 15 tidningar samt anskaffande af böcker,
hvaraf dock en del skänkts.
Stugan kommer att hållas öppen alla dagar
under marknaden, men sedermera söndags-,
onsdags-, och lördagseftermiddagar. Inträ-
det är fritt, të och choklad m.m. tillhan-
dahålles mot låg avgift.
öppnandet var förenadt med en angenäm fest
Pastor E. Billström och hr N. Persson höl-
lo tal. Därjämte förekom sång och musik m.
m. En komitê på 15 personer med fröken
Erika Häggdahl i spetsen tillsatt af logen
Norrskenet har ombesörjt läsestugans upp-
rättande och kommer åtminstone till en
början att ha närmaste tillsyn öfver den-
samma.
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ALFHILD ROOS - en behagáutt nepneßentant áön det
täcka könet utt Stnämbund. Onten än känd áön btn
ntkedom på vackaa qvtnnon.

Fotognaßtatette Kßtntman Z Penman, Stnömbund.



'ÉXÉÉIIÉÉÉÉT MAGNUS BERG skolråd ej skulle vägra sitt bifall härtill.
¿ödd xsss.

Faäken
GERÛÅ ANÛRE
gödd 1:84.

UNDERVISNING I KRISTENDOM
Ströms sockens lärar- och lärarinnekår samt skol-
råd.
ll feb. 1905.
Uttalades af folkskolläraren Nordfors en önskan
att vid undervisningen i kristendom så småningom
få utbyta hittills använda Bäckmans bibliska hi-
storia mot en dylik af Norlën och Lundgren utgif-
ven, och föreslog han, att bemälda utbyte borde
så ske, att endast de barn, som i alla händelser
skulle köpa ny bok, borde skaffa sig den föreslag-
na boken, hvaremot andra finge full frihet att an-
vända sig af den bibliska historia de redan hafva.
Det församlade mötet uttalade sitt fulla gillande
af detta förslag, hvilket i den mån ske kan borde
tillämpas äfven i andra församlingens skolor.
Vidare beslöts att vid undervisningen i försam-
lingens folkskolor införa dels "Svensk språklära“
af Dalström, pris 25 öre, och dels "Svensk upp-
satsskrifning" af Cederschiöld och Olander, pris
35 öre, och hoppades mötet, att församlingens

13 feb. 1905.
MARKNADEN, som sedan i torsdags pågått härstädes
har hittills icke utmärkt sig för någon anmärk-
ningsvärd liflighet. Rätt mycket folk har vis-
serligen besökt platsen, men affärerna ha i all-
mänhet gått trögt. Allmänt klagas öfver ringa
penningtillgång.
Marknadsnöjen finnas emellertid en masse, och
dessa hade synbarligen bättre attraktion än vå-
ra affärsmän. Det ombytliga vädret har emeller-
tid nog i sin mån bidragit till att marknaden ej
haft sin sedvanliga glada prägel.

15 feb. 1905.
MARKNADSBASAREN i godtemplarhuset har på några
få kvällar inbringat en bruttosumma af cirka
1.600 kronor. Nettobehållningen tillfaller nu
som förut logen Norrskenets byggnadskassa på så
sätt, att aktier för beloppet inköpas i godtemp-
larhusets aktiebolag.

17 feb. 1905.
FALSKA PENGAR ha utprånglats under marknaden i
Strömsund. Uppbördsmannen för pastoralier
O. Olofsson d.y. i Tullingsås mottog i tisdags
en falsk femma vid uppbörden utan att veta från
hvem den kommit. Sedeln var tydligen ritad för
hand. Någon spaning på den skyldige har man ännu
icke.
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Kiizitmen & Éermans

->'1+- STBÖMSÜHD -ff-Ä' Öppen fór fotografering alla .dagar_

Välgjordt arbete! Moderata priser!
%$%§%9

Å pnoßbnßden hän nniißß Lgenhännen vi beßäßhavanen på
ångannyget Stnömb Vattudaß, kapten E.P. Lund.

Gatubelysning KRISILIG illKT

KOMMUNALSTÄMMA l9 FEB. l905. 5k01rådet 26 feb, 1905,

§ 1 Föredrogs Kngns Bfhdes 1 länet ut_ Af förekommen anledning beslötoskolrådet
slag av den l9 sistl. januari uppâ besvär men hänsyn C211 den sk°1fÉdet allggande
mot stämmans beS1ut den 23 0kt_ för1_ år pligten betraffande skolvasendets och der-
att anS1å en fjärdede1 1 kostnaden för e_ med afven skolungdomens ofvervakande samt

lektrisk gatubelysning i Strömsund och 1 kraft af det laglfga st°d* det bland an'
viiket besiut tiiiföija av att ärendet ej “af “ger 1 §““g1- f°f°fd9 af d- 10 4°°-varit 1 1aga tid kungjort b1¿v1t av KB 1897, att pa det allvarligaste forbjuda

~ ~ ~ - ~ k och vid forseelse beifra skolbarns anvan-
Sïgçgššt Stämman besïot att eJ over ]aga dande vid sådana mer eller mindre offent-

liga tillstallningar, som taga nattens
§ 2 Benänd1ñd@$ fVå9ön Om an$]aQ till timmar i anspråk eller der eljest ordning
9ätUb9lY5nln9» 0Cn b9$lÖt5, på fÖT$139 ÖV och förhållanden äro sådana, att de icke
1än5man Gärdlns att innan fVå93n deflnl' kunna anses förenliga med barnens kristli-
tiVt aVgÖr5 Utse tVenne peV50ner att med ga tukt och fostran; hvilket beslut skul-
elektricitetsverket träffa avtal om garan- le genom ;111kännagifvan¿e 1 kyrkostämman
ti för, att kostnaderna ej under vissa år förSam11ngen medde1aS,
blevo höjda, samt till ordinarie mars-
stämma inkomma med utlåtande.
Att med elektricitetsverket träffa sådant
avtal utsågs grosshandl. Aug. Näslund och
undertecknad ordf.

, W ' "~~~-«.¿:s"~«.,~\ _ _ ' '.v

*egaaß -¿=~llá',
-_~' ' « ;g.:.:</1--s -

. ~.Ü _ ._ ,,,
_. 4.

/x

I _

_-4.Kößden och mönknet, den långa
vnntenn ha gjoní bill intåg ¿
»s/tnönvsbygden. MCE/t nætunüj líég- .' '
gen ßnkaom död: unden det arena
hvnlta Avepnéngatäcfzet.

Pant¿ a5 Lnndbengabachen e5ten
»5 nöoväde/L . - Slrömsn||l.r;,;

H =»«§g!rg- '
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vzLs Pfnsson och naacaan MARIA MARTENS- 0LOF OLOFSSONS, Tu2ß¿ngßåß, böned-
DOTTER med ¿,a,Uu¿,1 Balšfte /'Laden 5fL.v.: PER, L/U2Sw och NILS
uAuR1Tz, AGATON, Huoo, HELGE, ERIK aan Fämß ad = ÛLOF» ßRßR Uh ERIK
Asrnzv.

Egna hem
KOMMUNALSTAMMA 26 MARS 1905. A, sh,
Från gârdsägaren N. Persson i Strömsund i Ü _ Strömsund. _
egenskap av ledamot i den kommitté, som :N -
har att ombesörja skötseln av kommunens M vatt' 85 )V“““\3“"9h . . 1

emman 1 Bredgård hade inkommit skrivelse ;í

med bland annat förslag om att Kommunen , 5I>9C9Pí9P. XOHSGPVGP, 'FPUIÜG

I*

skulle genom vederbörande lantmätare låta Ü Korta varor, Glas 8; 'Porslin
uppdela en del av inagorna och hemskiftet Domestikertill samma hemman i lämpliga lotter, vilka Ü '=_'“"_m““".H',l,l,E_. N Ik . "'“"“""

C _| \, o ->, b| nu, bumsedermera skulle upplatas for beredande av am" od, ag? e ° e

egna hem at arbetarefamiljer. vi \ K1;-är Skodon & Läder. -/ir-\
J

Stämman biföll förslaget och uppdrog åt ._ ä __ .
kommittén för hemmanet, herrar Ulr. Holm, 1' Utsadesfm- “Hun xmnïhïuiv-|-»~xx:«r.

Olof Olofsson i Tullingsås och W. Persson
att skyndsamt ombesörja uppdelningen och
därvid närvara.

,-_^\_Iñ-v-_^\_I_^-_Iåxv-å-.-å\.I¿-_-Ãxfâ-_-¿\ lliiilmêlmí Ii 2

»JN-

b l

' Agentur nn- m:|.|.1:|_u.\'_.~_:_ .\|,\|m.uu.\'rA- l

lllllh, 1-utfborg.

Spmngods om m-mlllingar ia Tyggp
||mHa|:::|~ ir dm nl' gmnlnmll vlllliiimla firmznn

s¿i|n:m:|u;.\' ax sm i Xorrköpiug ock expe-
|li«-rn~ fnrlnl till nnodorntusto pris.

~f^.;@

Rikltelefon 5. --

- « - - v :_ V- f 1' ,:ff^ _ <1-_-_~+J.~.1-v-..~v4-v<t-v-^ f-

^-^~v--\/~v^wv'^v-^-\/-vf^~'*,=-u-v,^%A~'*v-*--v\

>

l

l

\r

1

|

ll

}

I

ll\-v-.-ä,-.:--/-fA_,-.-^-.^-f-%:-.-^-»~ v- _ - .-



U tva/fzdrare

I
I . Cr í

Äáuen Atnömbbonna hava gn¿p¿t4 aá den ¿.k. amen¿ka5ebenn. Lockad aá de möjlighe-
ten ßom bjudas L det »stam landet L ve/sten låämnan många 5¿ide/mejonden áön att
/söka »skapa »sig en ßfunn/t¿d på and/ux ßidan hauet. Reåan äne/taga med hå'/st/sIzju,t¿
t¿Ui Ö4/ten/sund, de/z,¿5/Lån v¿da/Le med je/Lnväg t¿U'. No/ige och bßuißlbågen pm båt Ö5-
ue/L Mzßarz/ti/.slza Oceanen.
Innan a55ä/eden »stäie/L ett 51121:/tal mectßemman a5 Aßägten Fun/seth upp mig áön 5010-
9/La5eJ|,¿ng å Bnädgå./Ldbga/tan hä/ustäde/.s.

“'ïïf'-'T GBADGEHTIFIKAT.

An ...... ,, M-14/ßw e _ ,

intagen 1' logen 4 ...... en _ , g.17O',7_

samt medlem af denna loge s 11%, Søøvdødz ä . , -1-
drfrí från skuld till logen och enlig! ordens lagar berättigar all erhålla __ _ , _

graden, för hrílL'e2;øg iflen bløfr/it erlagd med / l kr., intygas.

9 den ].')0¿.'

Ä logen , . ra'gnar.-

' ". . , _-q~
.I I V,

z _
L.-L: _

Rekommenderas.-

, . . I ' / . . __'

»_ L.-1. L...~'.

OBS! Medlem af 1.-sta graden sedan den Jfdf'
Medlem af 2.-dra d.-o ~~ > _1_

10



SKIILMÜIE ßß
SKOLRÄD
samt lärare och lärarinnor
25 april 1905.

Sedan skolrådsordföranden hel-
sat de närvarande välkomna, och
mötet med gemensam psalmsång
och bön öppnats, vidtogo detill detta möte utsatta lektio-
nerna, hvilka, då fru Nordfors
och fröken Wassdahl med hvaran-
dra bytt undervisningsämnen,
höllos i följande ordning och
ämnen, nämligen inom folksko-
lans kursområde:
af fru Nordfors om Israels sto-

'.»-'å--9”. _:---§-v '

.'L». d

.la

;'.:,.
-H

._,___-

~*f:

dahl °w S9bi@kfe=S_°°h Pfedika' Nazi Nleióon ekzund ¿lån öhn, áädd än zssr. c¿¿z med
Pets f°fha11a“de 5111,hvafa“dfa cunlßza Janobßdozzen, 5. lssr. 4 baln.
1 °“_S=S- Samt Pa SmaSk°1a“S Nrzl Nrzllon fhßund ßällöljel Arg bom p@¿zd¿z¿9@nA¿öla-
stadlum af fröken Jakobsson ae (1905)_
öfver berättelsen om, huru Jo-
sef säljes af sina bröder, och Text G ÉÛÅÉQÉÅ bak¿4da=
af fröken Häggdahl Om g-1jude;S "Eß¿Aabett, hån bkaßß du å ett påbtkont på Eklund och
inlärande medelst ljudmetoden. hanå Pa¿tVa"9 han ha¿ köït den Vangnen ¿ 5 “Än

Döde
13 maj 1905.
Med döden afgick den 9 dennes kyrkvärden Sven
Wallin, Strömsund, i en ålder af 50 år, efterläm-
nande hustru, åtta barn samt åldrig mor.

Wallin har varit en mycket betrodd och kunnig
kommunalman.
. _- ~.....u_..<ø-_ ';c*** -0- ~ ' ' * ' ' l

tröms ärnhandel
_ s'rn'0ms1mn _

l~'örsâlj<.-r från ständigt vâlsorteradt lager i parti och minut alla sorters

lordhruksmaskiner, Husgerådsarliklar, Byggnadsmaterialier,

lakt- & Fiskredskap, mom:
.\'!í'\ttern1a.<l<i|\r~r, ßleck-, Émalf- & Kop 'Spik- & Plåt. Fönster-
_~'l:||uïl'snr, parkíirl, Mässing-, Järn-glas, Jute- A' Tjirdref,
'|'roskverk«\" Vandríngar,¿& Stenmortlar, Kött- &l Eldfaettegel & Lera
Kant-o. hackelsemaskiner ' Kryddkvarnar, Smörkâr- Asfaltpapp & Tjâra, PE L L E wA L L I N
lfjâderharfvar. Tallrik:-, nor, Separatorer, Sy- & Cement & Kakelugnar,
.\ngs- Å' Sladdharfvar, Stickmaskiner, Isskåp o. Pumpar, Rör och Rör- Bäedgåjld' Född 1887
llnnd- r\" Hästlmckor, Manglar. Enklno.dubbla delar. Lerrör -\' Rökhat-
Stjlllplrñrror,Torfrifvaro. Gevär, laddade Patroner tar, Spislar och Kaminer,
l'log:1r, o. Ilylsor, Kulor & Iia- Borrmaskiner,
lladsånningsluaskiner. gel, Krut & Dynamit, Smídesstål och

lšodda o. Obodda Nät, Skrufstycken.
Drag- 0. Långrefvar, Ä -#26-
Flngkrok o. Fískdrag. Rilll. 57.

ëf1'R0MS JÅRNHANDHL-
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Show :en »(6 L/ I 19 ”je L . å/
Jføn A)/Åka ßé/-av fDe6'el'

till
I

-1-å 6. åfzaåmfeaf ef;-. är ff.®
mir/r_' rf /'mrr/m'n n ansa erareriu

gen/vafw. 7 /I 'Il //I 9 9'

y'a»u' za />?¿/:zíáf

cá 11/Ä Å
få

åå 1/1 %_/Ä;/ß//1///
.-/(1, /få ',..,////,»;_

\

'7/477 /.flassens /art;/_q, vyer, pa' yrrmrl af be-

a°re/.s' resa/' ri _  0
nr/ /i1/nïr/.h_'// bf///as/, /ni eu Wim/ /m/ ”“"

âwílšlff I ~ ø,,..»»wf
94'-^« hå _ _

</ " fâruløm de u' 0/vanmlmnda /ârørdnür , /" /_'(' ,,”/”al iunZllm'n_qar oda elr/aIr!rÅ'm'nycredsknp etc. af
ulru.¶lm'ug.r/âremdl

.s-/.w fartyycl rmrler resor med passa

å /mm/.fr/1rulor, oå-47

Sedan vid den l0 dennes hållen entreprenadauktion å utfö-

_ _ _ va/len/1,//Lfar,

_ _ Ä/ lr'/bojar, lavara/' rm?

randet af diknings- och planeringsarbetet i och för an- /fïød ”mf
läggandet af ny begrafningsplats å det af Ströms försam-
ling inköpta området å det s.k. Erik Hanssons-hemmanet i _ I nwhuvc, dragy med -.

Bredgård arbetaren Per Martin Alfred Johansson i Ström- ,-h¿“~_¶u,,“,*,
sund stannat för lägsta anbudet för dikningsarbetets utfö-
rande, har kyrkorådet vid sammanträde den 12 i samma må- // »kqyuwd4 am »nwm
nad beslutat att med nämnde Martin Johansson, som ställt
af kyrkorådet godkänd borgen för fullgörandet af sitt å- /1”-'f/,"' W- fl/'H/1/vf/I/äf-W/lime'/fm'f
tagande, uppgöra följande arbetsaftal: Q¿á2É2%7ß4¿¿:â¿;:í7f;/4;š$¿:¿š

l) Entreprenören åtager sig att på 3 sidor om den till-
ämnade begrafningsplatsen efter uppstakade linjer gräfva ~ø<1á:¿fÅ~,~ø<>1«z«zu+4¿?Wøreæ
omkring 400 längdmeter afloppsdiken 2.7 m i dagen l m 3 dm
djupa och 3 dm i botten emot en ersättning af sextiofem
(65) öre pr sträckmeter.
2) Dikesjorden uppkastas på inre sidan af diket, så långt
ifrån dikets öfverkant, att den ej kommer att ligga tryc-
kande på dikets sidor och åstadkomma ras.
3) För den ned mot sjön löpande afloppsgrafvens upptag- ' _" ^ "'
ande erhåller entreprenören ersättning med trettiofyra Åïyww/Wf«WWv'%øW1
(34) öre pr kubikmeter uppgräfd jord.
4) Den betingade betalningen erlägges i 3 delar, den för

à w- a/mos/erlryc/»°e/.

sta såsom förskott vid arbetets börjande, den andra då Åkfffßßüvw Mßå
af a a k ' k k å d bl'f 't f" d' h d t d- _šeggn etyg-| ïg-vçte: fsyåaåê ocâr en re //r /.-ru//rr//cøuI/me/er u/0/'ner rz///uzsyèl

ström den 20 juni 1905 Å».f//»fvffwmwdf/en-46
På kyrkorådets vägnar
0_N_ Wagenius /fâ/en //li sl/2; ä/'/ff] .
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nån//en

/fkr., .mm ruhfqt § I a//r'rm_r//. Alf/_12'/s

-u 1? I?-brunn' 186! /uïrer lill ¿';?-rdr:

na dag, all under löpande .rø_qlalr'ons-

' ”“"m/Wrvhhn,1wød hurüñw

STRÖMSUNDS GYMNASTIK- OCH IDROTTSFÖRENING hade midsommar-
dagen anordnat täflingar på Svartön med uteslutande lus-
tiga nummer å programmet. Täflingarna åsågos af en stor
folksaml ing.

+ + +

EN LUSTRESA till Gäddede företogs midsommardagen af ett
40-tal Ströms- och Hammerdalsbor. Godtemplarne höllo där
extra distriktsmöte, då ej mindre än 19 personer erhöllo
distriktsgraden.
Pa eftermiddagen företogs fran Gäddede en extra lustfärd-7 0 0

u/ul 11/I.$'.9a_qerr:rø u/' /aâ_//.v/ /lg! -

ln»-rr.S'm'_
.

Ålqlc udrliga /árordniily unmiemlz' rdrldm'uy-r-I lill rmlal ooi backup!-uhcl beudfnrlu 6/'riga

med ångaren "Viking" å Kvarnbergsvattnet till Viken, där
gamla kyrkan besågs, och handlanden N. Persson, Strömsund
höll ett kärnfullt nykterhetsföredrag. Lustresandena å-
terkommo med ångaren "Virgo" i söndags på morgonen.

VELOCIPED
De ßönßta veloctpedenna komma nu t handeln och bönjan an-

W“” _vända4 lnom Stnömb bocken. Avbtånden äno ttona, väganne

-MZ-

ndda med /war sin /:djup af lrïm/:hy

V90-

Å
'v'kme/ers 1'_r/Im/, /- m. la'/:_//, - m.

dållga och tnampmabktnen långt lßnån alländad.
Sven Halltten Andentbon benättan:

Jag van dnäng hot gättglvanen Entk Olbbon l Bnedgånd då
jag beßlöt mtg ön att Aktcka e5ten en veloctped. Den komtill en löndag. Lttet Atankvana bkalle det vana lå att
man hade något att Atänka modet med lnnan man äntnade ma-
bktnen ßön att böka tnläna nätta balanaen.

Han många Aupan det blev och han det gtck med åkntngen
han jag lnget mlnne av. Jag vaknade på Aöndagbmongonen
blåtlagen och mönbultad bnedvtd ett btennäße. Uppe på nö-
net låg den Aknothög bom på löndagbkvällen hade vantt mtn
nya veloctped.

Det än mycket bvant att áölja med pedalenna nän áanten ö
kat Llka bvånt än att blä Ja öttenna nan edalenna ocl.É2 _' - mä 6°:f> 1

. ram den hänga pwcc. En lwaáag nmdbfwm än monrwd på

n /17! år-Y _/ry. pr kvadra/ceu/ime/vr

vylryc/:el /mr uppgå/I /ill år '/ /.jr/.

ned lralllrg/0/.' lill ål /.y /1:' Åvw//.

-:A4/' ._- /cor?
/ ,:>

Nilßflß.

ßnamhjulet, men nybönjane ha áön lätt att klämma åt den
ßön hänt. Då blln det tvänttopp med utgången att eklpaget
tlppan även ända och den åkande kantat av.

Hugo Sundemans
Urmakei-iaàr

Sförsta lager på platsen af Flckur, Väggur och Vlicknre, allt af
bästa kända fabrikat. ~- frkedjor och Guldrlngar i smakfulla mönster.
Stor sortering i Iiarometrar, Termometrar, Glasögon och Piucenez.
l'|-ímn .\'yslIfver- och Nix-kelvaror samt .llusikinstrument med tillbehör.

ll(-|nn'atlo||er af UR utföras fort, väl och billigt
0I{S.! Fór reyarerade ur garanteras.
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10 Juli 1905.

“- Till Strömsund på omníbus
kan man nu komma. Den annars
ganska besvärliga resan kan
nu ske på en dag.

-

BYGGIMIISSTRIII

25 juli 1905.

Extra kyrkostämma hölls i
söndags under ordförande-
skap av v. pastor M.Blom-
berg.

Enär gamla skolan icke läng-
re får användas i det eld-
farliga skick den nu befin-
ner sig, hade kyrkorådet fö-

Arrxizsnus iivvw STORGATAN 1 -t tt f-- k t d

Den å onzen_$taämaund áönheaahande byggnadaßttlen med hub gssoåalínâ 13_860eEr_°ï¿çâ
4 ßßeaa uanangapßan utm¶aken_a5ven det komplex vaat O. f1ytta sockenstugan några
Ohlaao enn dt aan ahnaddentaáßaa bam: Ebba Thoauußdaen"W .. i;"i<|<h
a¿n Manuakxua K Konzuaaubod med Mode och Taptaaene. ¶:1ïgygägmägsašßaaçögcbere_

-~ 9!

;/;_.«

4L-4 i

å

._'4 .
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-'/_~;;;¥;'Ã'."'_'
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'**¿*~q-&_..'.____

dande av tillräckligt stor
lokal för nattvardsundervis-h 1 S S Q ningen samt andra försam-

. lings- och kommunala behov.

Diskussionen blev synnerli-
lgen ivlig, varunder Dr J.

-_ Eriksson yrkade rent avslag
~ å framställningen för när-- Strömsund - varande och direktör .Lear-

Ritmlolon N:o 1. ß Btllilondt 1883. dl" mfl- fÖ"°"dade "apan"
tion av gamla skolan, mot

'Rekommenderar sig till utförande Vllket förslag gjordes star-
' ka invändningar såsom blivan-

af hvad de antför- dyr-bart och t]
.» ;_- _'- fx' \ en aa 0 " '

:I .W _ __ Q . foga gagn samt slutligen
“ ""“"' A _ KEII horer kttmdlët, nyhewr 'lf stridande mot samhällets

i\'\ l'1Ni\'K.\ Oßll l'1N(1'rl']L§l\.~'\ 'l'\ (illli byggnadsstadga.

'pà lager. Kyrkorådets förslag försva-

Iza klass arbete! Moderata priser! '°adeS..aV p'"°Ste" Va9e"'“S° l som forordade upptagande av
ett amorteringslån för ända-
målet. Sedan det emellertid
erinrats om att kommunalstäm-
man tillsatt en kommitte for

k _
UI I Il ll ll I I ” ' . t H

NHSVIKBHS Tflflllllßhlg SL'ß!'1! ::i.":;:ä:.â::t;;¿:g:.$if:i'"
|I|Ill||||l. Ü|I|l||.||l||||||||lllI|I|ll t" h" k' t f å

Rikstolelon 28. Tolograhdreu: NÄSVIKBN. tiwmâgnnânmeåuåliggagâg att
l"í'ii~.-:"i|j:i från upplag :illa sortera l:_///'luirin och ol/_://lmlc Träva- çaesittkförsïag färdigt om

vor,sâmmi|ÅMxrrk.lAkt,|hüdrn Spn¶r.INank millkan « r vec or'
'i'iii\-rrim mi.. Wim .iiöiim-_ iirm-iir och Famsuii-. I denna kommitté invaldes
.\:..,¿.-r sig i'ö|is.lGs|.\'«: af vi.-im och |ii'i:G.\'.i|is.i|im:'|'i:\. efter aYlld"° kY"kVä'“de"

.ännu nyupphng. roparaüoner,innnnrodnIng -fuüaändhgoniså S' Vall1"° handl- N- PeÜ55°"
.~-..._.i.-...-_ i:ii..i..g..- .-ri. i<0si.iaa.rar.=|ag utföras. och utgores den for ovrigt

\'i~rk=t.'illi-r nivå egen åiignre å Ströms Vatluflal, Iiågede Ströms, av f§rva1ta.r:en.A' Berg' di-
\'u~¿'iinui~_-ii Bogliering af timmer- och vedflottar, varufrakter och passa- rçktor J' Gardm' foïkskoï-
._..-.-..r.- t~.....f mer Wiman.. i~:x'i'|i,\ 'ri'iu-zii. am moi mami. eller af- lär- M- N°rdf°rS Och h@mmnS-

vi-rciiskomiiii priser. äg Û- Ûl0fSSOfl l J0|'l$QåY'd-



Montöa
GUSTÅF SKÛGMÅN 24 aug_ 1905
Stäömaund.
5. 1380

I.wawš

Huatnun
BEDA SKOGMAN

. Sundeßé .

GATUBELYSNING
18 aug. l905.

Extra municipalstämma hölls i måndags, hvarvid behandla-
des öfverintendentembetets förslag om att hela det plan-
lagda området Strömsunds municipalsamhälle skulle hänfö-
ras till ny stadsdel enligt byggnadsstadgan för rikets
städer. Stämman beslöt emellertid vidhålla sitt en gång
förut fattade beslut att en viss del af det mest bebygg-
da omrâdet skulle utgöra gammal stad, och uppdrogs åt
ordf. att närmare motivera detta stämmans beslut.
Samhället har nu fått elektrisk belysning, hvilken några
dagar varit i verksamhet. Inom samhället äro placerade
8 båglampor om 800 normalljus hvardera, hvartill komma
2 sådana lampor vid ângbåtsbryggorna, hvilka uppsattes
redan i febr. och bekostas af ångbåtsrederierna och
bryggeriet.

Täflingar

STRÖMSUNDS GYMNASTIK- OCH IDROTTSFÖRENING
hade täflingar i söndags. Prislistan fick följande utse-
ende:

Simtäflan. 1:a pris V. Andersson, extra B. Fors.
00Velocipedtäflan. 1:a pris 0. Haaf, 2:a G. Bolin.

Hastighetslöpning 1. l:a pris G. Englund, 2:a O. Anders-
son, 3:dje G. Kullström.
Hastighetslöpning 2. lzsta pris S. Roos, 2:dra R. Berg.

Höjdsprång. lzsta pris G. Englund, 2:dra E. Persson.

Längdsprång. l:sta pris G. Englund, 2:dra J. Svensson,
3:dje E. Persson, l extra S.Roos, 2 extra R. Berg.

Stafsprång. lzsta pris G. Englund.

Längdrodd. lzsta pris E. Larsson, 2:dra E.E. Eriksson.
Blindrodd för damer. lzsta pris Eva Sandelin, 2:dra Anna
Nilsson.

Som prisdomare fungerade direktör J. Gärdin, inspektor
Z. Åslund och järnhandlaren E.C. Lundholm.

Prisutdelningen, som ägde rum å goodtemplarsalongen, för-
¿.. rättades af direktör Gärdin, hvilken ock höll tal, hvar-

. vid särskildt idrottens ändamål framhölls.
Täflingarna, hvilka gynnades af det vackraste väder åså-
gos af ett par hundra personer.

* " vinlsxnn
5 sept. 1905.

En 14-årig yngling, Jakob Ingemar, son till arbetaren J.
Persson i Strömsund, råkade i söndags morse af våda skju-
ta sig en revolverkula i magen. Kulan kunde ej uttagas,
hvarför gossen afsändes till Östersunds lasarett. Till-
ståndet anses betänkligt.
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Den å hommunaßßtäma 7 jun¿ 7903 väckta någan om ánnättande aá poZ¿¿manA tjenbt ut¿
Stnömbundß mun¿c¿pa¿AamhäLKe bn¿ngade¿ än 1904 1122 beaßut, hvanuid anatäßßdeb C.A.
Jönbbon báaom Zagena väkiane med btat¿on ¿nom Stnömbund.

Hubtnun Anna Katan¿na, jödd Stnömqv¿¿t.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ïill sista hvilan Vanartig gosse

5 Sept- 1905- Oäkta sonen till arbetskvinnan N.N. i
En begrafning i söndags Gïelsgård, Ströms fÖ'['SaIšl1íI1g, J.E., är.
e.m. mm i scröms kyrka då ångbå:sbefä1- f°dd den 29 a“8_18?¿°¥_VafdadeS under S1'
hafvaren c_J_E_ E¿stedtS Stoft víg¿es na första barnaar 1 sina morföräldrars
till sista hvilan. Sedan den med blom- hus deh åtdjöt där den °mVård“ad> sdm
mor och kransar rikt smyckade kistan in- där efter deras förmåga kunde beredas*
burits under tonerna af en sorgmarsch under def att hans moder saïom arbetS_°
sjöng manskvartetten "Ljuft är att ham_ kvånna :or deå mesta var franvarande pa

na" etc. samt Ps. 452:l, hvarefter pros- ar ete es ad ra'
ten Vagenius höll begrafningstalet och Tidigt nog började han att tí11grípa
därvid Säfskíldt betOnade den tI°Ûhet penningar ifrån sin mot-moder, så Ofta
ÛÉÛ aflldne adagalaåt Vld Skötandft af han kunde göra det obemärkt och fortfor
Sln CJan$t °Ch de UPPdf38 han anf°f“ därmed äfven sedan han blifvit agad för
tf0tt5- sin vanart och äfven sedan han uppnått
Efter ceremonien sjöng kvartetten "Stil- sk°1a1derd gldrde han sig d§prePade gån-
la skuggor" och två verser af pS_ 452, ger skyldig till snatteri bade 1 hemmet

då kistan utbars och sänktes i familje- Och luskolen' Pengarna advände had tldl
grafven_ Från ångbåtarna och ett fler- att kopa sötsaker och slisk. Nu sistlid-
tal byggnader i samhället flaggades på ne sommar var han anstiftare och ledare
half Stång_ af ett band med honom Jämnariga pojkar,

hvilka föröfvade inbrott i ett för till-
fället obebott hus, där de tillgrepo en
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hel del saker bl.a. ett fick- FÖRSÄKRAN
ur, en hop saftflaskor samt
en ask sigaretter. Vid begå-
ender af sina streck har han

Barnavårdsnämnden i Ströms församling i Jämtlands län
förbinder sig att till styrelsen för föreningen till

.d 1 1. h fu 1 minne af Konung Oskar I och Drottning Josefina såsoma aga agt en ist oc ors a
genhet, som väcker förundran. bidrag for gossen J.E. 1 Grelsgard, Stroms socken, un-

derhåll vid föreningens åkerbrukskoloni Hall erlägga
Hur han komit på sina afvä- den afgift af Etthundrafemtio (150) kronor för år räk-
gar, kan endast förklaras nadt, som enligt 23 § 2 mom. i lagen angående uppfost-
därmed, att han, som haft då-
liga anlag af naturen, till-
följe af bristande eftersyn
fått tillfälle att utveckla
dessa anlag. Nu kan han till-
följe af vanart ej få bevis-
ta folkskolan och ej heller
kan han blifva intagen på nå-
got barnhem, enär han på bå-
da hållen skulle blifva våd-
lig för andra barn.
Ström den 23 sept. 1905.
På barnavårdsnämndens vägnar

0.N. Wagenius
ordförande

INTYG

Att gossen J.E., son till ar-
betskvinnan N.N. från Grels-
gård i Ströms socken (Jämt-
lands län) icke är sinnesslö
utan synes tvärtom hafva
gott förstånd, att han icke
är behäftad med smittosam
sjukdom eller kroppslyte, att
han har en god kroppsbyggnad
samt att hans syn och hörsel
äro normala, får jag härmed
intyga.
Strömsund den 22 sept. 1905.

Jon Eriksson
Provinsialläkare

F?Of\/Or

3 okt. 1905.

lofvor vägande 4 kg 1 hg ha i
höst skördats hos Olof Görans-
son i Öjaren, Ströms socken.
Ett vackert rekord för våra
nordliga fjällbygder.
9 okt. 1905.

Hos torparen W. Hansson i
Kärrnäset har skördats en rof-
va som vägde 7 kg 3 hg och en
annan som vägde 6 kg 7 hg.

ran åt vanartade och i sedligt afseende försummade
barn den 13 juni l902 skall af barnavårdsnämnd betalas,
och hvilken afgift skall till Direktören vid kolonien
Hall, adress Södertelge, inbetalas förskottsvis för
hvarje halft kalenderår med iakttagande att vid gossens
inträde i kolonien afgiften erlägges så väl för den då
återstående delen af den löpande hälften af kalender-
året som ock för påföljande halfva kalenderår.
Ström den 24 sept. 1905.
På barnavårdsnämndens vägnar

0.N. Wagenius
ordförande

 I

53

E

VV AF AFFÄRSHUS VID STORGATAN
De 522/sta handßanden u,t¿ Strömsund haáva vaßt att blå
upp pofz/ta/me LLM bina butéhbßohalie/1 längs den L¿5L¿gt
4*/Laßüze/Lade Stongaxan. Hä/L 5¿nna W; AM/sr/zömß Je/m K

Redafaap/saßä/L, P.0. Hoßmbe/194 Smädde/vf »samt Be/zgllund
K Näslund Möbeßhandel.

Ar vlua
5 okt. 1905.
Nittonårige ynglingen Per Ulrik Johansson i Klöfvan,
Ström, skulle i tisdags rengöra ett gevär (en vanlig
mynningsladdare) som han antog vara oladdadt.
Efter att ha försökt lossa baksrufven genom upphett-
ning, tog han sig före att blåsa genom pipan för att
utröna i fall fånghålet var öppet. I samma ögonblick
brann skottet af och gick genom munnen och hufvudet.
Döden var ögonblicklig.
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Då byggnadsverksamheten här är livlig, borde byggnadsplan snarast göras gällande. Hälso-
vårdsnämnden synes under det gångna året med energi och intresse ha fullgjort sina å-
ligganden. Renhållningen var i allmänhet god. Vägar och gator ha flerstädes förbättrats.
Samhället är emellertid i stort behov av ett ordnat underjordiskt avlopp.

Gästgivaregården gav anledning till en del anmärkningar; svinhuset och en matbod visade
tillräckligt att man i denna gård ej håller mycket på renlighet och ordning. En gårds-
ägare hade placerat sina slasktunnor på gatan bakom gården, där de, trots olägenheterna
för grannarna, fått kvarstå en längre tid. Badhuset hade delvis olämplig inredning.

"Finkan" har endast en ingång, som även leder till vaktmästarens bostad; denna senare
utgöres av endast ett rum, som f.t. beboddes av 8 personer. Vägg i vägg med detta rum

ligger en isoleringscell för sinnessjuka; denna cell är utan eldstad och utan anordning
för ventilation, har dåligt fönster, ingen liggplats och användes f.t. till matbod.
Huset innehöll 5 arrester med väggar av bara bjälkarna, utan liggplatser, utan anordnin-
gar för ventilation och högst otillräcklig uppvärmning. Med det snaraste bör denna in-
rättning sättas i mera användbart skick.

Ulriksfors:
Bostadsförhållandena voro utan anmärkning.

Hillsands barnhem:
Mot ordning och renlighet var intet att anmärka.

Jämlikt Kungl. Förordningen om Kommunalstyrelse på

landet den 21 mars 1862 upprättades förslag till
utgifts- och inkomststat för Ströms kommun för år
1906 Sålunda:

19 ALLMÄNNA VAGAR; kr öre kr öre

Vägunderhåll efter vägtal enligt auktionsprotokoll ä 22,5 öre
per vägtal, varifrån avgår statsbidrag ä 6,5 öre pr vägtal.
Sålunda att utdebitera 16 öre pr vägtal 2.05l:68

29 FATTIGVARDEN

Avbetalning å skuld för fattigvårds- och div. utgifter under
de gångna åren, enligt stämmobeslut den 25/10 1903 4.000:-

Bidrag till hjonens underhåll vid fattiggård 3.150 -

Avlöningar vid fattiggård 1.450 -

Inköp av konstgödsel och höfrö till “ 400 -

Beräknad brist i anslag till fattiggård för 1905 1.000 -

Fattigvården i övrigt 6.000 -

Underhåll av sinnessjuke Karl Petter Persson, 365 dag ä 4 kr 1.460 -

Läkarearvode för kommunens fattiga 300 -

Beräknad brist i anslag till fattigvården för 1905 1.000 -

Hnrifrån šri 18.760 - 2.05l:68

Brännvins- och bötesmedel 1.400 -

Handräckningsmedel - - -

För andra kommuner förskotterade fattigvårds-
medel 300 -

Hyra för läkarebostaden 575 - 2.275 - 16.485 -

18



32 AVLUNINGAR

Till Veterinären 500 -
" Polismannen 400 -
“ 4 Fjärdingsmän 400 -

Barnmorskan Karin Svensson ersättning för kofoder råg och ved 235 -
Dme kornlön, utgående med 60 öre för hemman
och 30 öre för andra matlag cirka 455

Barnmorskan Hilda Svedberg, lön 300:-
hyres- och vedbidrag 100:- 400 -

Barnmorskan Anna Rosën, lön 300:-
hyres- och vedbidrag 100:- 400 -

Vaccinatören 125 -
Tingsvaktmästaren 25 -
Kommunalstämmans ordförande 50 -
Kommunalnämndens " 500 - 3.035 -

49 HEMANET BREUGARD

Ränta och amortering av skuld kr ll.2l3:l8 att utdebiteras
å byggnadsfyrk 3.000 -

59 DIVERSE UTGIFTER

Till Ströms Badinrättning 100 -
Länets folkhögskola 150 -

Utskylder för läkarebostaden och plåttak å dess uthus 500 -
Vägsyner 200 -
Andel i årsavgift för elektrisk belysning i Strömsund 220 -
Avkortningar och diverse utgifter 1.000 - 2.170 -

Att utdebitera 26.741:68

vilket förslag av stämman godkändes i sin helhet att läggas till grund för nästa års ut-
debitering, varjämte godkändes en av tingslagets redogörare ingiven räkning å kostnaderför brandfria skåp för Domsagans kansli m.m., varav på Ströms socken belöper Kronor
576:0l, vilka skulle utdebiteras enligt lag på dem, som äro skyldiga bygga tingshus.

Sockenstämma 29 okt. 1905.

På förslag av länsmannen Gärdin beslöt stämman att av hundskattemedel anslå 250 kronortill inköp av ett parti böcker, vilka nu ägdes av handlanden E.A. Alström, och beslöts
pl samma gång att anordna ett sockenbibliotek, vartill bokpartiet - efter skedd gall-
ring - skulle utgöra stomme.

Till styrelse för sockenbiblioteket utsågs pastor N. Söderlind, folkskollärarenI. Nordfors, handlanden Nils Persson samt fröknarna Erika Häggdahl och Elise Svensson.
Styrelsen fick i uppdrag att gallra boksamlingen, söka statsbidrag och inleda under-
handling med läsestugan om samarbete.

Star auktion
hilles den 4 nov. 1905 kl. 1 e.m. hos Kapten Edstedt í Strömsund å dennes kvarlåtenskap,
bestående af Körredskap, 2 Kor, Möbler och Husgerådssaker samt Säng- och Gångkläder.
Vederhäftíga ínropare erhåller 3 månaders betalníngsanstånd.

Joh. Gärdin
efter anmodan
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KYRKOSTÄMMA ltaunare

31 Okt- 1905- Kommunalstämma 26 nov. 1905.

Ord. kyrkostämma hölls i söndags, varvid kyrko- och En av ö]tappapgn Ejnap Spaak

skolrådets förslag till stat föredrogs och godkändes. i Strömsund ti]] Konungens

För kyrkans behov besiöcs urdebicefa 2215 kr. efter a11- B°fa11"l"9$haVa"d° l 1ä"°t
' ' "k t'1l tå d

" f k h 2370 k . ° b d f k. F" k 1 b - '“9'Y°" °"S° a" °m ' 5 "
:äs bzïiiïâdes av síoiïšdeïgšïgäíašrkr 6?ä6i=26a2:r Én- aÉt 'Û°m 5É'°TS9"d få tllï ÉV'

- hamtn1n forsal a 01 och v11-
gå efter vanllga grunder' ken ansåkan förJinhämtande av
Lärarinnan Karin Mårtenssons i Gärdnäset lön höjdes med kommunalnämndeng och stämmans

30 kr- utlåtande hit remitterats,
Vid hållen auktion å gamla skolan hade högsta anbudet togs til] behandling' och bç

stannat på 419 kr., vilket skolrådet ej ansett sig kun- Siot Stämman enhaïlïgt att 1

na antaga såsom varande för lågt, och i stället förord- 11khet med kommunalnamndenn

at reparation av huset. Då emellertid meningarna inom och på av qenna aÜf°rda åka]
stämman voro mycket delade, och frågan ej hunnit i laga aYStyrka b1fa1] t111 ansok'
ordning utlysas, så att ett lagligt beslut kunde åstad- nïngen'
kommas, uppsköts ärendet till en extra stämma. , _,

Gud fumansl
28 nov. 1905.

Raport till Logen Norrskenet , Arbetsförtjänsterna instundan-
de vinter inom Ströms och

Undertecknade som erhållit uppdrag att besöka till in- Frostvikens socknar synas bli-
träde i orden anmälde skräddaren Gustaf Olinder får här- va ganska goda tillföljd av
med raportera: att víttomfattande avverknin-

Den anmälde kandidaten är född den 2 Januari 1877 och gar där bedrivas' dels av bo-
konditionärar för närvarande hos br. O. Olsson han har lag' dels av enskllda' Dags-
förut tillhört logen Norrskenet men utgick på egen be- verkare betalas nu med 3 ä

gäran, har dock ej sedan hållit sitt nykterhetslöfte 3:50 kr' pr dag'
men seger att, om han vinner inträde, han för framtiden
kommer att hålla detsamma. Al

. . ll
Da kandidaten förut tillhört orden och salunda känner
dess lagar samt då vi har anledning tro att det är hans 23 dec. 1905.
allvarliga föresats att blifva en trogen Goodtemplare, . . u

. . “ n . " . Brandkaren i Stromsund alarme-
fa vi harmed rekommendera honom for intrade 1 orden. . . .

rades i torsdags vid 4-tiden
Strömsund den 17 November 1905 e.m., enär eld utbrutit på ta-

N. Persson Er Ersson S.N. Andersson ket a fr? Anna Éllssons kafe'
En eldgnista fran skorstenen
hade tydligen antänt papptak-
et. Elden observerades emel-
lertid i god tid och släcktes
genast innan den hann göra
någon egentlig skada.

lållßlråd

Vid avverkning av Kramfors AB
skog norr om sjön vid Alanä-
set har fällts ett träd, som
vid indelning lämnade ej mind-
re än sju stockar därav 2 st
l7xll, 2 st l9x9, l st 25x4,
l st 23x4, varjämte erhölls
en god rotkubb upp till det

-» ställe, där trädet grenade
sig och ovannämnda timmer
togs.
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El 1í¿\ 'R ÜÉÜ

FOLKMÃNGDEN I STRÖM UTGJORDE

VID ÅRSSKIFTET 5.157 PERSONER

OCH HADE UNDER DET GÅNGNÅ Å-
RET ÖKATS MED 47 PERSONER.

Ä

utaf hvad hvaaje btönae Aamhäßße med Aje¿5aktn¿ng aökea
e5t<m/st/Lägva á det mu/.s¿fzaL¿,sfza omfwïdet, ßå l1¿íne/L höfusángtiil det bom enkßaat låten big utößvab ag även mindae
matade áöfzmågo/L.

Stnömbundß Blandade kön aamt Qvinnokön.

ETT FoLKß1ßL1oTEK 9
har nu äntligen kommit till stånd i Ström. Vid kommunalstäma i oktober förlidet år be-
viljades kr. 250 ur hundskattemedelsfonden för inköpandet utaf aflidne J. Ahlströms i
Alanäset efterlämnade värdefulla boksamling.

Denna samling innehöll emellertid åtskilliga böcker af antikvariskt värde, hvilka genom
styrelsens försorg försålts till antikvariska bokhandlare och inbringat ungefär samma

belopp, som hela samlingen kostat kommunen. Sedan dessutom utvalts, hvad som anses lämp-
ligt som grundplåt till ett folkbibliotek, återstår ändå åtskilligt att försälja å of-
fentlig auktion. Inkomsterna användas naturligtvis till nya bokinköp.

Biblioteket förklarades öppnadt i söndags medelst en enkel fest på läsestugan, hvari-
bland annat förekom tal af biblioteksstyrelsens ordf. pastor N. Söderlind.

TIMMERDRIFNINGARNE 13 jan, 1906, BORTTAGANDE AF SKATT Å S.K. GRÅHUNDAR

inom Alanäset, som äfven denna vinter äro 15 jan- 1996-

gfnska ?mf§ttande' ha ännu ej hunnit tag? i Extra kommunalstämma hölls i går för be-
nagon rlktlg fart' Detta befoende dels Pa handling af den senaste decemberstämman
att Flåsjöf vafit_°fruSe¶ Elll heít nïllf väckt motion om borttagande af skatt å
gen samt pa snobrist. Snomangden ar tamli- s_k_ gråhundar_
gen ännu sa ringa att släde ej kan använ-
das, hvadan önskan efter snö med snaraste Sedan Ordf- meddelat, att m0fí0en Var Sa

är allmän. Hvad angår arbetsförtjänsterna Sent ín8ífVeÛ att frågan ej kunnat i 1383
kan sägas att de äro mycket nedpte55ade_ ordning behandlas vid senaste december-
Körlönerna äro de lägsta de möjligen kun- Stämman 0Ch aïf det enligt hans menlng
na bli, hvadan det för körarne totaa kom- strede mot författning att nu besluta om

ma att bli svårt att få debet och kredit hundskattens borttagande för 1906, beslöt
att gå ih0p_ Vanliga dagpenningen at 2;50 stämman efter en stunds öfverläggning att
a 3 kt_ utan vidare bordlägga frågan till nästa

ord. decemberstämma.

21



__@í)_<1_1e1f2_<¿f_<f_ë.

gm /I/V52 L QSIÜH IM

Qiæànmååv/ášaßwødå/ah.mágåløvmåzauíéaáw

mms z..,.¿.;,«,,;á«» ßzfåa-.écøa/»1,¿»1
¿z@¿¿@4¿~7Qe~IÅàAwuW2ÉÅåÅ:wMM«.Åäå

¿¿7,~¿«Å¿u$øJüW Åê¿@a¿1ML2.øå@ Agßkv ÉL-óåuafqi
¿WM¿ø 4 ¿,,, /,f/4,',¿y,¿7,;.,.,_ åáw Ålaøww »M;.,'á,.M« 01.-...

é . 5 ¿¿ %g9<¿@_fjwaA&v æ¿¿¿æM Aí~n;«m*m»:á¿«zw¿

z'<>»«§/¿“w@~d:~aÅ7,«,., a«.Ä/a«,.4/«.~4.<-729, Äe7Äa/»Å»»Å¿-4

Å7d@7&àÅnww.

J/2,Mf4»«7f»«~ Mlaldlja-Almzïlíadldß
4,./Å«-«-4«»Å«M<»«-f'-W/~,¿~f;«.1«,'4-w.¿/:;.,=',-M.~
Û-l»¿Å7/-0 4* dnr

%«.»«,,.1/.. íázw..-M'//øa

%/fáfws É:-fl%~»»% .

STRÖMSUNDS MUNICIPALSAMHÄLLE 30 januari 1906.
K. m:t har gillat regleringskartan öfver Strömsunds
municipalsamhälle och förklarat, att hela det regle-
rade området skall hänföras till ny stadsdel enligt
byggnadsstadgan för rikets städer.
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BYGGNMISABBETE 6
I östra delen av Strömsund, på övre sidan av Ramselevägen, har trävaruhandlanden Simon
Andersson i Gubbhögen, Alanäset, förliden sommar låtit uppbygga en större gård i villa-
stil med förstklassiga bostadslägenheter och nutida bekvämligheter.

Källarvåningen innehåller - förutom 3 st rymliga kökskällare - bryggstuga och strykrum
m.m. I första våningen, vilken redan är färdig och tagen i besittning, ligga ett kök i
vardera ändan av huset och 5 st. rum mellan dessa jämte jungfrukammare, badrum och rym-
liga tamburer. Andra våningen, där måleriarbetet som bäst pågår, är fullkomligt lika
inredd endast med den skillnaden att där finnes blott ett kök.

Byggnaden med tillhörande uthus kommer fullt färdig att kosta cirka 45000 kr. och total-
intrycket av det hela blir, att man mera lagt an på att göra det storslaget och bekvämt
för hyresgästerna än att få företaget vinstgivande, vilket förhållande ingalunda för-
ringar byggherrens anseende. Distriktets veterinär och ortens lantmätare bli till en
början de lyckliga, vad som blir över av de olika våningarna disponerar ägaren för eget
behov.

Apotekaren C. Lönnegren är som bäst i fart med grundläggningsarbeten för en avsevärd
tillbyggnad till apoteket.

EXTERIÖR AF LÄRÅREBOSTÅDEN Å SKOLBÅCKEN, STRÖMSUND.

Handlanden F.M. Nordêen har redan framforslat en del sten och anskaffat ritning till
ett stenhus i 3 våningar i samhällets mitt vid Storgatan. Huruvida byggnadsföretaget
påbörjas redan instundande sommar är ännu ej bestämt.

Ritningar har handlanden O. Nilsson i dagarna också försett sig med till ett tvåvåning-
ars trähus vid torget. Om hr Nilsson redan instundande sommar rycker fram i teten med

ett förstklassigt trähus är ännu ej känt. Ritningarna lära emellertid skvallra om att
huset, när det en gång blir färdigt, icke skall stå de senast uppförda efter. Det tycks
vara stadsingeniörskontoret i Östersund som fått sig det viktiga uppdraget att sätta
stil på det nya Strömsund anförtrott i det de flesta ritningarna utgå därifrån.
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IM pefæton Hußt/Lun Landb1L¿n9¿'"a"
Jfws svE~sso~ rRevR1KA Nonvrons 0205 qzoßbban
5. zsvø. 5. zsss. Jonßed, 6- 1866-

Huóznun Kynaväd ANNA ANDRÉ

zwenzv Jöwssow oLoF Jo~sso~ 5. zsss.

10 feb. 1906.
AKTIEBOLAGET STRÖMS FOLKBANK

STRÖMS MARKNAD hade under det gångna året en nettovinst
som började i torsdags har icke varit í af kr 33_166:61_
ovanligare grad talrikt besökt, men där-
emot gynnacs af förcräffng: väder. Affä- Omsäfnisssumma under året uppgår till
rerna äro Synnerlígast inom trä- kr OCh Styrelsen föreslår en
varubranschen där icke obetydliga partier Utdelning af 5 Pf°Cent-
funnit köpare
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14 feb. 1906.

!12=sf2a:*<a-= 1 söwe C. G. B R Û L I N S
m|1|(||A|1[|| Juul^à¿àA¿futå^^^1uu.

som pagatt sedan i torsdags

har ?°ke “Sit så a.1.1“'°1°S Sko- och Lä-derhandol, Strömsund,talrikt besokt. Affarerna ha
dock gåcc utmärkt Och cin- ---- r°k°mm°nd°r“- ï---~
gången på mynt tyckas vara Lager af finare och grbiro HERR , DAI- och BAR -SKODON samt sven-

riklig. som vanligt är det i- ska och ryska GALOSOHBR. - Billigaste priser pl platsen.

nom trävarubranschen, som de
basta affarerna gjorts. -Y

Några större oordningar ha ej
försports men de vid markna- J " J <- f-rj-5 -~r<J <

derna obligatoriska ficktju- f' | | “IJ | f I f' |

varna ha naturligtvis äfven ' \_)
nu hållit sig framme och tyc-
kas ha gjort fina affärer. 14 feb' 1906'
De se¿van1iga markna¿snöjena Vi talade i ett sällskap om Amerika.
ha ¿äremot i år varit täm1í_ Ja, sa en bonde fran norra Jämtland, de ä nog annat i A-
gen tunnsådda, och något eg- merika än här. Der Olof i Gärdnaset har nu en farm i°Ame-
entligt rörligt marknadslíf rika, och kan ni gissa hur manga kor han har? Jo, tva-
har ej utVeCk1ats_ hundra har han. Å de ä rejäla kor ända. Ska vi stanna

kvar i detta björnlandet längre? Här får vi ju både fry-
sa och svälta. Jag står ej ut längre med vårt ohyggliga
klimat.
Vi hörde lugnt på denna utgjutelse allesammans. Jag vet
inte hvad vi tänkte. För min del kände jag harmen sjuda
inom mig. Jag harmades å vårt ohyggliga klimats och vårt
arma, fattiga lands vägnar. Men hur det var gick harmen
öfver i ironi. Jag letade fram ett fotografi, som jag
nyss fått. Det framställde en vacker gård med ett rot-
fruktsland i förgrunden och längre bort långa tegar med

nyslagen klöfver där hässjorna stå i långa, raka rader
så tätt, att de knappt kunna räknas. Det var en bild som

nyss fyllt mig med den mest oskrymtade fosterländska
glädje och stolthet. Nu höll jag bilden midt framför nä-
san på amerikaskräflaren och sade:
- Ja, inte sant? Här är en bild, som jag fått från en
bror i Amerika. Aldrig någonsin kan det bli hälften så
bra här i Sverige. Å, de ä allt annat i Amerika!

,-'lä_

Mannen stod slagen, ty han kände igen taflan. Han stam-
made något, som ej tog form, och sällskapet brast ut i
munterhet. Ty bilden föreställde just den gård, hvari vi
befunno oss. Det var en sommarbild från Risselås i Ström.
Den gången led Amerika ett förkrossande nederlag.

Det är få av oss som har en aning om norra Jämtlands ri-
kedomar. Däruppe ligga oerhörda jordvidder af den allra
utmärktaste beskaffenhet. Det mesta ligger ännu och vän-

Flickan tar på kulturen, men en lofvande början är gjord i trak-
GÖHLE ten narmast Stromsunds municipalsamhalle och ut till

u Risselas. I sistnämnda by bor en bonde vid namn Erik
64' 0hn° Ersson. Ensam sköter han manssysslorna på sin gård. Hans

unga, vänliga hustru, som har sex vackra, rödkindade
barn omkring sig, har en piga till hjälp. Men den, som
vill se ett välsignadt hem, han bör resa dit. I ladugår-
den stå sju vackra kor och i stallet två hästar. Luften
i ladugården är så torr och ren som i ett boningsrum. Ty
torfströ användes i öfverflöd. Det finnes äfven gödsel-
hus, där gödseln från stallet och ladugården blandas.
Erik Ersson har planterat träd och buskar kring sin gård.
Därom är han ensam inom byn och en af de få inom socknen.

A
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Det är uppmuntrande att träffa en sådan 0*
man som Erik Ersson. Den värme och hänfö- 19 feb- 1906-
relse, hvarmed han ägnar sig åt sitt kall,
måste ovillkorligen värma andra. För ho- Jag gladde mig ganska mycket åt Ströms
nom är jordbruket icke ett slafveri för marknad- Ty jag trodde, att jag där skul-
maten, utan en lifsuppgifr, som han om- le få se något riktigt säreget för våra
fattar med hela sin varma själ. Därför n0rr8 S0Cknef- HärUPPe- dit Järnvägen in'
har han också glädje af sin flit, därför te ännu kommit med alla vår tids nyheter
lyckas han i hvad han företager sig. Erik och allt vårt marknadskram, skulle det
Ersson håller sitt kall i ära. Hans sinne väl ändå finnas kvar något äkta jämtskt i
är öppet för de nya idéerna, och landtmän- folks klädedräkt och uppträdande, i slöjd
nens föreningsrörelse har i honom den och handel. Och det skulle väl framför-
varmaste anhängare. På sitt skogsskifte elit På en marknad Visa Sig Semledt OCH
har han börjat dika och odla de utmärkta representativt, tänkte jag.
mossarna. Där kommer järnvägen att gå J - k h . . . .

fram och där skall han skifta ut gården ¿:% ïåš täâktíaâå Mg:tJâå1:a§a:n::tö:Éer_
at sina barö' _ ?v1f1ar_du på varg Jord- sundsmarknad i mindre skala. Jag kände i-bruks framtid, sa far till ßlsseiasi gen alltsammans - skjutbanorna, karusel-
Bilr du el Potêd där' sa,b11r df det a1d_ len, folket, karamellgummorna, klädstån-rig. Hade vi tio tusen sadana bonder som den, guldsmed Ohlsson, hästhandlarnei
Erik Ersson inom vart sköna Jämtland, så fyllhundarne, p°1iserna_ Jag såg íngen_

v°fe vi rädfade' êe Pa hans gårä °°h grö- ting som jag inte sett förut. Och af
da. Ingenstades vaxa rofvorna sa stora jämtsk hemslöjd såg jag ej mer än några

s°m här! lngenstëdes ger p°t§t1sen_högre spinnrockar från Hammerdal. Jag håller på
âfkastnlng' Och lngenstadef 1 Sverfge,har att glömma något säreget ändå. En sådan
Jag sett klöfvern frodas sa' som pa R1s_ mäktig doft af droppar som här har aldrig
selaf mossqdlfngar' Men sa gödslas de fägnat min näsa på någon Östersundsmark-
ocksa hvarje ar. nad

Hela byn har elektrisk belysning. I ladu- På gäscgifvaregårdens dörr stod "MATSAL"

gardar' stall' Vedbodar' Pa hoskullar Och i feta bokstäfver. Det var också det endai boningshus - ofverallt strala elektris- feta som fanns_ Inne i "matsalen" var det
ka glödlampor' En vedsåg' som drifves me- fullt med folk och tomt med mat. Men ölet
delstuelekcrifk mqtor' cirkulerar kríçg, strömmade som Hällingsåfallet i Frostvi-byn. Afven troskningen gar med elektrici- ken_ Jag tänkte på salig dumbom:
tet.

. . . . . " ' h k 1'Sven Jönsson i Risselas, som liksom Erik sgïlïl åanšsïašgsar åïšíšåa
- ~ - P 8 8 8Ersson varit med pa en studieresa, har i Småland ätas mycket bra,

bïggt en ny 1aqugard.af tegel Éfter Éanskt i fall man matsäck har, som duger".monster. Den visar sig kunna halla varmen
förvånande väl, och är knappast dyrare än Jag hade ingen matsäck alls, och jag sku-
en lika stor träladugård med likadana an- le ha svultit ihjäl, om jag ej haft goda
ordningar skulle bli. Där äro ladugård Vänner i Ström, SOM gett mig 8°d mat-

f°r 16.k°r'.háststa11' svlnhus' gödselhus På söndagen var traftäfling anordnad ute
med urinbehallare, allt cementeradt, samt på sjÖn_ Hästarna sprungo af alla krafter,
Vedbod' vagösllder och ofver det hela en den ena fortare än den andra, och husbön-
mycket rymlig foderskulle. Det hela kos- derna fingo sí1fverp0ka1er_
tar omkring 6.000 kronor

. . . u . Sådan var Ströms marknad.
Inom Risselås finnes en tjurforening, som
mycket bidragit till boskapsstammarnes Kí1ian_
förbättring. En landtmannaförening bilda-
des under min därvaro, och en mejeriföre-
ning är under uppsegling. Att orten ej
har något mejeri eller öfverhuvudtaget ÄLGÅRNE5 FREDÅNDE 31 maïs 1905-

någ°n_°rdnad mdëlkförsäljníng' det är Till skydd mot oloflig älgjakt har länets
Verkllgen ?n brlst' S°m med a11ra_Snaras_ jaktvårdsförening på bekostnad af Granin-
te Bör ÉfhJä1Pas' °°h Sgm de duktlga _ geverkens A.-B. anställt 2 uppsyningsmän
Stromsbonderna no ocksa komma att afh äl- - -3 J för trakten pa ömse sidor om Ströms vattu-
pa' dals nedre del inom Ström, nämligen krono-
Mycket sgrgligt Qch ngdslående har jag fjäfdíllgsmall J.M. B1OIIlb8l'g Hl11Sâ.Ild OCh
set; här uppe, men så¿ana 1jusg1im;ar skogvaktare H. Göhle i Ohn. Jaktvårdsföre-
uppväga mycket_ ningen hemställer att dessa personer här-

för måtte förses med polismäns makt och
Kilían befogenhet.
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SKÖNA DAMER OCH ÄULA HERRAR UTI STRÖMSUND

Sllttande yr ven/:te/L: Hulda Llndbe/tg, Laßa And/Lée, 5/L. Bowsiïedt, Anna Mlund, 5/L. N.N.
Stående 5/L. " : Ka/då Fluínbe/Lg, Larus wausdahl, Elm/st Mßund, Augu/st Näzsßund,

Axel Bäcklund, Ffuéda wagenáu/_s, ha N.N., Geftda And/Lëe, Helme/L
No/idvali, ha N.N.

Djurplågeri
3 april 1906.

Landsvägsfororna till Ström påkalla åter myndigheternas uppmärksamhet. Det är ett ohygg-
ligt djurplågeri, som i dessa dagar utövas mot de stackars forhästarna, som nu i snö-
sörjan få släpa fram lass, som spänna deras krafter till det yttersta. Landsvägen har
att uppvisa motbjudande scener, där forbönder, stundom berusade, med obarmhärtiga slag
driva sina dragare framåt. Kan ej från vederbörande affärsmäns eller myndigheters sida
något göras för att hämma eländet.

7 april 1906.

Vår påpekning av det oefterrättliga förhållandet med landsvägsfororna Östersund-Ström-
sund synes redan ha beaktats.
Länsman Backman i Lit har nämligen till k. bfde insänt en skrivelse, vari han anhåller
om, att en lämplig person, helst v. länsman, måtte förordnas att i egenskap av polis-
uppsyningsman biträda vid uppsikt över lasskörare efter vägen Östersund-Strömsund.

Huvudstationen borde lämpligen bli Lit, då vinterföret efter sträckan först tager slut
mellan Östersund och Lit och snön å bron över Litsälven redan gått bort.
Det fordras nu även att vederbörande affärsmän betala sådana forlöner, att skjutskarlar-
na ej frestas att överanstränga sina dragare.
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Illllllrllrill 9
En större Loziermotorbåt inköpte för någon tid sedan fab-
rikör Mårten Thulën i Hallviken. Båten, som kommer att
kallas Hallviken, har en hastighet af öfver 2 1/2 mil i
timmen och rymmer öfver 40 passagerare. Herr Thulêns af-
sikt lär vara att bedrífva expressgång i Ströms vattudal
vissa dagar i veckan samt dessutom bogsering och godsfrak-
ter af alla slag.
Med den stora hastighet, som båten får, kommer den att fyl-
la ett länge kändt behof af raskare sjöresor.

änøtzrlíínlrølxt 1

24 april 1906.

Till en fosterländsk fest hade Strömsunds samhälle nu, lik-
som flera gånger förut, inbjudit de värnpliktige från
Ström, Alanäs och Frostviken, som samlades därstädes för
afgång till årets beväringsrekrytskola.
Efter förrättadt upprop samlades de värnpliktige samt så
många af Strömsunds invånare som kunde rymmas i godtemplar-
husets med svenska flaggor festligt smyckade ordenssal.

Programmet, som var i allo lyckadt och afsedt att fylla
såväl de andliga som materiella krafven, inleddes med ett
hälsningstal af handl. Nils Persson, hvilken riktade en
allvarlig uppmaning till de värnpliktige att ej låta sig
vilseledas af dem, som drifva den satsen, att den hvilken

' " ' d h 11 d " d 1 e' ä d nå or fo -ej ager jor us e er an ra ago e ar j g e g s .Q

terland . , ,

Sedan därefter en manskvartett afsjungit Vintern rasat ut, 3 maj 1906
sjöngs unisont Vår Gud är oss en väldig borg. Följde så '
ett af pastor Söderlind till de unga riktat föredrag, uti Sjöfarten på Ströms vattu-
hvilket han hänvisade till våra fäders storslagna bragder dal antages kunna taga sin
och framhöll de egenskaper som möjliggjort dem. Sedan mans- början om 14 dagar. Isen i
kvartetten därefter sjungit Mandom mod och morske män, bjö- Strömsund är nu så svag,att
dos samtliga festdelatagare på kaffe och dopp. den ej längre bär, hvarför

Fröken Nordqvist sjöng på ett synnerligen förtjänstfullt :an ugphöggit Én va? vi: :É-
satt Sag min lilla fagel, och direktor Gardin deklamerade ffn.a. vlntervagen l oc or
Döbeln vid Jutas, hvarpå efter ytterligare solosång af frö- arJn1ng'
ken Nordqvist afslutningstalet hölls af prosten Wagenius. Då tre lass flyttgods, till-
Han minde därpå att, sedan de värnpliktige förra året sam- hörigt trävaruhandl. Simon
lades i samma sal, öfver ordenshuset vajade en annan flag- Andersson i Gubbhögen, som

ga, flaggan med de kära ljusblå och gula färgerna - samma i dagarna utflyttat till
flagga som vajat framför svenske män på de slagfält,där Strömsund, natten till i
våra fäder kämpat för religion och frihet och själfständig- onsdags vid 1/2 12-tiden
het. skulle passera öfver sundet

. .. . 'd v'd' " ' St °' cr -
Den 1 allo lyckade festen afslots med Du gamla, du fria. :ll 1mie?n 12 1;;ms.ïa u

a , o ring mi norr
âeïten skall sent eller aldrig glomas af dem, dari fingo Stïömsund, brast isen,

e aga hvarvid alla tre skjutsarna
kommo i vattnet. Å en af
dessa funnos bl.a. 2 kor,
hvilka voro fastbundna å

åkdonet. Med stora ansträng-
ningar lyckades man hålla

^30 april 1906' djuren uppe till dess man

I lördags bildades på sammanträde i Strömsund ångbåtsa.-b. hunnit hämta hjälp från den

"Strand-Gärdnäs". Med ångaren Emman, som för ändamålet in- närliggande byn, då allt-
köpts skall bolaget idka fraktfart på Ströms Vattudal. sammans räddades.
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med, att vi ännu ej kände till platsens
utsträckning.
Då vi emellertid hunnit något längre upp-
åt landbacken, såg vi framför oss ett ord-

\ nat samhälle, vilket icke alls föreföll\ obetydligt, snarare tvärtom. Vi började
.A t.o.m. tro, att statistiken över ställets

folkmängd uppgav en alltför låg siffra.
i Det är ju också över ett år - eller kan-

1 ske två - sedan denna statistik, som hål-
ler sig strängt inom municipets gränser,
utarbetades, och folkmängden har natur-
ligtvis ökats något sedan dess.

Fastän platsen nu på grund av årstid och
väderlek framstår i sin minst fördelakti-
ga dager är det ej tu tal om, att den är
belägen i en vårt lands naturskönaste
trakter. Går man upp på någon av de omgi-
vande höjderna, har man omkring sig en
natur som överallt fägnar ögat, även då
den, som nu, fortfarande ligger i vinter-
dvala. De ännu isbelagda sjöarna med sina
skogklädda holmar skänka framför allt om-
växling och färg åt den skogsgröna tav-
lan, och de mot norr och nordväst fram-
trädande, även sommartiden delvis snöbe-
täckta fjällen göra den dubbelt skönare.
En turistfärd pr ångbåt vid den tid, då
naturen står i sin största fägring uppåt

DE STOLTA FARTVGEN Å REDDEN detta vattenbälte, bör vara utomordent-
Kamske men än något annat btd/Lage/L tottan ng; hänföl-ande.
L St/Löm/s vattudat titt att gtua lzomnun¿_!2a- h :_ d, _ t., h__ . 1

t¿one/ina den g/uid aßønegiuta/u',tet bon] eljest ° .dïta gå: ar man ar pa I.) É sbmk:
. and tandóua bnate¿_ turis ra i en om somrarna ic e ru r

bvaazkgen I Q upp a 9 vara synnerligen livlig. Orsaken ar natur-
Ågßääíygß SVGWÅWQQW» 5¿äÖm¿_Va¿¿Uda¿ 0Ch ligtvis de dåliga kommunikationerna; att
Ûäagan bamßddß Ånüä 0{0gäß&kam2äH- färdas landsvägen fram efter häst blir

för de flesta allt för lån samt och allt8
för dyrt. Men, snälla Strömsbor, Ni kundeI. väl åtminstone åstadkomma "express" till
och från Ramsele för någorlunda skaplig
kostnad och göra litet väsen av den, så
skulle forhallandena i turisthanseende
säkerligen hastigt bli bättre! En skönare

En k°nt“rte°kn1ng' 8 mal 1906' turistfärd än Ãngermanälven uppåt och vi-
dare över de många sjöarna upp till nors-

Det hade redan lange varit min onskantatt fa ke gränsen finner man knappast i hele
stifta närmsre bekantskap med detta mangom- Sverige, det säger mig både erfarenheten
talade samhalle, ryktbart ej blott for sitt och 5V_ Turistföreningens resehendbOk_
natursköna läge utan även för snabbt framåt-
skridende_ Men latom oss efter dessa vällovliga re-

flektioner atervända till Strömsund, som
Det var redan “att då jag i sällskap med en ju egentligen skulle vara föremålet för
annan resande anlände hit. Man kunde sålunda denna anspråkslösa erientering_ samhället
icke då få någon överblick av det hela. Ock- är rätt väl bebyegt, och husen stå icke
så kände vi oss i hög grad besvikna, då vi så myeket "uppåt Väggarna" som de ofta
efter färden över sundet trädde i land på bruke göra inom Hi frihet" sig utvecklade
munfclpets mark' Här fanns J" b¥°tt “agra fa samhällen. De ha huvudsakligen ordnat sig
spridda byggnader, lagrade omkring platsens utefter två gator, eller rättare segt
kyrka' landsvägar, som utgrena sig i rät vinkel
Av en vid årets början utkommen folkmängds- från kYrkaH, SOW är VaCkerr belägen ett
uppgift hade jag erfarit, att platsens in- SrYCk9 från Sjön- Det C111 mUíCíPer hö'
nevånareantal skulle utgöra 700 eller något rande Området, Cirka en kVadrCkí1°merer,
däröver. Vi började så smått betvivla rik- är nu kartlagt och fullständig plan för
tigheten av denna uppgift men tröstade oss dess bebyggande utarbetad, Så att HU har
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man klart för sig hur samhället efterhand skall ordnas.

I affärshänseende synes platsen vara väl försedd; jag tror knappast att det finnes nå-
gon bransch, som ej är företrädd. Såsom naturligt är, äro affärerna synnerligen stora
och de flesta sorterade med varor ur olika handelsgrenar; specialaffärer ha naturligt-
vis ännu svårt att bära sig, därtill är folkmängden för ringa. Just nu är affärslivet
mer än vanligt flau till följe det dåliga väglaget; man klagar för resten över, att de
senaste tre åren företett någon stagnation, vilket anses beroende av sämre förtjänster
inom skogsbruket

I övrigt finnes det ju som bekant både läkare och apotek, förhållandevis god postgång,
telegraf- och telefonförbindelse, elektriskt ljus och tidning, hade jag så när sagt,
men denna har ju kommit av sig redan vid ingången och synes i själva verket vara saknad
av ingen, ej ens av aktietecknarna, vilka synas vara glada att så fort som möjligt bli
affären kvitt. Ett litet accidenstryckeri finnes emellertid, och fastän det är anspråks-
löst både till resurser och i fråga om fackutbildad personal, äro dess arbeten ej sämre
än på många både i ena och andra avseendet bättre utrustade officiner
På tal om platsens bekvämligheter bör man väl icke förbigå vattenfrågan, vilken alltjämt
ger anledning till bekymmer hos municipets invånare. Att döma av den ovan samhället lig-
gande kuperade terrängens beskaffenhet borde här ej råda någon svårighet att träffa på
rikt givande kallådrar, men ännu har man ej lyckats i sina bemödanden härutinnan. Ej så
att förstå, som skulle det råda brist på vatten inom samhället, men man vill ju ha det
bekvämare ordnat för den blivande staden även i detta hänseende. Och med tiden torde det
lyckas.
"Folket är bland Jämtlands bättre" säges det i Svenska Turistföreningens resehandbok på
tal om innevånarna i Strömsund med omnejd. Uttrycket lämnar intet övrigt att önska i
fråga om försiktighet, och för min del instämmer jag fullkomligt - de personer, med vil-
ka jag hittills haft någon beröring, ha åtminstone gjort ett mycket gott intryck.
Det närmast liggande intresset här på orten är att få öppen sjöfart, och detta önskemål
blir säkert om få dagar förverkligat; redan nu har isen brutit upp på ställen med star-
kare strömdrag. Båtarna rustas ut för att tidigare än i allmänhet börja kampanjen på
böljan blå. En fråga dominerar dock över alla andra: järnvägsfrågan. "Då järnvägen kom-
mer", hoppas man allt av orten, och det med rätta. Det är sorgligt, att utvecklingen
skall tvinga fram statens järnvägar och icke tvärt om, men höga vederbörande tyckas se
mera på statens affärer än på befolkningens bästa, vilket ju är tämligen bakvänt. Denna
ortens livsfråga kommer emellertid säkert att låta vidare tala om sig i framtiden, var-
för jag tillsvidare lämnar den.

För övrigt torde det nu vara på sin plats att sluta denna lilla presentation av "Jämt-
IIlands andra stad

Th.B

(
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Våren
gör snabba framsteg äfven i lä-
nets nordligare delar. Vårarbe-
tet har redan tagit sin början
i Strömsunds närmaste omgifnin-
gar. Det starka torrväder, som ~

emellertid rådt under de senas-
te dagarne, har helt hastigt
gjort de eljest tämligen sanka
odlingarna möjliga att bearbeta, *

så att plöjning, gräfning m.f1.
vårbrukets förstlingsarbeten
kunnat påbörjas. “ * '1I ' ** ' “

Äfven vägarne torka hastigt upp.
Blott man nu i tid passade till-
fället och fyllde gropar och “

Q hol Üspar med sten som ar i all O

mänhet användes såsom vägför-
bättšinšsmedeå - i stället för á:«o É l5 maj l906_
att re a u ensamma o vanpa, __,

sedan vagarne redan blifvit har-
da °Ch fasta» skulle icke alle' Den största bland i Strömsund hemmahörande ångbåtar,
näst trafiken underlättas “tan "Svaningen", tillhörig Ströms trävaruaktiebolag,
äfV9 Vägarnas m°tStå“d5kfaft blef förlidet år så godt som helt ombygd: det gamla
ökas í betYd1í8 grad- skrofvet tillbygdes med ytterligare en omgång plåt,
Isarne å vattendragen eller Sjö- inredningen förnyades i sin helhet, ny panna insatt-
arne ha redan till större ¿elen es o.s.v. Hela arbetet medhanns emellertid icke då,
místat sin förmåga att hålla hvarför manonu som bästohåller på att komplettera
stånd mot vårvädrets ¿nflytan¿e; detsamma. Salunda har baten nu försetts med ny räck-
de ha sönderdelats l större el- gang samt ny trappuppgång till kommandobryggan,
ler mindre flak och bitar, som hvarjämte åtskilliga arbeten återstår att utföra.
drlfva af och an, lämnan¿e öpp_ Denna bat, egentligen afsedd för bogsering, utmärk-
na vakar än här, än där_ Blott er sig för smäckra proportioner och skulle bli ut-
litet starkare vind _ och så är märkt som turistångare, om den försåges med suntält
klart till sjöfart. å akterdäck'
Trädens knoppar svälla hastigt, Af öfrlga båtar har "Ströms Yattudal" upptagits på
häggarne börja t_o_m_ re¿an lå- land for att fa skrofvet nymaladtš denna bat rakade
ta sina första vårgröna blad trä- förlidet ar ut för missödet att fa angpannan skadad,
¿a l ¿agen_ Några få ¿agar ännu hvarför den efter vederbörlig reparation nyligen un-
_ och så är sommaren här; derkastats besiktning och befunnits all right. "Vir-

go", också den tillhörande de större båtarne här på
platsen, ligger förtöjd vid en af bryggorna färdig

~; att kasta loss.
š?“ ,“_ r De båda sistnämnda ångarnes maskiner ega en styrkaI; om cirka 20 nominella hästkrafter; öfriga här be-

1/ vi

- / fintliga ångare, hvilka samtliga undergå mer eller
g / mindre omfattande reparationsarbeten, äro smärre.
Å , _

Bland öfriga tillrustningar för den stundande sjö-
farten förtjänar nämnas, att en större ångbåtsbryg-
ga är under uppförande vid färjplatsen öfver Ström-
sundet, hvarest förut ingen sådan funnits. Den bygg-
des för den nyinköpta ångaren "Emmas" räkning af
dess intressenter. Pålningen är redan verkställd
och det öfriga arbetet kan snart väntas bli fullbor-
dadt.

Sjöfarten på Ströms vattudal öppnas om torsdag då
båtbesiktning äger rum. Sjön är nu isfri alltgenom.

EXTERIÖR ÅF J.R. SCHERMANS FASTIGHET.
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VÅRENS INTÅG I VATTULANÛET

S1',¿ge/L man upp på någon aá höjde/ana »som omgfßvø/L Vwttudaßen, be/L man det /Lö/dléga Láßvet
dänne/Le: bonden bom pßöje/L »sina tega/L 1; Aoßgasaet, de leende änganne, de /Le/släiga bjönlz-
anne och gnananne bom aåäda 5/åodbnädda/ma; àltiáven ändtugen, /L hva/us fdiana vatten höj-
de/Lna och heßa den vacfvia nejden aáapegliws, - vacfae/1, 1; /.synne/the/t nä/L uå/»tiden med Min
/sàlåbswnma dagen öáve/Lgjatejt aüüt, »som dän Keve/L och anda/.s.

vfma. _, ,. Q- *
, ~ ._. 'A, ,,

:-'*'=\ ~ »'«- .-sf.. "-» r ~ ~

S323 ~ï.>_: 5..-w:“4* “ ' ' ' i
ry '

“Mig 24 -__ ',«,.\,, ~, » , ~ V-? “
V, ny;/_, _. e ¿, »Ä "_!-,-«._*e«,._V,)»:¿¿,».u~,.- Ä' .:,*¿?:7, ¿.3v_;:),»^ \ :_ k:.¿,_3_ _,¿:,§"§ :ga Å. :rf ;7, »__

' ' * . x Ü: * 1 « _ 7:: Ä,.;,,,, få '
. ¿ ' .- 4 ~ ~-' '~=* ' » ' ~

0 ') ß 4 ~ 1 .. i.. Q ~ /v~. v

1 'Ib _'í\H-iw' M-f W' m_ m :W i Å lg Ä

h Å A I I '\ _ QV ~ nà

az-.a
s*1.:;

æaå.

6'\~

ïšw
vf,

~\Å-~,

. a

22 maj 1906.

Ströms skyttegille börjar i dagarne sina skjutöfningar för stundande säsong.

Gillet har alltsedan sin tillkomst 1894, då redan vid konstituerande sammanträdet ej
mindre än 60 personer blefvo medlemmar af detsamma, haft att glädja sig befolkningens
sympatier och stadigt gått framåt, så att det nu, ehuru Tullingsås skjutlag förliden
sommar separerade och bildade egen förening, räknar ett 100-tal medlemmar och sålunda
är ett bland de mansstarkaste i länet.
Synnerligen förtjänt af uppmärksamhet är gillets skjutbana, ej blott på grund af dess
fördelaktiga läge utan äfven genom de praktiska och med stor omsorgsfullhet utförda an-
ordningar, som utförts å densamma. Banan är en bland de bästa ej blott i länet utan i
hela landet.
Ehuru nyligen å sammanträde fattadt beslut skall banan utläggas till 600 meters längd,
hvarjämte röjnings- och planeringsarbeten företagas, blinderingsgrafvens inredning kom-
pletteras, hisstaflor ändras, hvarjämte ytterligare tvänne taflor skola anskaffas så att
dessas antal ökas till nio. Vidare skall anskaffas telefon. Samtliga dessa arbeten sko-
la utföras under sommarens lopp, på det att allt skall vara klappadt och klart vid ti-
den för förbundstäflingen, hvilken med all säkerhet torde komma att förläggas hit.
Totalkostnaden för banans anläggning beräknas gå löst på ett belopp af 3.000 kr.
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IJMNIBIIS Kommunalt
23 N65 l906. 7 juni 1906.

Från Och med den 11 GGHHGS af' Extra kommunalstämma hölls annandag pingst. Först före-
går omnibusen från Östersund drogs en skriveise från K. bfae angående Fnostvikens
tl$dä9äF, t0P$da9äP 0Ch lör' socknemäns begäran om väganläggning från Thorsfjärdens
dagar kl 7 f-m- 0Ch från by i Ströms socken och alternativt till Alanäs eller
Strömsund måndagar, 0nSdä9êr Strömsund. Chefen för nedre norra väg- och vattenbygg-
och fredagar. nadsdistriktet hade förordat sträckningen från Thors-

fjärden till Löfberga enär den nya vägsträcka, som be-
hövde byggas, skulle bli betydligt kortare, och Löfber-
gg mdaaålbšagiolikhet skulle konima att bli en station

2 jun1 1905_ Diskussionen blev rätt livlig. Allmänt förordades att
. N N _ vägen borde dragas direkt till Strömsund. Med undantag

Badhuset 1 5t"°m °pP"§de5 1 av ett yrkande beslöts enhälligt att förorda sträckan
går efter att Udef Vlntef inorsfjäraen-Liasjöberg-strönsuna. stämman arna sig an-
Varlt 5tä"9dt °Ch ersatt af" svara för fri hantlangning vid blivande undersökning
SiUk$tU9a"$ badrum- pïënef a' av den förordade sträckan men ej för någon annan kost-
ro nu å bane att med bitrade d.
af platsens läkare dr F. Kör- na
ner utvidga anstaitan Sa att Med anledning av postforaren D. Nymans i Svanihge moti-
afven haisosökande främiingar on om anslag av 1000 kr. för anläggande av körbar väg
kunna batjanaS_ Qrtens natur- höst och vår på de sträckor uppefter vattudalen där
Sköna amgifningar och tiii- resp. byamän underlâtit att röja sådan väg, beslöt
faiiena tiii hariiga Sjöfär- stämman bevilja 3 kr pr dag åt en förman, som dels in-
dar och fjaiiturer göra den tresserade byamännen för de oarbetade sträckorna och
också Synneriigen iampiig Så- dels ledde arbetet. Till ifrågavarande förman utsågs en-
som rakraat10nS0rt_ Redan nu hälligt postföraren D. Nyman i Draganäs.

ka" a"5ta1te" betjäna med al' Kommunalnämndens beslut att åt en kommitté uppdraga och
la slags bad på skilda afdel- på kommunens bekostnad anskaffa erforderligt sakkunnigt
“l"9öf- biträde att utreda frågan om lämpliga åtgärders vidta-

gande för isolering av mindre bemedlade smittosamma
lungsjuka samt vård av sinnessjuka godkändes av stäm-
man.

Rust. 141. Rust. 141.

STRÖMSUNDS

Begraíningsbyrå
- nuuma|n|unsson-

Rekommenderas!
(Lokal: Erik Nhlnndn glnl, mitt elof Frllsninpnrnón).

Kistor, Svepningar, Kransar och Band på lager.

Lennie kranar pl bedillning. Klldnlng nv likrnn ombesörja.

088.! flerårig vann I branschen! Billiga prinerl

7 juni l906.

Folkhögskolans småbrukarekurs i Strömsund tyckes komma
att omfattas med lifligt intresse. Som deltagare i hof-

Hadßadß sia n' sk d ' i t t f f" i k n iáödd antg];Ég12u:âenaä:§]gÉ an i s u e a orra vec an e a

En a¿ Stnömaunda ßönata good-
¿emp¿a¿¿_ 1d¿a¿¿¿¿_ I kursen for mjolkning och mjolkberedning, som kommer

att räkna 20 deltagare, finnas dock ännu några platser
I '=' lediga.
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9 juni 1906.
JÄRNVÄGSFUNDERINGAR I STRÖMS VATTUDAL.

Inlandsbanans sträckning genom Ström kommer, enligt vad vi försport, attbli föremål för diskussion å ett möte, som för detta ändamål inom kort
skall utlysas.
Naturligt nog är strömsundsborna mycket angelägna att få banan dragen ge-
nom eller så nära municipet som möjligt. Hälst såge man sålunda, om banan
droges öfver det egentliga Strömsundet. Men då en broanläggning här lärer
stöta på stora hinder till följd af det betydliga djupet och alltså anta-
ges bli förenad med afsevärda kostnader - någon egentlig undersökning be-
träffande vare sig det ena eller det andra har ännu ej ägt rum - har man
tänkt sig att bekvämare öfvergång skulle kunna beredas öfver antingen det
nära sundet åt öster belägna holmarne eller ock öfver på på västra sidan
befintliga holmar. I hvardera fallet skulle banan komma att intimt berö-
ra samhället. Vid banans fortsättning vidare norrut, efter öfvergången af
sundet, möter en höjdplatå som måste kringgås och här öppna sig två alter-
nativ: antingen en afvikelse österut längs sjöstranden till Ulriksfors
och därifrån vidare norrut eller ock en dragning vester om höjden. Att
strömsundsborna är mest tilltalade af den först antydda möjligheten säger
sig själft, enär man därigenom finge järnvägsförbindelse längs med sjön,
och genom därinvid belägna bördiga jordbrukshemman till kraftkällorna vid
Ulriksfors. Då den del af sjön järnvägen i så fall skulle tangera, är se-
gelbar endast under högvatten vårtiden, är just riktningen här en fråga
af största vikt.
Under dessa förhållanden är tydligt att man här mest sympatiserar med de
västliga projekten för banans riktning genom Jämtland; väljes någon af de
västra linierna ökas i någon mån utsikterna att få banan dragen öfver sun-
det. Att man här, liksom för öfrigt i de västligt belägna orterna i län-
et, med vaket intresse ägnat sig åt det för samtliga dessa orter synner-
ligen viktiga järnvägsspörsmålet visas bl.a. däraf, att förlidet år sam-
mansköts ett belopp af 6,000 á 7,000 kr. - det hufvudsakliga inom Ströms
socken - för undersökning af en linie Krokom-Strömsund.
Resultatet af denna undersökning uppges ha utfallit betydligt till förmån
för denna linie vid jämförelse med öfriga föreslagna, bättre terrängför-
hållanden, bördigare jordmån, större resurser i fråga om banans befrakt-
ning anses vara tillfinnandes i de orter banan i så fall skulle beröra.
Strömsundsintresset är sålunda om icke avogt - ty huvudsaken är alltid
att banan fortast möjligt kommer till stånd - så dock mindre sympatiskt
stämdt för den östra linien och att banan skulle dragas öster om sjön med
spann öfver Kvitsleströmmen vid Ulriksfors. Detta alternativ synes emel-
lertid, om man får döma däraf, att endast detta i allmänhet upptages å
kartorna - mest ha tilltalat den förberedande undersökningskommissionen
och möjligt är ju, att man i detta fall ej tager hänsyn till ortsintres-
set. Skulle banan sålunda dragas denna väg med station vid Ulriksfors,
återstår för strömsundsborna och de västligare intressena att söka få till
stånd en bibana längs med sjön, ty förbindelse måste naturligtvis anord-
nas mellan det nuvarande municipet och här befintliga ångbåtsslutstation
med järnvägen.
Med intresset för längdbanan sammanhänger ock ett annat af ej mindre be-
tydelse för denna i fråga om kommunikationer mycket försummade ort, näm-
ligen an tvärbana från Helgum till Strömsund eller, ännu bättre, till
Gäddede. I öfver tvåhundra år synes uppmärksamheten ha varit fäst både å
högre och lägre håll på behöfligheten af bättre samfärdselförhållanden i
de tättbefolkade orterna längs med detta tvärsöfver hela riket sig sträc-
kande vattenbälte, "den märkligaste däld, som uti riket är", såsom Carl
X Gustaf uttryckte sig. Redan denne, en bland Sveriges mest framsynte re-
genter, var betänkt på att genom slussanläggningar öppna segelled mellan
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vattudalens båda sjöar för att såmedelst vinna lättare förbindelse med
Norge denna väg.
Projekt rörande en tvärbana i dessa trakter förelågo som bekant i riksda-
gen mot slutet af förra århundradet och synes ha goda utsikter till för-
verkligande, men detta banprojekt undansköts för sydligare orters intres-
sen. Nu synes emellertid tiden vara inne för att ånyo på allvar upptaga
denna fråga, vilken hälst borde lösas i samband med Inlandsbanefrågan.*
En dylik tvärbana skulle kraftigare än någon annan bidraga till uppblom-string af en ort, som utan gensägelse kan räknas bland landets bördigaste
och mest utvecklingsmöjliga - vi påminna härvid om den goda och lätt od-
lingsbara jordmånen, den rika skogstillgången, de många forsarna samt de
nyligen gjorda malmfyndigheterna i Frostviken, hvilka, enligt hvad redan
nu utrönts, lofva att bli rikt gifvande.
Denna banlinie är dessutom ur flera synpunkter ett statsintresse af stör-
sta vikt. I strategiskt hänseende vunnes genom en sådan järnvägsled vid
särskilda fall en genare förbindelse och lättare samverkan mellan trup-
perna på Vännäs, Sollefteå och Frösö läger samt i Östersund. Vidare måste
man taga i betraktande, att det för bearbetande af de ofvannämnda gruf-
fyndigheterna bildade bolaget är starkt betänkt att på egen bekostnad (?)
bygga en järnväg öfver Norge för att såmedelst kunna skaffa malmen genas-
te vägen ut i marknaden. Underhandlingar i detta syfte ha redan varit in-
ledda med norska staten, och enligt hvad som försports är det bolagetsafsigt att snart ånyo upptaga dessa förhandlingar, om ej frågan löses på
annat, för vårt lands intressen fördelaktigare sätt. Detta är emellertidatt hoppas.
Huruvida staten kommer att fästa afseende vid den opinion, som säkert i
dessa dagar kommer att göra sig hörd i de bygder, hvilka kunna hoppas f
någon känningaf den föreslagna längdbanan, är väl ovisst. Hvad som med
opinionsmöten o.d. skulle kunna vinnas vore emellertid en allsidig och
grundlig undersökning af de olika alternativen - och redan detta vore ju
en god sak.

*
vattudal ur annan synpunkt än den att finna den för Inlandsbanan lämpligaste öfvergån-

Ths.
För red. del bedja vi få taga afstånd från alla funderingar på en tvärbana i Ströms

gen af vattudalen. Nu bestående ortsintressen äro därvidlag af så underordnad art att
de endast kunna tagas i betraktande med hänsyn till hufvudsträckningens trafikintressen
vid sidan af det strategiska, som förblir hufvudsak, om inlandsbanan skall fortfara
att bevara båda statsmakternas odelade intressen.

Red.

i
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üíill øulu
Gården Nya Hotellet i Strömsund, centralt belägen i det
framåtgående municipalsamhället, är till salu på grund
af ägarens afflyttning från orten.
Gården består af tvanne karraktarbyggnader, den ena in-
nehållande tre butikslägenheter å nedre botten samt in-
alles ll rum i andra och tredje våningen - numera använ-
da i och för hotellrörelse -, den andra byggnaden in-
rymmer 6 rum; vidare finnas bryggstuga med källare, rym-
liga magasiner, stall och ladugârdsbyggnad samt vagnsbo-
dar. En byggnadstomt finnes äfven till salu.
Skogshemman tages i utbyte
Spekulanter torde genom bref eller pr telefon hänvända
sig till ägaren

Per Jönsson, Strömsund

i
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Småbrukare
19 juni 1906.

Småbrukarekursen i Strömsund afslutades i söndags. Föreläsnin-
garna åhördes visserligen af ett större antal mot slutet af
veckan men antalet af de jordbrukare som bort vara med var
dock, skrifves till Östers.P., långt mindre än hvad kursen i
allmänhet förtjänat. Måhända var tiden mindre lämplig. En el-
ler kanske ännu bättre ett par veckor senare skulle säkerli-
gen förmått samla ett betydligt större antal deltagare.
Om de olika föreläsningarna råder bland de närvarande blott en
mening den nämligen, att de allesammans voro intressanta och
lärorika samt i hög grad egnade att väcka småbrukarnes intres- ERIK MÅRTENSSÛN

se för deras arbete, hvilket senare torde få anses vara dylika Näóßï
småbrukarekursers allra största betydelse och gör dem förtjän-
ta af all uppmuntran.

Strömstidning
21 juni 19o6.

Redaktör Theodor Stalheim, förut i Jämtlands Tidning, skall
från tryckeri i Örnsköldsvik utgifva
"STRÖMSUNDS TIDNING, organ för norra Jämtland, nordvästra Ån-
germanland och södra Lappland".

Inlandsbanan KARIN wuzrewssow
. N" et

25 juni 1906. aå

Järnvägsmöte är nu beramadt att hållas i Strömsund den 2 juli /,
kl. ll f.m. å godtemplarhuset därstädes för att bereda befolk-
ningen tillfälle att mera talrikt sammanträffa för dryftande
i landshöfdingens närvaro af ortens intressen i fråga om In-
landsbanan.

Östersunds-Posten 30 juni 1906. NILS PERSS0N_-I-RANGWS

Ungdomsmötet i Strömsund har i dag börjat. Strömsund
är klädt i festskrud och allmän flaggning förekommer.
Vid kyrkan har rests en äreport och därjämte ha å o-
lika platser guirlander och vimplar uthängts, löfber-
såer arrangerats o.s.v.
Vid Brosved, själfva fest- och lekplatsen, ha rests
6 flaggstänger. En rymlig estrad är uppförd och en
mängd sittplatser ha dessutom anordnats, hvarjämte
för förfriskningars intagande uppförts ett rymligt
tält.
Himlen är i dag mulen, men man hoppas dock på godt
väder. Mötet öppnades kl l/2 l2, då amatörkapellet
spelade Kronobergs regementes paradmarsch. Därpå
sjöngs unisont Du gamla, du fria. Så hölls hälsnings-

l f d' k " G" d' :ta et a ne t°r ar ln MAR1AMARTe~svorTE1z
giát med N¿¿A Penßbon
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Vår rie är rik På Srere rílldreßeïeer KOMMITTERADE FÖR JÄMTLANDS LÄNS UNGDOMS-
eeh ëenembrede rörelser °eh der är FÖRBUNDS Mö'rE I sTRöMsUND 30 JUNI 1906af synnerlig betydelse, att alla göra °

klart för sig hvad tiden af en hvar
fordrar. Är det maktpåliggande för al-
la att taga ställning till och göra
sig förtrogna med tidens större spörs-
mål, så gäller det i än högre grad _,d
för ungdomen, som skall förr eller se-
nare mottaga och försvara det arf som
tiden bringar.
Då de äldre, en efter annan, stuga
och fälla sina vapen i striden för
allt hvad godt, stort och skönt är, 1

striden för konung och folk och stri-
den för älskad hembygd och fosterland,
då de gamla stupa, säger jag, då sko-
la de unga upptaga vapnen, rycka fram
i stridslinien och fortsätta kampen,
och då gäller det om ungdomen rätt
tillgodogör sig lärdomarna från den
rekrytskola, som lifvet i allmänhet
och ungdomstiden i synnerhet är. Från
tidens början till den dag som är

Från tidens början till den dag som
är har striden stått mellan goda och
onda makter, och med sorg, förtrytel-
se och vemod har man i vissa delar af
vårt land kunnat hos ungdomen konsta-
tera en oroande förvildning, ett hån
mot allt hvad heligt är, ett förakt
för lag och ordning. Jag vill här en-
dast erinra om den s.k. ungsocialis-
tiska rörelsen, men vi bör hoppas,
att liksom det goda till slut skall
segra öfver det onda, vår samtids och
framtids ungdom skall ständigt vara
rustad för att framgångsrikt kunna Snttande å nämne naden, ßn.v.: Fnöken Ebba Enb-
mobiliseras mot det onda. Ämnen i den ¿0n, Fnäkgn Eß¿¿Q $U¿n¿¿0n_

k t k 1 ' ä de ä llt . n ,re räas oeaåaJ:š1çyâ:bï1:anåe :fa Andna naden: Handß. En¿§nA¿on j:0n, Fnohen Ennkaso rn :I 'Ii , \»~~~_:§damkargkzäïer hos ungdomen, och Jšmt_ Haggdahå, Fnohen Kannn Nnßßßon, Handl. P. Roos.

lands läns ungdomsförbund, som nu har Tnedje naden: Dinektön Joh. Gänd¿n, Handl. Lanbsitt årssammanträde här, har på sin Wabbdahß, Handl. N. Penßßon.
fana skrif it: Karaktärens höjande .U , H

h förädlïn hos domen Fjande naden: Handß. Han/s Manten, Fnoken Anna
°° g g ' Maud, sfaäddmm. P.v. onum, Fnahen nada
Tal' uttalade därefter ett tack L¿ndbe/rg, Land/tbn. 0205 0Zo5Mon d.y.
för att mötet förlagts till
Strömsund och förklarade mötet
öppnadt.
Platsen var fylld af åhörare.

MÄRKESDAGAR FÖR STRÖMSUND kunna vi med fog kalla den dag, som härmed ingår, samt de när-
maste följande dagarne, i det vi därunder icke blott ha glädjen välkomsthälsa en skara
glad och hoppfull ungdom jämte andra intresserade från när och fjärran utan äfven bevi-
sas hedern få emottaga besök af länets nya höfding.
V1 ha ej mycket att bjuda af städernas komfort och förströelser men hoppas och önska,att detta 1 nagon man kan ersättas af en fager natur, vidt hjärterum och ett vänfast
sinnelag. Och kunna vi därmed hos våra gäster väcka en vänlig hågkomst för framtiden af
oss och vart, skola vi med glädje och tacksamhet räkna dessa dagar bland de minnesvär-
daste för var ort.
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bl f t åk." d -¿¿- -- d slag samt god. uppmuntrande och annonsera.

” viktigare politiska och andra för- prenumerationssinn för någon tid-N
hållanden i in- och utlandet. Ej ning ä härvarande postkontor är 209

9 häller komma vi att mycket befatta exemplar - utan äfven tidningar
oss med det piâssens ogräs, som från Angermanland och Stockholm.

__ går under benämningen notiser; blott Dä Strömsunds Tidning redan från*
Då härmed Strömsunas försmtid_ meddelanden, som direkt beröra. or- börgan, frånsedt prenumerationen,

ning träder fram i (älgen, tm vi, ten eller äro af allniant upplysande kommer att. spridas i -en u|>plzïga,

att ett önskemål' som länée gjort och gagnande art, beredas plats vrda öfvers.tigan.de_hvar_1_e alplnan ar

sig iianai i men, biirvai fomik- **°“** "'ß““~ '*“'°'“"* "°““““ " P“ °'*°“ M “d“'“g”° '“' '“'°' “lt
|¿ga¿t_ att ägna mycken omsorg åt attler- den som annonsiorgan orten blir

Att ett Speciem ortsorgan är af balla allmäiinyttiga artiklar af skilda den enda, hvafi det lonar sig att

eio ve p .i a t Ju i narvarari e
gt ¿ (rå -- ll fß f t» sund lasning i ofrigt. .

- Ö Ö
_ un , en niang ragor a s or-
sta intresse för ortens framätskri
dande och utveckling kommit upp
på dagordningen, därom torde ej
råda mer än en mening. Då ett
yngre samhälle först söker så att
säga 515313 sig på egna färger, har Utoni detta vilja vi från början Di vi startat detta blad, ha vi,i
det icke blott ovetenlieten och trång. fnstslå två oeftergiiga piinkter på som _dæ flesta torde inse, gjort det
S,-ng1,@t@,, inom sig nu bekämpa vårt program! /'oslørliínds/:hel och icke blott till egen fördel __ den
utan äf,-en s¿¿;mm1e in_,-¿,m¿.m ugi- ny//dcrhet. Vi äro öfvertygade där- första tiden åtminstone kan äfven
|r;,,,_ |,,,g|i H1 um (hi, utan vma,-e få om, att hvarje saiin fosterlandsvän i l_\'cklig~aste fall blott bringa lör-,
göm sig g¿¿||,,,,¿,.' |w,,m, |,i,,¿m gillar iiykterhetens princip, enär det luster -, utan vi ha därmed främst
0"” |¿-,l.¿,.;¿jn |¿¿_mi,,g,_,, “f mer än ena ej gärna kan tänkas utan det velat begagna det gynnsamma till-I
ett “mf ¿,_. |ifS:n¿,.esse,,_ },,,,m,f ett andra. lälle som erbjöds 'i och med tanken
h._.,,,,¿,¿5t,.äf,.,,,,,1e sam},;¿|1(.S ,~;¿1|,e_ En brist, som vid de mest olika pa ett minnesblad vid ungdonismö-
,.,,,._ \|¿¿ug,_,n skall kanske frukta tillfällen, senast vid den nyligen här- tet, att skaffa orten 'ett ogotsprak-
att dymm för ortens uppsving him städas hållna småbrukarekursen, trädt rör för att sšiineileist 'får-ek-»'iiiiv:i
aerliga inytmgen äfven genom deua i dagen under förutvarande förhål- osunda och för dess speciella inlre.~:-
Hag skola mm uttryck' men som landen_ var saknaden af eget an- sen afgjoidt skadliga .sp--kiiliili--iiei
vi äro fulummligt Mstâenge, hmm nonsorgan. Här på orten läsas tid- från annat håll..
vi ock på vårt program sätta 0,., ningar från olika håll. men ingen Af den välvilja och d.-t lilliiiows-
tens allm,-¿,ma b¿,-sm såsom get huf_ af dessa eger någon dominerande gående, som fräin alla liiill viwzits

,,,,(1sa|¿ig,, och egentliga målet fór spridning. Att få ett förhållande oss ända fi-šiii f"-rstii. st-1,;--L nd.-nn;i
vår verksamhet Då vi m|¿|m ,m_ af hvad art som hälst meraallmänt ort, hoppas vi myck-i-t och ia--o

der eifföljd af år haft ;;||f§1|e att kungjordt var antingen helt enkelt redda alt göra iillt för- att foft':i-
införsäua “ss i n0n.|¿¿ndska förbåp omöjligt eller Oclt blef .det för an- rande få hi-liáillii allii-šinlir-t--=.i's svin-
landen' speciellt Jämtlands och Ãn_ nonsören en rent af ruinerande dyr- patiei-. ll»-iiilugnilt vi .~=i\;iI »it
gH_manlandS_ tm vi oss ock "ua bar historia, alldenstund han- i sist- soin aiinat liiiiisoendi- kininii var-l.:i

rustade att förstå och berlöma ort* nämnda fallet nödgades anlita icke nn framtiden utvisa.

liefolkiiingens önskningar och beliof. blott länets fyra orgtm _ högsta
Meningen från vår sida är dock

ß
.ingalunda att på något sätt söka

Y-spela fórsyn» för samhället eller D < > d >
orten. Sikliga och utredande artik- ' r r S
lar i alla frågor gifvas sålunda plats - SÜIÖIDSIIIIÖ. ~-
äfven då de eventuellt äro stridande

$*f<~ê'“i

figarrer, stor sortering, högsta iiiiiiiigvi rabatt
mot vår personliga uppfattning, och

OO

xlßlil- och (iall|teI'l\'i'0l' till billiga pi'i.~'er.
vi hoppas och tro. att Strömsunds . _ i
Tidning skall på detta sätt bäst
kunna bidraga till allsidig utredning
och lyckliga beslut i alla frågor,

CO

Resväskoi och larapl_vei'. stor sortering.
Eau de Fologiie, 'l'rfiIi-i°. Yaileiiieciiiii. Stoinatol.
Talldcrêllle samt en massa andra k<-iiiisk-tekniska

artiklar alltid på lager.
med hvilka den får taga befattning. |_~|ug|,åfm,. och |.-|,,g|,am,¿.,._

.\hd detta mål för ögonen kom- ~

O

Klâdes-, Har- och 'I'aiidhorstar. I'laiiliöckei' och l'orl-
ina vi endast undantagsvis att blanda monäer Sunt en mängd |¿a,.,,|,,k§,,|¿m._
oss i de politiska spörsmålen, utan
skola vi i allmänhet blott lämna

OÖ

Rainlister saint inramningar af tafloi- billigt.

lioitfattailo ölversilater beträfl'ande_ billiga» bestämda Priser
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Tidningens |nrmu||1u\mlim1spris blir
för åberstïwlxnle delen af :lr--t bluff, sS“nß

" ' I i\ *I Q' .I /C 07|(l. |rc|m|||c|'nl.rm 'zm .vx

å. hvarje |T...t:n|«talt. S &
I det \'| sulunda hnppzes |»;l den P

ärade allmšinht-tens stöd ;.;vn--u am- -- Sffömund “
nnnscring. nu- d-it-lzmdvn -><"h hvwl i Re m men de
öfnigt kan Iälula. till lídnin;_u-ns för-
del, innosluln vi oss i dess \'íLI\~,|!š.- Köper'
ga oevågcnhct. Räf-, Åfåfd-', Hefmeli-, Uffe?-, Kälf-,

S"ö'"S“"'l dm 30 j""i WW' Ûef- 06/1 Får-Skinn : : : : : : :
[gr-dfzlcl,-,.w'r:. -fw., II" hßgsla gällande pfigef, -~f~

TIDNIN °“°“”°°”““°“
Llunsnüvnmsßfsüx mülxxuuïnnu 12

Mötet i Strömsund i dag började kl ll f.m. En mjÖ1kk°Utf°1}fÖfenín8 har bildats i
Det öppnades af dir. Gärdin, hvarefter Stfömsbygden- T111 Styrelse Valdes a8f°'
landshöfdingen åtog sig att leda förhand- H0m J-U- H01m, hemmansäßafen 0- 01°fS5°n
lingarne. i Jonsgård och faktor S.E. Lindkvist i

_ _ ," Vallen. Suppleanter blefvo hemmansägarenDir. Gardin framforde darefter jarnvags- E Ersson 1 Rísselås och fröken Gunilla
fragan och framhöll dess betydelse för nor- Jönsson därstädes_
ra Jämtland. Han ansag dock, att man nu ej
kunde göra mer för att ej enskilda intres- Föïeíngen, SOm Vid bildandet räknade 11
sen skulle Ställa sig hindrande i vägen än medlemmar, träder i V6fkSamh6t 1 HOV. OCh
att göra ett allmän; uttalande Om behofvet har till föreståndare och kontrollant ut-
af järnvägens snara fullbordande. Sett N-N- JÖHSSOH i Rísselås-
Prosten Wagenius framhöll att ortsbefolk-
ningen blott hade att afvakta resultatet
af undersökningarne. Lokala uttalanden
blefve hugg i vädret.
Ordf. instämde i att banans riktning ju i

ytterst berodde på regering, riksdag och I
banbyggnadsafdelningen i järnvägsstyrel- H H E
sen, men det skadade likväl ej att önske-
mål om banans sträckning uttalades.

~ Strömsund -
Hr Gärdin betonade, att 1 Strömsund nog
funnes ett särskildt önskemål, nämligen
att banan drages öfver Strömsundet, men W _
ansåg detta önskemål borde läggas åt sid-
an för att ej skada det stora hela. Påpe-
kade som bevis för intresset i järnvägs- , ,
frågan att 6,000 kr. på enskild väg insam-
lats för en undersökning Strömsund-Krokom. 9 0 _

Därefter diskuterades vägbyggnader Ström-
-Löfberga och Strömsund-Laxsjö, men ledde
ej till något uttalande. X
Rörande ev. köpingsrättigheter för Ström-
sund upplyste landshöfdingen att då önsk- Tlllvcrkning af lïma'
ningar härom egentligen åsyftade rätt till
ett lån till vattenledning, dylikt lån
kunde af k.m:t beviljas äfven utan att
platsen ägde köpingsrättigheter. "**“
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19 juli 1906.

Vyer af Strömsbygden, ett större
antal särdeles väl utförda och äf-
ven beträffande valet af partier
mycket lyckade, ha nyligen tagits,
och finnas tillgängliga i Klint-
mans & Permans bokhandel härstädes

grunt
Starka frostnätter förekommo nyli-
gen i skilda trakter af länet, och
våra nordliga orter ledo i hög

_. grad skada däraf. Kölden var så
stark att is bildade sig å smärre
vattensamlingar och grödan blef
på somliga ställen illa medfaren.

Bland de svårast hemsökta gårdar-
.. ne voro Löfberga och Långåsen,

hvarest delvis all gröda förstör-
des.'_

2 aug. 1906.

Fullt mogna, stora och präktiga
jordgubbar kunde man plocka redan
i midten af förra veckan i handl.
L.B. Lohmans i Strömsund välsköt-
ta trädgård.

Även om mun¿c¿paZAamhä¿ßet Ajudea aß ßi och nöd- áäiš
eßae, så ßtnnaa onianande paætáeæ aß noáyßßd L- .. ..
dyü inom det omfuíde, dä/L den nya Atad/spßanen ta- 2 aug. 1906-
gen áonm.

Extea¿öa aß E¿¿¿e Svenßbona aatighet invid Stonga- En björnjägare åtskíllígt öfver-
tan- glänsande alla dem, om hvilka tid-

ningarna varit i tillfälle lämna
underrättelser lefde i midten af
förra århundradet i Hillsand,vn 2 B Ströms socken Han hette Pål Nils-
son. Emedan han önskade erhålla

19 Jull 1906- någon belöning för det han bragt
Härvarande apotek erhöll vid t.f. förste provinsi- en stöffe mängd SkadedJ“f °m,11f'
alläkaren d:r Axel Häggqvist den ll och l2 dennes Vet* f°fedÉ°gS Én af É°“°m sa IV'
verkställd inspektion följande vitsord: dade “?Pš1fÉ Pâ alåäaç ä°°kïgš8

Samma 1 ÉYO ef! e Y. I
"Af visitationen har framgått, att apoteket i Ström _ , m_ _ _

äger tillräckliga förrâder af goda och väl förvara- HÉr1g°“°m far Jfg uppglfvë att Jag
de läkemedel, att i dess samtliga lokaler råder god d°§at 50 St' bJ°r“?r' 14,JarfYaf
ordning och renlighet, och att detsamma skötes med (fllfrasaf) 21 1°dJ“r; “ag°t °f'
största omsorg och samvetsgrannhet, hvarför om det- Ver 100 rafVar° 120 mafdar Samt
samma kan lämnas det vitsord, att det befinner sig 22 Uttrar'
1 ett mycket godt och välordnadt skick". Ström den 25 febr, 1358

Af protokollet framgår äfven, att ej heller vid ?å1.K°“r' Ní1ss°“
förra visitationen någon anmärkning mot apotekets 1 Hlllsand
Sk0tSel fÖr8k0m. Vittne: Jonas Jönsson, Hillsand
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Riktigheten af förestående anmäl-
an bekräftade socknemännen på så 10 aug. 1906.
sätt att de enhälligt intygade,

KONTRAKTRSPROSTEN O.N. WAGENIUS FYLLDEatt antalet fällda djur var snara I ONSDAGS 80 ÅR.
re för lågt än för högt tilltaget,
hvarför de ock lika enhälligt för-
ordade, "att Nilsson måtte erhål-
la någon belöning, helst när han
hade genom sitt oförskräckta mod
och sin oförtrutenhet att döda be-
rörda djur, gjort församlingen en
ovärderlig tjänst".
Han fortsatte äfven efter denna
tid med sin jakt och lär enligt
erhållen upplysning ha förpassat
ej mindre än 64 st. nallar till
de sälla jaktmarkerna, då han 1874
afled.

Hans Màrténs
gg DIVERSE-HANDEL, Mlrlblluln,

Iokonumondoran
Vl|nmndzlngunIl|llI.Iyl|r. hI|.l0cbI.Ill|l,I|lI,

IQ.ld,l|í-lYIl|aI|.l|p|.h|l.0lu.hr|lh.la||aktu-
oolllhïlunl

Ny fond

Bemärkelsedagen firades af församlingsborna
med en anslående högtidlighet i kyrkan, som
vackert dekorerats med flaggor och grönt. Ef-
ter högtidstalet af komminister C. Hasselgren
från Alanäset öfverlämnade direktör J. Gärdintill jubilaren en minnesgåfva bestående af 300
kr. i guld och en synnerligen prydlig och vac-
kert utförd versifierad adress med tillägnan:
"Till O.N. Wagenius den 8 augusti 1906. Af
församlingsmedlemmar i Ström".
Prosten Wagenius tackade djupt rörd för gåf-
van, som han förklarade sig vilja anslå till
en stipendiefond för folkskolebarn inom för-
samlingen. Högtidligheten afslöts med altar-
gudstjänst förrättad af pastorerna Söderlind
och Blomberg, och psalmen "Oss välsigna och
bevara" unisont sjungen.

Senare gafs för jubilaren och hans familj sub-
skriberad middag på Sandelius hotell, i hvil-
ken mer än 300 personer deltogo, och på afto-
nen var fäst i prostgården.

18 aug. 1906.

På kyrkostämma i Ström i söndags meddelade ordf., I degefne har till 8enef31P°St5tY'
prosten O.N. Wagenius, att den pänninggåfva, som relsen lnsändts en Pr0CeSCSkfíf'
han mottagit på sin 81 födelsedag och som han äm- velse mot den ífrågasatta indrag-
nadt till grundplåt till en fond, hvars ränta ningen ef ell P°StfÖfín8 mellan
skulle utdelas som premier till skolbarn, skulle Strömsund Oen Ramsele, gen0m nvll'
heta "8-augustifonden". Då fonden ännu ej är så ken Samtliga P°$tfÖfSändel$ef ffån
stor ställde stämman till skolrådets disposition Ångermanland Och n°ff därom beläå'
ett så stort belopp att tillsammans 30 kr. kunna ne Orter till nnffe Jämtland eller
utdelas vid hvarje läsårs slut. tvärtom skulle komma att befordras

via Östersund.

VEllIßIPEßïÄFlAI 15 í.ï*;:::::;::*;.:;°:::::š:,:::.%ï::-
smönsunos GYMNASTIK- ocn 1DRo'r'rsFöm-:NING för att indfaga den ““Vafe“d° fe'

dan otillräckliga postförbindelsenhöll i söndags velocipedtäflan å 44 km bana. Star-
ten skedde från spruthuset kl. 9 f.m.; vändpunkt mfllan dessa Orter lnrattf p?St'
var Stamsele gästgifvaregård. Som förste man inkom gang ÉVafa""a“_da3 eller atmlnstf'
W. Jullander med en tid af l tim.54min.l5sek., an- ne tva ganger 1 veckan fram och a-
dre man blef Johan Johansson 2 t.2 m.50 s. och ter å denna líníe'
tredje Erik Näslund 2 t.l2 m.43 s. Samtliga dessa Till generalpoststyrelsen har in-tilldelades pänningpriser.
Deltagarnas antal var 10, af hvilka flera utgingo
under täflingen.

gått en anhållan om, att lokalbref
bäring måtte anordnas i Strömsund.

ALL JAKT OCH DJURFANGST VARDER HÄRMED
JÅGT OCH DJURFANGST Å STRÖMS TRÄVARUAKTIE- STRÃNGELIGEN FURBJUDEN A VARA SKOGSMARKER
BOLAGS MARKER INOM JEMTLANDS OCH VESTER- INOM TULLINGSÄS BY. UFVERTRÄDELSE HÄRAF
NORRLANDS LÄN ÄR STRÄNGELIGEN FÖRBJUDEN. BEIFRÅS. LOSA HUNDAR FASTTÅGÅS ELLER NED-

Strömsund i Augusti 1906.

Skogsförvaltningen

SKJUTAS.

Tullingsâs, Ström d. 22 Aug. 1906.
A. Andersson Per Persson Jöns Jönsson
M. Hallin
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Östersunds-Posten 8 sept. 1906.

HEMBYGDSFÖRENING I STRÖMSUND.
På intiativ af pastor N. Söder-
lind i Strömsund bildades i går
afton Ströms hembygdsförening.
Föreningens ändamål är att arbe-
ta i anslutning till de anvis-
ningar som gifvits af Norrländs-
ka studenters fortbildningsför-
bund.
Stadgar antogos, hvarvid årsaf-
giften bestämdes till l kr.
Till styrelse valdes pastor N.
Söderlind, förvaltare Z. Åslund,
kandidat H. Öbom, urfabrikör O.
A. Ottosson och veterinär Berg-
strand.
Att döma af det lifliga intres-
se för hembygdsföreningar, som
tydligt visade sig, har man alla
skäl förmoda, att det skall få
stor tillslutning från alla sam-
hällsklasser.

STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING Strömsunds Tidning 13 sept. 1906.
Sundt upplysningsarbete.

Som bekant torde vara har av Norrländska studenters folkbildningsförening i Uppsala i-
gångsatts ett synnerligen beaktansvärt arbete för höjandet av den allmänna folkbildnin-
gen i våra dagar så mycket mer nödvändigt, som man väl inom kort kan vänta utsträckt
medborgarrätt med därav följande större krav på varje enskild samhällsmedlems förmåga
och skicklighet att deltaga i avgörandet av allmänna spörsmål.

Detta arbete avser att å olika orter åstadkomma sammanslutningar till gemensamt arbete
för upplysning och bildning, till väckande och underhållande av kärlek till hembygden,
dess språk, historia och minnen, till åstadkommande av personlig samvaro samt till be-
redande av förädlande förströelser och nöjen under enkel form.

Här på orten har initiativet till bildandet av en dylik förening tagits av pastor N.
Söderlind, som i fredags afton inbjudit ett antal för saken intresserade personer från
Strömsund och dess närmaste bygd till sammanträde å kontrollföreningens kafê för att
diskutera saken och söka få till stånd en sammanslutning i berört syfte. Ett tjugutal
personer hade hörsammat kallelsen, och samtliga voro eniga om att en förening av detta
slag skulle bliva till stor nytta för orten.
Sedan inspektor Zach. Åslund utsetts att leda förhandlingarna vid sammanträdet beslöts
sålunda bildandet av en förening med antytt program under benämning "Ströms hembygdsfö-
rening" och antogs det förslag till stadgar som av ovannämnda studentförening utarbet-
ats såsom norm för dylika föreningars verksamhet.

Till den nybildade föreningens styrelse valdes pastor N. Söderlind, inspektor Z. Åslund,
kandidat H. Öbom, veterinär E. Bergstrand och urmakaren O.A. Ottosson. Styrelsen, vars
medlemar tillika äro ledare för de olika avdelningar, varuti föreningens verksamhet
avdelas, fungerar till i jan. 1907, då årsmöte hålles och nytt styrelseval äger rum.
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Samtliga närvarande, inalles 22 personer antecknade sig som medlemmar och erlade med-
lemsavgiften, vilken bestämdes till l kr. pr år.
Då Ströms hembygdsförening alltså nu på ett över förväntan lyckligt sätt blivit verklig-
het, återstår blott att hoppas på livligt och allmänt intresse för dess blivande fram-
stegsarbete, så att detta måtte bli till verkligt gagn för orten och dess befolkning.

Sallltäft J 4 okt. 1906.
20 sept. 1906.

Om Strömsunds Sanitära för- Strömsund eller Ulriksfors? är fortfarande den stora
hå]]anden fä]]er t_f_ förste frågan, så snart som den ifrigt åtrådda Inlandsbanan
pr0vin5ia]]äkaren dgr Axe] kommer på tal inom vårt samhälle och dess närmaste
Hä99qVl5t följande Omdöme: bygd. Väl kan något svar på detta framför allt för

Strömsunds samhälle ytterst viktiga spörsmål ännu ej
?:lS°::gdân:mç::; šârkçšrmâg gifvas, men man har dock nu hunnit därhän, att en all-
itfea förgättringargi sidig utredning äfven af möjligheterna för banans drag-

n Iïr Y gåïï _ ande öfver sundet kommit till stånd. Och därmed är vun-
ha et' ttçe ren å dnïngen net allt, hvad på förhand kan vinnas - efter detta bör
var på då f esåa 9 r ar 1 0' man kunna taga sakens vidare utveckling med ro och
k1ander11gt Skïck' lugnt afvakta vederbörande statsmyndigheters åtgöran-
Förvaringgarregtgn är allt- den i förhoppning om, att vederbörlig hänsyn kommer
jämt 1 mi5erabe1t Skiçk och att tagas till hvad i stort sedt är det bästa för vår
bör under den k¿11are årgti- på kommunikationer vanlottade ort.
den icke få begagnas' Den undersökning som nu vidtagits, synes ha utförts med
ßaggrierna vgrg i aïïmänhet all önskvärd grundlighet. På torsdagen anlände hit in-
rena och 5nygga_ geniören baron Ivan Fock - som förut undersökt norra

sträckningen - åtföljd af schaktmästare Johansson från
AV mJ°1kf°rS§]Jn1ngSSta1]ena Kiruna och två man. Redan samma dag företogs af baron
var det_ena 1 mycketngott Fock, med birtäde af handlanden N. Persson och inspek-
Stånqi 1 det andrà forvarad' tor Z. Åslund härstädes, undersökning af djupförhållan-
es mJ°]ken 1 en m°rK_0ch_ dena i Russfjärden och Hallviken för utrönande af ut-
trång skrubb utan n0Jakt1g sikterna för ångbåtstrafik i större skala å nämnda vat-
Ventïïatïon' ten samt möjligheterna för anläggande af hamn med där-

4

-n
0

__: \,__

för erforderliga kajbyggnader. Resultatet utföll i in-
tetdera fallet synnerligen gynnsamt. Det framgick dess-
utom af undersökningen, att inloppet till Hallviken ej
skulle kunna beredas på annat sätt än genom uppmudd-
ring af en ränna, hvars vidmakthållande sedermera dock
skulle bli ytterst kostsamt och besvärligt, om ens möj-
ligt, alldenstund bottnen hör delvis utgöres af sten-
blandad dyjord. Samtidigt företogs af schaktmästare
Johansson och tre man, med herr Erik Olofsson i Tul-
lingsås som vägledare, undersökning af tärrängen för
en linie väster om Tullingsås ned till Strömsundet,
och visade sig ett dylikt projekt utan svårighet utför-
bart.

,~ šk , På grund af att svår nordvästlig storm rådde under de
närmast följande dagarne måste undersökningen af sun-
det uppskjutas tillsvidare. För öfvergången af detta
föreligga två alternativ: antingen strax nedanför färj-

5h0hand¿and¿n stället eller något väster därom från den med fastlan-
KARIN pERSS0N det sammanhängande Trollön mot norra landet vid "gamla
S¿¿öm¿und_ postkontoret". I förstnämnda fallet skulle linien fort-

sättas från öfvergångsstället i en kurva nedåt och ös-
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ter om Risselsåshöjden för att där sammanfalla med den förut stakade linien Ulriksfors-
-Löfberga. Väljes däremot västra öfvergångsprojektet är på förslag antingen en sväng-
ning öfver municipets norra del och vidare öster om Risselåshöjden till den förutnämnda
stakade linien eller ock, eventuellt, väster om Kvarnberget och Lihöjden med svängning
öster om Svartåsen. I hvarje fall skulle stationen bli förlagd i norra delen af munici-
palsamhället. Undersökningen af terrängförhållandena beträffande detta projekt ha verk-
ställts och lemnat tillfredsställande resultat.
Utom dessa alternativ föreligger ännu ett, hvilket bör tjäna till tröst för samhällets
invånare i händelse banan ändock skulle dragas via Ulriksfors. I så fall ställes nämli-
gen i utsikt att staten bygger ett sidospår från stationen vid nämnda plats till färje-
sundet och där anlägger en särskild station med tidsenliga kajer.
Under måndagen och tisdagen samt i går undersöktes djupförhållandena i de på förslag
varande öfvergångsställena i sundet. Det visade sig därvid att djupet mellan Trollön och
norra landet på en sträcka af cza 130 m. är öfver 20 m. till sjöbotten; på djupaste
stället ända till 24 1/2 m. Utsikterna att få banan dragen öfver detta ställe är således
minimala.

Öster om färjstället ter sig förhållandet däremot ljusare. Här fann man störste djupet
vara blott 18 ä 19 m., med jämn stigning uppåt mot stränderna samt jämn botten; på ett
afstånd af 100 m. från norra och 120 m. från södra stranden var djupet blott 14 1/2 m.
Denna öfvergång har således goda utsikter att tagas med i räkningen vid frågans afgör-
ande.

All utsikt synes sålunda finnas för att den stora frågan får en ej blott för orten utan
ock för Strömsunds samhälle tillfredsställande lösning. Hufvudsaken är dock alltid att
den löses snart, och dessbättre synes så bli fallet. Enligt hvad vi försport skulle näm-
ligen förslaget i sin helhet vara utarbetadt så tidigt, att det kan föreläggas närmast
stundande riksdag. Och det är väl tämligen sannolikt, att byggandet af denna för hela
landet ytterst viktiga förbindelseled då redan blir beslutadt. Att vid arbetets utföran-
de den del, hvaraf våra orter närmast är beroende, först skall komma i åtanke är också
tämligen sannolikt, hvadan vi nu måhända stå mycket nära det mål, som i minst ett fjär-
dedels sekel stått hägrande framför oss som ett hopp, utan hvars förverkligande all ut-
veckling ansetts omöjlig, nämligen lättare transportförbindelser med den öfriga världen.

I STRÖMS VATTUDAL
börjar nu vattenståndet bli tämligen lågt, hvarför båtarna här och var måste ga fram
med stor försiktighet.
Turist- och frakttrafiken å vattudalen har i år varit något större än föregående år.

ERIK enzKsso~ eweqvzsr
5add 1:62 4 sziand.

Hu/sf/Lun
KATARINA MATILDA DANIELS-
DOTTER
ödd 1863 4' Ha5¿nä¿>.

"FL¿n.t-Amte å a Brud/ta"
BRITTA 0 ANDERS FLINT

Flickan
ÅLMA MUNTER

Bfwtta Fíbàm*/3 bno/usdottøxz
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PASTORS ÄMBETSBERÄTTELSE
Prostvisitation i Ströms och Alanäs pastorat
22 och 23 september 1906.

De få personer som av samvetsskäl avhålla sig från nattvardens begående i kyrkan, äro i
övrigt mycket fridsamma och åstadkomma inga kyrkliga strider i församlingen. Men i av-
seende på de yngre församlingsmedlemmarna är att beklaga, att för många utav dem synes
deras första nattvardsgång även bliva den sista, enär man sedan sällan eller aldrig mö-
ter dem vid nattvardsbordet. Så väl hos dem som hos de församlingsmedlemmar i övrigt,
som försumma nattvarden, torde man få antaga kallsinnighet för det mesta såsom orsak;
hos en och annan även en lagisk uppfattning av nattvardens betydelse: de anse sig ej va-
ra värdiga. - I många hem brukas nog Guds ord och övas väl även husandakt; men allmän
hemsed kan man dock ej säga att sådant är. I många hem är nog Guds ords bruk bortlagt.
Den kärleksverksamhet som riktar sig på-uppsökande av de borttappade, har tyvärr ännu
ej kommit till stånd. Vad församlingen behövde, vore anställandet av en eller två dia-
koner, som kunde ägna sig helt och hållet åt denna verksamhet. Församlingen har dock än-
nu ej ansett sig hava tillgångar till sådan persons anställande. - Lekmannaverksamheten
medelst ordets förkunnande bedrives annars utom av Jemtlands missionsförenings kolpor-
törer, av 2 bröder, den ene f.d. pastor i Augustana-synoden i Nordamerika, den andre
f.d. kateket vid lappskolan i Undersåker, och om deras verksamhet är intet annat än gott
att säga.

Utom ovannämnda frikyrkliga förening av Waldenströmsk lutning finnas här inga andra
sektbildningar. Denna förening hade för några år sedan uppfört ett stort bönhus, vilket
i dessa hembjudits till inköp åt Ströms församling. - För några år sedan företogo sig
några yngre friska viljor att bilda en förening av samma kynne som våra dagars unghin-
kar, men den dog sotdöden tillfölje av bristande tillslutning. - Inga församlingsmedlem-
mar hava lagligen utträtt ur församlingens gemenskap.

I stilla allvarliga hem hållas nog sön- och helgdagar i helgd, och kyrkobesöken samt
andra samkväm äro i allmänhet ej åtföljda av bullrande tillställningar, dock är det icke
ovanligt, att bullrande dansnöjen anställas här och var, där ungdom av bägge könen sam-
las på lördags- och söndagskvällarna och där det nog förekommer mycket, som ej är i al-
lo gott. Dryckenskapen har, genom kraftiga bemödanden att hejda den, märkbart avtagit
men dock icke helt och hållet kunnat utrotas. Det sedliga förhållandet könen emellan
lämnar även mycket övrigt att önska. Sedan redogörelse lämnades till det l904 sammanträ-
dande prästmötet, då de oäkta födda barnens antal i Ström uppgick till 10% och i Alanästill 12, har procenten oäkta barn gått upp till ll% i Ström och nedgått till ll l/2% i
Alanäs. Denna lättfärdighet i könsumgänget står i nära samband med det uppväxande släk-
tets tilltagande nöjeslystnad och därmed följande tillfällen för tillfredsställande av
de köttsliga lustarna.
För grövre brott straffade äro 4 församlingsmedlemmar, vilka samtliga äro medborgerligt
förtroende förlustiga för alltid på grund av mened.

Under det att man med beklagande måste lämna denna sorgliga målning av det allmänna sed-
lighetstillståndet, finns det även en ljusare sida att härvid framhålla därutinnan att
det i båda församlingarna finnes många unga män och kvinnor, som beflita sig om renlev-
nad både i yttre och inre hänseende. För att framkalla och stödja detta renhetssinne
har man sökt att bland ungdomen sprida god läsning uti tidskrifter, som utgivas dels av
Fosterlandsstiftelsen dels av för kyrklig ungdomsvård intresserade, den sistnämnda tid-
skriften med titeln Sveriges Ungdom. Båda dessa tidskrifter äro redigerade i god krist-
lig och fosterländsk anda. Den andliga litteratur, som gemenligen förekommer hos allmo-
gen, äro f.ö. Luthers, Arndts, Scrivers och Rosenii m.fl. goda författares skrifter och
predikosamlingar.
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||||a||||s||a||a|| MWNWGEN
Ehuäu Staömbund pnägßab aß btn bety-
deue Aåzsqm hva/unde myma Jemtßand/s

1 okt_ 1906_ obeßtntdßtga centrum ßon handel och
hopenßmap, ba pamtnnb man andock aß

STRÖMSUND ELLER ULRI1<s1=oRs? Ouem Qg¿in,1;@,¿ga madmnäung, ßandt-
. . . . bnuket. Int¿K¿ det btadbpßaneßagdaFran den synpunkt ur vilken vi betrakta fragan om Omäådei ótå än hä¿ó.0ä ¿ n led.

Inlandsbanans overgang av Stroms Vattudal och J

fördelarna ur trafiksynpunkt att få banan dragen
igenom och icke förbi länets förnämsta uppsam-
lingsorter för lokaltrafiken är det oss ett nöje
att återgiva följande skrivelse från en av våra -
meddelare i Strömsund:

En ljuspunkt för Strömsund, så god som trots nå-
gon, blev ingeniören frih. Ivar Focks ankomst hit
i slutet av förra veckan i och för undersökning
av möjligheterna för en järnvägsbro över Ström-
sundet.

En hård storm lade emellertid under flera dagar
hinder för borrningar i sundets botten för under-
sökning av dess beskaffenhet varför dessa arbet-
en måste uppskjutas till början av denna vecka.

Istället togos terräng och hamnförhållandena vid
Strömsund och omnejd i skärskådande. Vad ströms-
borna hela tiden vetat men som tyvärr ej hos ve- i -_ C
derbörande förut vunnit tillräckligt beaktande
bekräftades av ingeniör Fock nämligen att någon
hamn icke kan åstadkommas längre österut än vid
Strömsund, vadan för den händelse bottenförhåll-
andena skulle omöjliggöra en brobyggnad för rim-
liga kostnader och järnvägen enligt förut synli-
ga förslag måste dragas över Faxälvens många
grenar vid Ulriksfors, ett s.k. stickspår måste
läggas från sistnämnda plats och upp till Ström-
sundet för att sätta Inlandsbanan i direkt för-
bindelse med Vattudalen. Station skulle i så fall
komma att förläggas å prästbordets ägor vid den
s.k. Näsvågen.

Frih. Focks mening är emellertid att sm fort vä-
derleksförhållandena det tillåter undersöka
Strömsundet vid Trollön strax väster om municip-
et och för så vitt bro där kunde byggas komme
järnvägen att fritt genomlöpa de på södra sidan
om Vattudalen belägna förträffliga odlingsmarker-
na och passera Strömsund med station i övre del-
en av municipet och med fortsättning österut öv-
er Jonsgård och Risselås samt in på den förut un-
dersökta linjen öster om höjderna ovanför Ström-
sund.

Förtjänsten av att denna för Strömsborna så ef- Strömsund tyckes sålunda nu ha all
terlängtade undersökning kommit till stånd torde anledning hoppas, att det skall få
få så gott som tillskrivas länets nitiske höv- direkt järnvägsförbindelse och det
ding, vilken för övrigt lär stå i livlig telefon- uppåtsträvande samhället räddas från
förbindelse med länets olika delar. Man konstate- att bli en "fäbodvall" i stället för
rar också med stor tillfredsställelse, att leden vad det Varit 0Ch b0rd6 vara ämnat
i den lilla grupp, som varit intresserade av att att förbli! V8CtUd816S Crafíkupp'
järnvägen ovillkorligen skulle övergå vattendra- Samlâïe-
get vid Ulriksfors, börjat glesna, i det att åt-
skilliga som förut varit mycket angelägna därom,
nu ställa sig neutrala.

ål
2?

gl
1?
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Som bekant har sedan närmare tre år tillbaka varit anställd e.o. prästman i Gärdnäs för
att bestrida själavården i vissa delar af Ströms och Alanäs församlingar samt Sjougdnä-
sets kapellag af Frostvikens församling. Lönen har för den 3-årsperiod, som med detta
år utgår varit 2.000 kr. ur prästerskapets löneregleringsfond samt 500 kr. ur lappmar-
kens eklesiastikverk pr. år. Pastor i Ström, kontraktsprosten 0.N. Wagenius, har för
kort tid sedan på uppdrag af kyrkostämmorna i de olika församlingarna begärt att e.o.
prästman måtte anställas på enahanda villkor nästa period. Domkapitlet har emellertid
begärt kyrkostämmans hörande huruvida Ströms församling är villig lämna något bidrag

till aflöningen af nämnda
prästman.

ïelenytl

Strömsunds telegraf- och
L, telefonstation har nu ut-
"3 bytt sin förutvarande lo-

kal vid apoteket mot en
” ny, ljusare och högre upp

- _., -I belägen i grossh. A.Th.
Selinders gård, samma hus

“ som postkontoret.
Ett omfattande arbete med
omordnande af platsens te-
legraf- och telefonanord-
ningar har därmed avslut-
ats, hvilket fortgått he-
la sommaren under ledning
af ingeniör A. Lundgren.

Nya, högre och starkare
stolpar ha sålunda ersatt
de gamla, trådarne ha sam-
manförts i en enda luftka-
bel osv.

Jäfnväggbfg 22 akt. 1906.

Med anledning av den ifrågasatta brobyggnaden för Inlandsbanan över Strömsundet hölls i
går inför kronolänsmannen i Ströms distrikt på anmodan från k.bfhde i länet sammanträde
med intressenter för timmerflottningen samt fiske och strandägarna för att utröna deras
ställning till ifrågavarande brobyggnad och särskilt rörande spannets storlek.
Sockenstugan var till trängsel fylld och somliga av deltagarna i sammanträdet måste stanna
i förstugan och på bron utanför, vilket visar att frågan i Strömsund omfattas med synner-
ligt intresse.
För ett längre spann än 60 meter talade förvaltare Berg, såsom representant för Ströms
Trävarubolag och Kramfors aktiebolag, under framhållande av att flottningen i annat fall
skulle betydligt fördyras och slutflottningen för året ej alltid medhinnas, varför man of-
ta skulle få åtskilligt virke kvarliggande, vilket skulle vålla förlust. Såsom strandäga-
re bad han få framhålla att vattnet ovanför bron på grund av bankanläggningar skulle be-
tydligt höjas.
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Å andra sidan framhölls vid sammanträdet
att Ströms vattudal ej vore reglerad flott- [šl!(jSJ(3t 26 okt' 1906'
led, varför flottningsintressenterna sak-
nade laglig rätt att bestämma spannets Budgeten för StrÖmS k0mmun Ställer Sig, en-
storlek och yrkades att dessa ej skulle ligt det av nämnden upprättade ink0mSt- 0Ch
hopkonstruera en massa svepskäl för bro- utgiftSfÖrSlaget, för näSta år Sålunda:
byggnadens hindrande. Vattnets höjning
kunde ej heller menligt inverka på flott- Vägunderhåll (utdebiteråde l6 öre
ningen, då det vore fråga om en bro- och * pr vägtal) 2.05l268
ej en dammbyggnad. Fattigvården l4.27O:-

Kostnaden för timrets flottning ovanför âšàßgåggašredgård š°gšâf:
bron ansågs ej behöva gå till över ett _ . ' I

halvt öre pr stock och skulle denna ök- Dïverse utg1fter 2'920'-
ning - om man kunde tala om någon sådan - UtdebiteringSSummån för näSta år blir alltSå,
ieke spela så stor roll, om man toge hän- om förslaget oförändrat antages av stämman,
syn till den stora nytta för Ströms sam- kr. 25.926:68. M0tSvarande debitering för in-
hälle banans dragande över sundet skulle nevarande år var 27.317 kr. 69 Öre.
medföra. Någon försening i slutflottnin-
gen skulle ej heller behöva förekomma åt-
minstone ej i nämvärd grad.

Flera exempel anfördes på att man kunde 26 okt_ 1906_
framflotta timmergrimmor på över 20.000
timmer i Sund Snm ej Vefe bfedete än 50 I förra veckan började grundgräfningen för
meter- ett blifvande evangeliskt Lutherskt missions-
Endast faktor Berglund i Thorsfjärd ställ- husuí Strëmsund' Då gamla skoían' s°m förut
de sig på förvaltare Bergs sida. Övriga anvants for samankomsterna forra sommaren

talare förordade varmt om brobyggnad över af munlclpets brandsyn “tdomts maste man se
sundet_ sig om efter annan lokal.

I början af nov. förra året samlades åtskil-
1' ' t e d f" tt d' k t f °22 okt_ 1906_ iga in ress ra e or a is u era ragan,
och en komitë tillsattes för att dels utse

_ lämplig tomt och dels anskaffa erforderliga
5ÉfömS hembY8d5f°re“1“g hade 1 gar aft°“ pänningmedel. Till komitërade utsågos inspek-
S10 första Samma“k°mst* s°m var mycke tor P. Svedberg, kyrkvärden O. Jönsson, snic-
talrikt besökt. Föredrag över ämnet: hem- karne J_ Berg och A_ Persson samt fjärdings-
bygden" hölls av pastor Söderlind. Vidare man sv_ An¿erSson_
förekom solosång af fröken Ingeborg Nord-
fors och duettsång af fröken Collberg och Tenta eentfelt belägen 1 nöfnet ef Üfettnlnâ'
fru Holmgren, hvarjämte den senare läste Beten Oeh KePtenS8eten har skänkte ef fru
en saga, "S011¿den"_ Musik utfördes af a- Karin Svensson och till husets uppförande ha
matörkape11et_ stämningen var ¿en bästa hittills tecknats frivilliga bidrag till ett
och allt var ganska g0tt_ belopp af åtskilligt öfver 3.000 kr. Försam-

lingen har på kyrkostämma beslutat öfverläm-
Ett_tfett1°ta1 nya medlemmar 1“31“3° 1 f°_ na gamla skolan för att af denna använda,
fe“1“ge“° hvad som befinnes dugligt emot villkor dock,

att nattvardsundervisningen får under tio års
tid afgiftsfritt bedrifvas i det nya huset.

VINTERN NALKAS 25 °kt'1906' Åtskilligt fattas ännu. Något kostnadsförslag
Snöskurarne bli allt tätare och kölden me- är Vísseflígen ännu icke uPP8j°ft, men fullt
ra sträng; termometern har vissa nätter färdigt torde huset koma att kosta cza
visat ända ned till 8 grader minus. 10-000 kr-
Redan i slutet af förra veckan åktes skrid- Män antar att huset Skall kunna tagas í bruk
skor med lif och lust å de grundare vatt- nästa nÖSt-
nen i Strömsunds närhet.

gugf 31 okt. 1906.

EGNA HEMEN I STRÖM 26 okt. 1906.

De för egna hem åt arbetarefamiljer bestäm- Ströms Ungdemsföfeníng hade i söndags SkÖfde°
de eg010;;erna å kommunens nemmansdel Bred- fäst i missionshuset i Strömsund, därvid fö-
gård i Ströms socken synes röna stor efter- fekem föredrag ef Paste? Sandell» deklemetí'
frågan, Efterhand he icke mindre än ett on af blinda fröken Anna Löfström samt solo-
tjugutal ansökningar ingått till kommunal- Sång» köteång Oen unísen Sång- Fästen» S0m
nämnden, var besökt af c:a 400 personer, inbrakte
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Bonden
Ls/mA oL530N NILS MAGNUS JÖNSSON ANNA ROOS

]ggg_ Täanabackgn 1886, C101'/É2/L

ödd 1882 L R¿4beZäA. Aknäddaam. Jana Roob.

160 kf. i imädesafgiftef, STQRARTAT FÖRETAG
hvarjämte utflöto en del
°ffef8åfV°t- 2 nov. l906.

Den llfllge tlllslntnlngen Ett storartat industriellt företag planeras vid Kvitsle-
föranledde ett beslnt ef sfömmarne af Kungsgården-Mariebergs aktiebolag. Det är
Styrelsen för mlsslenenns' här fråga om en större trämassefabrik, hvilken, liksom
et ett det nYa mlS5l0n5hU5' så mycket annat, skall vara färdig då järnvägen kommer.
et, till nVllken$ bYg8nedS“ Terrängen å Strömsön, hvilken af bolaget förvärfvats
kasse hele behållningen till upplagsplats, äfvensom platsen för själfva anlägg-
gltk» Skall UPPfÖTa5 betyd' ningen har i dagarne afvägts och uppmätts af löjtnanten
llåt stötte än det nnveten' vid väg- och vattenbyggnadskåren R. Ekvall. Vidare har
de- vattenkraften i strömmarne uppmätts och undersökning af

djupförhållandena i den tillstötande delen af Russfjär- W den företagits. Det lär vara påtänkt bl.a. att uppmudd-
Ett värdefullt sällskap ra en af strömmarne, hvilken är_torr vid lågvatten, så

. . att den kan lamna kraft afven vid lagre vattenstand.under de langa vinter-
kvällarna är en god bok.
Goda böcker är dock dy-
ra att köpa, men genom
att låna i
STRÖMSUNDS LÅNEBIBLIOTEK

Ü U 23 nov. 1906.kan man utan namnvard
kostnad förskaffa sig MALMFYNDIGHETERNA VID HAFSNÄS
god, nyttig Qch för- i Alanäs socken synes, att döma af företedda prof af
ströende läsning. den funna malmen, vara synnerligen värdefulla. Vid

::::::::§.:f :::d;:.::::::ï;.:°:::f:::ï."::í.i:.:::*::ga
šoïï§lkÉ_fss clfën' 'dir vanligt hög; malmen har emellertid ännu ej undersökts

an Ei Ven larme as' af fackmän. Äfven förekomsten lär, enligt hvad upptäc-
Annons i Strömsunds Tidning karne kunnat finna, vara mycket riklig.
15 nov. 1906. Arbetet å fyndorten pågår alltjämt. Prof å malmen ämnar

man inom kort afsända för undersökning af sakkunnig per-
son.
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Som Strömsunds Tidning börjar bli både känd och erkänd på många håll, inte minst här,
så kanske det kunde inträssera dess läsekrets att höra ett och annat om denna by.

Det påstås att den i vissa hänseenden skall vara den mest framstående skogsbyn inom soc-
knen, hvilket också kan ha sina grunder. Hvad storleken beträffar kan den dock icke
ställas i första rummet. Detta gör, att de goda egenskaper den har framträda så mycket
mera.

Inom själfva byn finnas emellertid 13 hemmansdelar, däraf två i bolagshänder. Dessutom
finnes en del torpställen. Till byn hör äfven lägenheten Draganäs med tre bolagslotter.
I öfrigt finnes inom byn något så när hvad som för en någorlunda bekvämlig existens er-
fordras. Sålunda finnes en diversehandel, poststation, telefon, handtverkare i olika
fack, äfvensom barnmorska.

Jordbruket och boskapsskötseln bedrifves någorlunda nöjaktigt. Nog kunde det dock be-
drifvas mera intensivt, och glädjande nog börja äfven visa sig tendenser därtill. De

mindre gynnsamma kommunikationerna påstås vara ett hinder; så länge afsättning för jord-
bruksprodukter finnes på orten är dock denna klagan föga berättigad.

Under de senaste åren har en hel del nybyggnader uppförts, samt reparationer och för-
bättringar å förut befintliga byggnader vidtagits. För folkundervisningen finnes både

folkskola (ambulerande) och småskola. För den sistnämnda finnes dock icke särskildt
skolhus, utan har kommunen hyrt nedre våningen i Blåbandsföreningens hus till lokal för
skolan.

Nykterhetsverksamheten bedrifves utaf en blåbandsförening med 143 medlemmar. Föreningen
håller sina möten två gånger i månaden, i eget, rymligt och vackert föreningshus. Inom

byn finnes äfven skyttegille med ett 80-tal medlemar.

I religiöst hänseende verkar pastor Sandell, som tillika är föreståndare för Fridsbergs
barnhem, där gudstjänst hålles hvarje söndag. Dessutom har han bildat en kristlig ung-
domsförening och upprättat söndagsskola, hvilkas sammankomster äga rum å barnhemet.

Till Strömsund, ortens centrum, är det 3,5 mil. Landsvägen dit är ganska besvärlig höst
och vår, ibland äfven på vintern, men om sommaren däremot är det bara en lustresa att
fara "fram", som det heter, enär man då får följa ångarna, som plöja Vattudalens böljor
blå.

êulvm ,

20 dec. 1906. C" *"“5'“°'* “ '“”j¿Å"”*¿'7"" ' “A7
_ _ 0 10.72»-».»¿a:!¿4'i 'L'C:*zLJ4a.>nalf 0/.illa /ïzjßnurzdsuanl

Julskyltningen harstades erbjuder 1 ar _

mycket till "ögonens begärelse". Det fin- » ?°jf“” á“*”“
nes, i få ord sagdt allt, som kan behöf-
vas icke allenast för julen utan för he- , ~

la året. En del dekorationer i butiksfön- Jíamkmd 04* W /2 /9%
stren äro särdeles smakfullt anordnade.

Tag alltså "storkovan" med och kom hit,
ärade läsare!

wa, Englund & E_r|ksson
. Skrädderi-.AffärJämtlands största by är utan allt tvifvel

Svaningen belägen i Ströms socken vid wa strömgund nn ,

Vattudalens öfre del och numera i sin relsommonderar aig i allmllnhetens benigna åtanke vid utförande af

helhet äg¿ af Ströms trävarubo]_ag_ oaktat alla slags beställningar. som till yrket hörer.

den är upptagen till blott l/2 mtl skatte, Vwfhlwuaf
har den en areal af inalles 48.000 tunn- T.YE°"- sk-/°"t°"' K"'$°"g°"' strumpor' Kngaf'
land och är sålunda ensamt större än en Mamcheuer' Knutte' m' m" m' m'
och annan kyrksocken i länet. ÛBS-| ÜÜÜ! Vlff. bllllla WU"-
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////øíí' gíâåfzázmøæá-
SÅLONGEN HOS FOLKSKOLLÄRÅRE MATTIAS NORDFORS, SKOLBACKEN, STRÖMSUND.

Famdjen óamliad gnamáön jwßx/u'ide,t, 5n.v.=
5o¿kAko¿2äa. 0205 Sandßtaäm, vid ongeßn Dan. Nondgoaß d.y., ßnu H¿¿dun Sandßtnöm,
Matt¿aA Nondßonß med hubtnun So5¿a, 5. Bjöah, bohhandßaae D. Nondonß med hußtaun Ida
5. Hyckenßtaöm.
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|<oMMuNALsiAMMA so Dsc. 1906.

De vid kommunalstämma den 2 sistlidna sept. därtill utsed-
da kommitterade inlämnade nu ritningar jämte förslag till
byggnadsstadga för egnahemstagare å kommunens hemman i
Bredgård.

Såväl ritningen, vilken skulle gälla som normal sådan,
som stadgarna antogos att gälla för tomternas bebyggande;
de senare, efter av N. Persson gjorda och av stämman god-
kända tillä99, fingo följande lydelse:

l. överinseendet å egnahemslotternas bebyggande utövas
av kommunalnämnden eller av denna utsett ombud.

2. Gårdstomterna utstakas rymliga med minst tio meters
avstånd mellan mangårds- och uthusbyggnaden, samt med en
beräknad trädgårdsplan om minst 400 kvadratmeter, och
skall gårdstomten på lämpligt ställe utstakas av de i l
nämnda, vilka därvid bör taga hänsyn till de å tomten be-
fintliga träden, så att vissa s.k. prydnadsträd bliva sär-
skilt utmärkta t.ex. med vit oljefärg, för att å tomten
kvarstå. Bokhåßßaae

3. Tomterna skola bebyggas enligt bifogade ritningar, ^xE%8gàR^hv BÉÉÃÉÉLSSON d
och få byggnaderna icke göras mindre än de mått ritningar- 3' b ' .“:*. SIÅÉÅÅQÄÉÅ
na upptaga; dock må egnahemstagare äga rätt att, efter Mäagkgbuååí L Ûmóun
medgivande av kommunalnämnden eller dess ombud, anordna ub* “P '
boningsrum i uthusbyggnaden att användas de första femton
åren.

4. Byggnaderna skola uppföras å sockelmur eller stopp-
stenar på minst l0 tums höjd över marken och skall noga
iakttagas att grundvattnet blir på lämpligt sätt avlett.
Till taktäckning skall användas plåt, eller asfaltpapp.
Ovanstående bestämmelser gälla såväl mangårds- som uthus-
byggnader.

5. Såväl mangårds- som uthusbyggnader skola rödfärgas,
förutom knutar, dörr- och fönsterpanel, vilka skola mål-
as med vit oljefärg. Kommunalnämnden eller dess ombud ä-
ger dock rätt att i varje särskilt fall medgiva ändring.
6. Egnahemslottägare vare skyldiga att såväl inom, som
utom bostäderna hålla snyggt och renligt, så att befoga-
de anmärkningar i den delen icke få förekomma.

MUNICIPALSTÄMMA 31 DEC. 1906.

Enär den i höstas beslutade båglampan vid Ströms färje-
sund ännu ej uppsatts beslöts hos elektricitetsverket
hemställa om att den ej uppsattes förrän till i aug. näs-
ta år, emedan den ansågs överflödid, sedan färjningen Huótäun

f°" “et “PP"°"t~ LAURA JOHANNA ßAnTHeLsso~
5. rm.

31 dec. 1906.
STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING hade i går sammanträde å godtemp-
larsalongen. Jägmästare A. Holmgren höll därvid ett in-
tressant och med applåder mottaget föredrag om Den skan-
dinaviska skogsvegetationens invandringshistoria. Därjäm-
te förekom musik av amatörkapellet, unison- och solosång.
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íngølyuøfràgun
17 jan. 1907.

INFÖR AFGÖRANDET.

Tingsställets förflyttande från Hammerdal till Strömsund
har länge varit ett varmt önskemål för invånarne i Ströms
Alanäs och Frostvikens socknar.

Att tingsstället ursprungligen förlades till Hammerdal
kan ock för den nutida betraktaren förefalla litet märk-
värdigt, då man vet, att Ström har största folkmängden
och ligger i midten af tingslaget och Hammerdal utgöres
af en gränskommun.

Så har dock icke alltid varit förhållandet. Hammerdal var
länge ett hufvudcentrum för norra Jämtland. Fältjägarnes
ordonansgång gick, som bekant, under lång tid icke längre
än dit och den norr därom bosatta icke alls talrika be-
folkningen fick förskaffa sig post bäst den kunde. Ham-
merdal var ock säte för kyrkoherden. Det var först 1873

S1¿öm¿und¿dam¿¿; som Ströms annexförsamling frånskildes och tillsammans
ELISE SVENSSON, med Alanäs bildade eget pastorat. Då upphörde också den
KRISTINA MÅRTENSSON kyrkliga förbindelsen med Hammerdal.

ANNA RONNE Folkmängden i det nybildade pastoratet växte emellertid
rätt fort, gynnadt som det var af en märklig af naturen
själf skapad förbindelseled. De mestadels från Norge in-

i flyttade nybyggarne i Frostviken hade ock ökats, så att
5 de redan före Ström fått egen herde och bildadt ett från

Föllinge afskildt pastorat.
Hammerdal började snart icke längre på att intaga något
afgjordt företräde framför sin närmaste granne vid vattu-
dalen, och röster började höjas för tingsställets för-
flyttande till Bredgård vid Ströms kyrka; detta, enligt
hvad man velat påstå, redan så tidigt som mot slutet af
1870-talet.
Då goodtemplarhuset i Ström omkring 1890 uppfördes hade
man rätt lifliga funderingar på att få hyra ut lokalentill tinget, hvars förflyttande hit redan då ansågs vara
blott och bart en tillfällig tidsfråga. Så själfklar syn-
tes saken. Men det fick dock stanna vid de fromma önsk-
ningarna ända till midten af 1890-talet. Då upptogs frå-
gan på rena allvaret.
Hammerdal med Gåxsjö, som, om man rätt uppfattadt ställ-
ningen, icke alltid funnit sig fullt tillfredsställd med

att hufvudorten alltmer öfvergick till Vattudalen, stre-
tade naturligtvis emot allt hvad de förmådde. Argumenten
voro visserligen många men tämligen svaga. Af sama åsigt
var tingets ordförande häradshöfdin Th. Blix, hvilken

§ENGTA SVENSSON som skäl bl.a. anförde att han måstâ färdas öfver två
3. 1559 u . . . N . . Hfarjsund, pa samma gang hans vag blef nagra mil langre.

Han hade emellertid innan frågan ens upptogs till behand-
ling, sökt och funnit skydd hos länets styresman, och då
hjälpte det icke, att Strömsborna "gingo ända till kungs"
Frågan måste få falla, och tingsmenighetens majoritet
fick fortfarande färdas den långa vägen plus två färj-
sund, som domaren ej vågat sig på.

Denna gång var tydligen folket och ämbetet till blott och
bart för ämbetsmannens skull och icke, som det bör vara
tvärtom. Och om så var, att häradshöfding Blix hade pri-
vilegium på att just från Mo döma Hammerdals tingslags
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menighet, så synes, som borde en
förflyttning ha bestämts vid
hans afgång från platsen, men ic- _

ke ens något sådant beslut kom
tillstånd. ,

Under de tio år, som sedan dess
gått, har emellertid den natur-
liga utvecklingen för hvarje dag
talat ett allt högljuddare språk, šï
hvilket icke kunnat undgå dem, ö

som gjort allt för att slå döv-
örat till. Hammerdals- och Gåx-
sjöborna ha ändtligen börjat in-
se det omöjliga uti att längre
hålla på gamla traditioner utan
måste låta utvecklingen ha sin
gilla gång.

Denna ändrade och glädjande upp-
fattning kom, hvad tingsplatsfrå-
gan angår, första gången till
allmänhetens kännedom vid lands-
höfding Widêns besök i Strömsund
förliden sommar. Frågan hade
knappt hunnit bringas på tal,
för än landstingsmannen Abr. Öhr-
berg i Gåxsjö begärde ordet och
meddelade, att han numera ansåg
det vara på sin plats att tings-
stället flyttades till Strömsund.
Hammerdals förtroendeman 0. Svens-
son i Mo hade samma åsikt. De
närvarande trodde knappt sina ö-
ron. Insp. Åslund uttalade sin
stora tillfredsställelse öfver
den oväntade utgången, och disk-
ussionen om den saken var därmed
slut. Nuvarande domhafvanden har
förklarat, att han får ställa sig
neutral, men har intet emot en
några mil längre resa till tings-
stället, blott ett tidsenligare
tingshus kommer till stånd. Med
det lifliga intresse länets sty- S T R ö M S F L Z C K 0 R

fsmanhhyser fö1:..'f§ï“S §““e°k' öyle uden; Huzda 0 Ada ßugzund, 5. 1:91 och 1295,ing, ar man s a ormo a, att
från detta håll intet motstånd Bækta L¿nda Roob' 6' 1897'
är act befara. Ned. naden: ve/La wagenéws, 5. 1894, Agda Måfttën,

Det formella beslutet i tingsfrå- 6' 1899'
gan kommer att fattas vid nästa
ting den 31 dennes inför härads-
rätten, då ombud för tingslagets
alla kommuner skola närvara. _ . .
Bland frågor, då komma att Det synes, som om ingenting skulle hindra, att dessa

_. .. bada forslag antagas. Tingslaget ar som bekant i
çorhandlas' ar herr O' Svenssons trän ande behof af tingshus och till dess sådant hin-
åaïâeíöšëlaätatt åeslïçïloï bö:_ ner âppföras i Strömsund, törde tillfälliga lokaler
J u axering i ygg .u U . . .

. .. fullt jamforliga med dem som nu finnas i Hemmerdal,andet af tingshus samt lansman k . . h t b rêdas 1 Strömsund_
J. Gärdins i Strömsund yrkande, unna U an Svarlg e e
att förflytta tingsplatsen från Såsom af ofvanstående framgår har frågan tillräckligt
Hammerdal till Strömsund och där länge bidat sin lösning, hvadan det vore önskvärdt,
bygga tingshus. att ett definitivt beslut i saken komme till stånd.
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i BTÜDJRAG
Till
STYRELSEN FÖR STRUMS HEMBYGDSFORENINGS FURELÄSNINGS-
AFDELNING.

Till Eder kännedom meddelas, att Kungl. Majzt enligt
nådigt bref den 3l december l906 tilldelat Ströms
hembygdsförenings föreläsningsafdelning ett anslag
för innevarande år af 150 kronor; och kunna de sålun-
da beviljade medlen efter rekvisition härstädes lyf-
tas med halfva beloppet i början af juni l907 och
andra hälften i början af december samma år, sedan
genom intyg af inspektor blifvit styrkt, att de för
ifrågavarande understöds åtnjutande stadgade villko-
ren, sâvidt den förflutna delen af året angår, blif-
vit fullgjorda.
östersund i Landskontoret den 23 januari 1907
På Landshöfdingämbetets vägnar:
Axel Andersson Gustaf ...tman

Om hundskatten 7 fe” 19”-

Hundskatten är ett ämne som i Ström varit föremål
för en hel del kommunalstämmobeslut, utan att man
hittills lyckats finna någon fullt tillfredsställan-
de lösning av frågan.

S T R Ö M S G 0 S S Å R l 9 0 7
Och orsaken därtill är nog ytterst att söka i den om-

Nådäe äadeni K"ut,Å¿¿u"d» Peßze ständigheten, att det råder en stor olikhet i upp-
wa¿¿¿n' fattningen om nämnda skatts berättigande. En hel del

2.a H , N¿¿¿¿ N¿¿¿¿0n, kan nämligen på inga villkor vidgå, att hundskatt är
Mau¿¿tz T¿ang¿u¿ Eågântingfanäat än eåtfintrång i :en personligaf

an ings ri eten oc or manga a ven 1 narings ri e-
3=ß " = V0«¿d21"M Rffb ren. ben, som vin ha en hund, bör, då han själf fö-

Gubta B0hß¿" der densamma, slippa betala skatt är ett mycket van-
4:2 n : E¿06 Swadbeäg ligt resonemang.

Ibac Ge¿d¿" Det torde icke heller kunna förnekas, att en trogen
hund är ett angenämt sällskap i de mera avlägset lig-
gande gårdarna, och underhållet blir ju icke heller
så dyrbart för en jordbrukare, åtminstone ej värre
än att en gråhunds skinn kan vara ersättning. Det
är säkerligen ock just detta skinn, som varit ägnat

28 jan. 1907. att göra hundskatten så illa tåld bland allmogemän-
nen i Ström. På knappast någon ort torde en så fli-

Pastorsämbetet i Ströms församling tig hundskinnspälsindustri ha bedrivits som just i-
har för k.bfhde anmält, att af de nom Ströms socken. Där finnas de, som innan hundskat-
nära 200 barn, som voro upptagna ten började bli modesak inom landskommunerna, upp-
å föregående års förteckning öfver fött en hel mängd gråhundar samtidigt för att så fort
ovaccinerade barn, mera än 100 de blivit fullväxta anamma deras skinn. Då det nu be-
kvarstå såsom ovaccinerade vid in- hövs 14 st. sådana i en fullstor päls, säger det sig
nevarande års början jämte de un- självt, att denna industri icke tål någon extra be-
der förra året födda 150 barnen- skattning, om den skall kunna bedrivas med någon för-
K.bfde har med anledning däraf e- del'
rinrat kommunalnämden i Ström Om Då nu en hundskinnspäls är samtidigt som den visat
bestämmelsen i par- 12 i reglemen' sig vara fullt ut lika varm, betydligt starkare än
tet om skyddskoppsympníngen- en vargskinnspäls, då den dessutom kan användas både

i ur och skur utan att utseendet försämras, och då
den slutligen kan anskaffas billigare än att "punga
ut" med t.ex. 200 kr. för att bli ägare till ett för
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I Er. Ersson Jzrs
välsorterade Speceri- & Diverse-Handel

_ Strömsund _
finnas ständigt på lager till dagens lägsta priser:

lí1(iöler. Gryner. Specerier. Delikatesser ]\_ Nyinkommet lafçer ai Glas och Porslin.
år onserver. vackra l.a\'oa|'i:pp»:-.t~:er, Slaskhinkar af

Stor Sortering af K-affe_ däribland ¿k¿a}Pors_l|n med' l:ar.d:.1_g.__5}~1tkrukor. Kaffe.
Ceymn, äkta b|a_& gu] Java' lzma L¿be_ Lserviser, 'l_he- om l\.m(-koppar, äkta-om
ria. äkta Portorico. Portoricoart m. fl.,"°äkta m' m'

I

-mm-k°"' :» Stor sortering af .\'ickelvaror och Ny-
Socker, topp-, bit-, kross-, mörk & ljus jsilfver_ såsom Kaffeseniser.Briekor.Br6d-

Farm, Krisfall- 6: Kandi- samt Hall-kross “ k0f8äI'. Sås- Ofh Tdfïflfrfvaf- Föflågßaf'
för syltning. §,slefVar,,Thébehállare m. m.. m. m.

Stort nyinkommet lager af modernaj Korta varor. Kapprockar, Nattrockar.
Ham" & MÖSSOIW S3\'ä| Egkï SOIH IjResväskor, Kragar. Mansehetter Rosetter
Svenskt fabrikat, däribland den för sinoch Kravatter, Hängslen, Jågerartiklar
gtthet och smidighet mycket omtyckta ~'Skjortor, Kalsonger. Striunpor, Näsdukar:

anama-hatten. xllelslngörfrójor. Sjfnnanströjnr, Undertrö-
Regnkappor' UU-0m¿.km._ Uummikappor' rjor för herrar och damer m. m.. allt _t|Il

Sydvestar, Paraplyer 8.' Regnkragar für 1; dagen* lägsta pdwr'
Bar" Ü" '"°d'ï'faïa Priser. lf l;l(årtäcke|i.HSela". Sellyg, _Tornístrar,

Rikhamgt lager och .t . -- S¿_.__ _, , __v tbors ar. äst.~kr:_|po|'. hekaiiiska
ng af engcßka och :\.3:,:?;":¿Of.i$Eo:)Ceh ¥~Plnnar. Lösbossnr. F|ltbo.~'sor. Sadelgjord
Uángmattor. ;'"- "1-

dmer och Tåcktyger i nya, vackra mon. linor, Klädstreck.Xätzelnar,Bindgarn,Sko
sier: Izma blekt. obIekt._färgad ochtryekt jmld “Ch B0mU"=ïf'ä~| Ill- H1-
Domestlk, Tvilscr ocn Hanncller Lump- ' T klßka ammar y dt, gtt er V ' , ' Ij 1” N . a |n_t-cun_1. _ omn-ygt, ackra mönster. m. m.. m. m., <,w| A¿\.mo|_ L}__U¿ Fm.ma|m' 5ku|._ och

_5-01,1 lager af Irma No|'|'bottc-ns-kängor. \'Ba'kpulf\'er. l.edr«l5n. ïkrifhläck. Tvaler. 1

suaade och osulade ~.1mY l«¿2n,;ï»nu.i. 1) E.1'u de (ïoloene m. m. m. m.

vårt klimat och vår ort med dess långa avstånd så nödvän-
digt klädesplagg som en päls, får man icke undra på att
bönderna gärna såge skatter särskilt på gråhundar vara
"där pepparn växer".
:yckligtvis har Ströms kommunalstämma icke varit blind för
förenämnda pälsbehov och därav förorsakade önskningar.
Försöket att lämna gråhundarna skattefria till dess de
blivit ett år gamla, då de kunnat lämna fullgott pälsskinn,
har slagit illa ut. Att narras angående hundens ålder för
att få ha en hund över den bestämda gränsen skattefria
har icke ansetts för att vara något brott. Det har därför
icke sällan inträffat, att häradsrätten fått bestå sig nö-
jet utreda ej blott hundens födelsedag utan ock huruvida
den skulle räknas till gråhundar eller annan ras, en fråga
för öfrigt, som kan vara kinkig nog även för riktiga hund-
kännare. Den omständigheten, att en del blivit dömda att
betala utom böter och rättegångskostnader dubbel hundskatt,
under det en annan kanske lika brottslig gått fri från
allt detta, har skapat motståndare till även denna form
av hundskatt.

De värsta fienderna ha dock hundarna förskaffat sig genom
det oljud de fört inom större byar och i all synnerhet i
Strömsund, detta därför att respektive hundägare ej hållit
reda på sina hundar. Värst var det med hundlivet mot slu-
tet av år 1903. Men då fanns det icke heller någon, som
vid decemberstämman vågade uppträda mot förslaget av en
skatt på 10 kr. pr. hundkreatur utan avseende på ålder och
ras. Alla hundar, som voro i liv vid påföljande jan. må-
nads slut, skulle beskattas och tillsyningsmän tillsättas
inom de olika byalagen för att räkna dem. Vem var väl den-
na gång orsak till att hundskatten bestämdes till det hög-
sta belopp, som någonsin förekommit inom Ström, om ej
hundägarna själva, som ej hållit reda på sina djur utan
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§Éïå§.iš'f' “Pa “M °""°““g Järnvägsfrågan
Det dröjde d°°k ej längre än Insändare i Östersunds-Posten 12 feb. 1907.till 1905, förrän inspektor
F.M. Näsström i Bredgård och
hemmansägaren P. Johansson i . _ . . . N
T llin Sås id årets sista or_ Inlandsbanefragan borde vara en viktig fraga bade for

U V n n Udínaríš kommunalstämma väckte de samhallen den kommer att genomlopa och for hela
motion om skattens b°rttagan_ Sveriges rike och folk. Sedan bor val aven vara bade
de å gråhundar_ Det var den regeringens och jarnvagsstyrelsens mening. Men detta
omtalade pälsíndustríen som tycktes icke vara deras avsikt som vilja ha namnda

, -nför dem varit avgörande och i jaínçag dragen genom urskogar via Tarnviken och Ul

motionens syfte hade instämt fl S ors'
ett tjU8°Ca1 Pefsenef Uf Skil' Tärnviken har av dem framhållits såsom passande hamn-
da Samhä11Sk1aSSer- Frågan plats vilket är ett enda stort misstag. Tärnviken är
kunde då ej avgöras, enär den isbelagd 6 ä 7 veckor pr år längre än den övriga vat-
icke hunnit lagligen utlysas tudalen, det allra säkraste beviset för att där och
utan b0rd1adeS till följande vida omkring är mycket grunt vatten.
âšïïïgerstamma den senast Uppgifterna om Strömsunds folkmängd och taxeringsvär-

de, förefalla vara av tämligen föraldrat datum. Byar-
Vid frågans behandling före- na Tullingsås, Strömsund och Risselås bilda dessutom
kom ingen diskussion, men vid ett sammanhängande samhälle, som av många höga män
framställd proposition begär- ansett erbjuda ett naturskönt och för "stad" passande
des ögonblickligen votering. läge,
Det visade sig att åsikterna V d k . t. fn hamn ådet i St Ö ndet
voro mycket delade. Man enade e ersa are Pas a a or omr r m U
sig emellertid ett med_ är utrymmâttförhtrangtà Denna uppgiftdär osann ifra-
lingsförslag, att nedsätta ga om sun e "oc s ran erna a omse si or, men passar
skatten å alla hundar från 10 nog in pa fjarden. De pasta att jarnvagsfragan betraf-
till 6 kr_ Om dett fö Sla fande Stromsundslinien lamplighet undan for undan ut-

3 I' g . .. ..för tillfället det enda vecklat Éiglpa ettfforhsâmhâllât olyâkligt ::åš.t0ma_
anta 11 torde Icke lan t sa vore a e var or a e a essa errar v

när ållš vara belåtna gärmedš ga tlll °rda s°m nu skett?
En fullt tillfredsställande De saga att Strömsunds ledande man genom striden i
lösning av denna fråga torde denna fraga stallts i_en underlig dager - ordet under-
vara svår att bringa till lig dager torde harvidlag bora tillampas pa sadana
stånd, förrän Strömsun¿ kom_ som utan komunalt uppdrag stalla sig i spetsen for
mit så långt, att det i detta att styra jarnvagen at skogen till bolags och bondpa-
och liknande fall blir skiljt troners fordel. De avfordra stromsborna ett erkannan-
från ¿en omgivande bygden_ de av att de strida i ortsintresse - i vilkens in-
Munícípet kan ej gärna vara tresse de stranga herrarna!sjalva tala ar sa klart och
utan hun¿skatt den övriga forstaeligt att man kan ta pa det. De saga att Stroms-
delen av kommunen vill icke linien ar samre an Ulriksforslinien. Ja, detta ar tro-
veta utav densamma_ och båda ligen förhallandet om man ser medøderas ögon, som ha
delarna ha till synes fu11kom_ sina skogar och jordar at detta hall, men sa se ej de
li t rätt_ om b debefolknin som kanna till orten, som se med ortsbefolkningens;

8 Y8 S . «här anser denna pålaga, som sa se nog ej heller de som skola bevaka hela landets

drabbar alla hundägare, även Intresse'
den fattigaste - för vilken Om allmänt och kommunalt intresse skall gälla för mer
en hund kan vara av största än enskildas; om bruten bygd och befintliga trafikom-
Värde _» lika» Vara Oïättvís, råden hava någon betydelse för järnvägen framför såda-
är detta mycket förlåtligt. na som konstrueras fram i enskilt syfte, då är den av
Ett hundkreatur inbringar ä- hrr P. och H. prickade genvägen över Tärnviken och Ul-
ven i allra bästa fall ej sin riksfors varken så rak eller så övertygande som han
ägare någon nämnvärd inkomst ser ut på den fantasistakning som kråtats ihop på
men kan det oaktat vara till Norrlands Ingeniörsbyrå. Den stämmer varken med natu-
ovärderligt gagn i orten med ren eller hittills uppgångna linjer.
förhållanden sådana som våra.
Det gives säkert bra mycket Tullingsås i Ström den 9 febr. 1907.
bättre sätt att upprätthålla K.p. $unde1in
"hundordningen" inom byarna
än medelst beskattning.

ÅÄÅÄA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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8 mars 1907.

Som bekant har ifrågasatts en utvidgning af Ströms sockens fattiggård å Tullingsås hvil-
ken nu ej längre förmår fylla de anspråk, som på grund af växande antal fattighjon mås-

te ställas på densama. I somras tillsattes en komitë med uppdrag att införskaffa rit-
ningar och kostnadsförslag för en påtänkt tillbyggnad omedelbart invid nuvarande fattig-
gården.

Komiterade ha nu fullgjort sitt uppdrag och öfverlämnat resultatet af detta arbete till
kommunalstämmans ordförande för att underställas pröfning vid ordinarie marsstämman.
Det omfattar ritningar och kostnadsförslag uppgjorda af arkitekten Nils Nordén i Stock-
holm, till tvenne byggnader, den ena af tegel till en kostnad af 39.000 kr., den andra
af trä till ett pris af 30.500 kr.
Emellertid föreligger nu en annan plan, som på visst sätt samanfaller med ofvan föror-
dade. Den svårighet, som för närvarande råder i fråga om vården af offren för tuberku-
losen har hos några personer väckt tanken på att i samband med ordnandet af fattiggårds-
frågan, söka få till stånd ett tuberkuloshem. Man har tänkt sig behöfligt för ändamålet
ett belopp af 40.000 kr., hvaraf hälften skulle användas till uppförande af en mindre
fattigvårdsbyggnad invid den nuvarande å Tullingsås samt andra hälften för en tuberku-
losanstalt.

BEVÄRINGSMÖNSTRINGARNA 9 MARS 1907.

Vid mönstringen i Ströms och Alanäs förs. frikallades 9 värnpliktsskyldige, lämnades
uppskof åt 5, godkändes 44 och uttogos som icke vapenföra 10.

I jämförelse med föregående år visar sig, att frikallelserna i år varit flera, men in-
skrifna mindre.

åulhlmnkm
25 mars 1907.

AKTIEBOLAGET STRÖMS FOLKBANK hade i fredags ordinarie bolagsstämma. På tillstyrkan af
styrelsen beslöt stämman en utdelning af 6 proc. af årets nettovinst kronor 38.857:23.
Styrelsen bemyndigades att för bankens rörelse upptaga lån om högst 400.000 kr.

På enskild framställning anslog banken l00 kr. till anskaffande af en desinfektionsugn
för kommunen.

í-

:

vA~1EL Jö~sso~
5. Issa.

SUEN ANDERSSON

Näaeí.
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åutumnhíltrufih
12 april 1907.

Vid allmän vägstämma i Ströms sockenstuga i tisdags behandlades k.fhdes skrivelse angå-
ende lämpligheten av ifrågasatt automobiltrafik å vissa vägar inom distriktet såsom

norska gränsen-Gäddede-Fågelberget, Löfberga-Alanäset samt Texan-Fjällsjögränsen. Stäm-
man beslöt avstyrka sådan trafik å de två förstnämnda vägsträckorna men tillstyrka för
den sista nämligen Texan-Fjällsjögränsen. Stäman beslöt därjämte tillstyrka behovet av
en ny vägdelning inom tingslaget i enlighet med av vägstyrelsen väckt förslag.

åuølif
l maj 1907.

| nBuslifvet vid bryggeriet, liksom äfven, tycks det, inom de 'P-Ingeborgska lokalerna,
fortfar ännu att florera, trots de allvarliga vinkar om nödvändigheten af en viss för-
siktighet vid utöfvandet af sin vällofliga handtering, vederbörande helt nyligen erhål-
lit. Det vill synas som om man icke så noga aktar på lagens föreskrifter om att öl ej
får utlemnas åt berusade. Flockar om 15 á 20 personer hålla till därnere i "paradisets
utkanter" och öfverdrifvet nyktra äro de sannerligen icke, hvilken tid på dagen man än

skådar dem. Aldrig någonsin förut har detta sorgliga förhållande varit så i ögonen fal-
lande som denna vår.

Skulle icke en viss måtta kunna af vederbörande iakttagas äfven utan särskilda kraftåt-
gärder från myndigheternas sida.

|'lI$|$|IlI|i|!|l!?
Strömsunds Tidning 16 maj 1907

Såsom en särdeles glädjande omständighet för våra vänner och gynnare, anse vi oss böra
meddela, att tidningens upplaga ökats i så hög grad, att man å härvarande postkontor -
vars personal ju ändock sedan tidningens tillkomst ökats med en mer eller mindre dugan-
de kraft - icke medhinner tidningens utdelning till prenumeranterna i Strömsund med om-

nejd förrän dagen efter tidningens ankomst hit.
Att den storartade välvilja varmed vi städse omfattats från det goda posttjänstefolkets
sida även ökats i samma mån, är tämligen givet. Så ha vi vid åtskilliga tillfällen upp-
täckt, att till oss adresserade brev behövt osedvanligt lång tid, innan de kommit oss

tillhanda. Förklaringen härpå kanske är att finna däri, att även de få kvarligga å post-
kontoret en eller flera dagar, innan man behagar expediera desama.

Enligt vad man upplyst oss om, lemnades - för att nu taga ett exempel - ett brev från
Ströms Folkbank i den närbefintliga brevlådan vid 7-tiden på aftonen fredagen den 3 den-
nes men kom oss tillhanda först följande söndag middag, ehuru postbudet infann sig även

på lördag. Flera brev, som kommo samtidigt, syntes ha varit mer än lovligt länge på väg.
Att märka är, att vi på lördagen icke erhöllo några brev alls, och då detta är sista
dagen brev kunna expedieras härifrån med utsikt att hinna fram till tryckeriet före
tidningens utgivning, förefaller saken ej så litet sjuk. Genom postens försumlighet i
detta fall försenades Folkbankens annons en hel vecka.

Ske dylika händelser avsiktligt från postverkets sida eller icke? Denna fråga anhålla vi
om att få besvarad vid den snart stundande inspektionen. Postpersonalen kan mycket väl
räkna ut, för vilka obehag vi utsättas genom dylikt.
Vi nöja oss för dagen med denna påstötning, ehuru vi äga flera anledningar att än ytter-
ligare sysselsätta oss med de postala förhållandena här på platsen. Men vi skola inom

kort återkomma. De ständiga klagomålen från allmänhetens sida över det sätt varpå den

betjänas å postkontoret, påkalla uppmärksamheten, och vi skola med nöje stå till tjänst
med att bringa varje befogad anmärkning till generalpoststyrelsens kännedom.
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SANIIÄRA, saa:-ti@;,_i:;:f::.:ï;:::2f;::f::;;::;f*:.:f:,.

wa FGRHALLANDEN :';:..:::f:.:::;f.;:*§::ist
I ett bageri torrsopades golvet samtidigt

16 med 1907- med att ogräddat bröd var upplagt å det-
Strömsunds Sanitära förh¿11anden samma. Mgolk forsåldes i tvanne lokaler.

Det ena befanns i mycket gott stånd. Här
kritiseras av forste provinciallakaren förvarades m¿ö1ken ¿ SärSk¿1t 1juSt och

dt" exet Hä99qVt5t t Perettetse" ÖVe' den' luftigt förvaringsrum med kärlen stående
nes inspektionsresa forliden sommar sålun- 1 nya, zinkk1ädda 1S1¿ra,_ Dock behövde

de- golvet läggas av för vatten ogenomträng-
Haisdvardsnanndens prötököii vittnade dn, ligt ämne_0eh vässar egh tak föreattae i
att nämnden med inträsse och framgång sök- Sådet Skleke att de lett kunde Pe"90[e$-
te verka för sanitära förbättringar inom Saluboden, som annars var Snyggt Oeh 6"'
Samh¿11et_ damålsenligt inredd, behovde forses med

lämplig anordning för luftväxling samt
BYQ9"ed5Pte"Hhede eY k¿bthde bttVtt test' golvet jämväl innanför disken beläggas
stalld och borJat tillampas. med k0,kmatt0,_

Yttre renhållnigen var *nde fleåta sår- 1 den andra affären förvarades mjöiken 1

dar oklanderligt skott. For upphamtning en mörk, trâng skrubb utan nöjaktig ven-
av hushållsavfall begagnadee 1 nagra gar- tiiatiön. karien stddd direkt på gdivet,
da" På hJUl Uppstaltda tU""°'- Ge"Qm som blivit surt av isvatten. Luften kän-
Slarv hade deçk en_de1 avfall utslappts des har daiig. väggar den tak öristfaiii-
på sidan om forvaringskarlet, varigenom i ga_
marken osnyggats. En och annan grop var
ännu otät, men flera voro cementerade och GäSt9lVeflet nybyggt med Stefea 1JU§e
nöjaktigt skötta. och luftiga rum, forsedda med luftvaxling-

apparater och centraluppvarmning med-
De tteste 9"eVde b"U""er lämnade ett °' elst varmluft. Ventilationen av ena vå-
ttttfÉed$$tätte"de Vatten» Varför det e' ningsklosetten otillfredsställande och o-
Qentïlge VeÉte"beh0Vet t°9$ från e" "er" praktiskt anordnad. I gamla gästgivare-
l199e"de SJ°- garden nade iannats föreskrifter beträf-
Markens torrläggning genom dränering vän- fende dflnbehållefes l9e"lä99e"de ej
tade fortfarande på sin lösning. Inträs- lett tlïl "å9°" åt9eVd-
se för saken fanns, men de fortfarande
dryga omkostnaderna härför verkade av-
skräckande. Förvaringsarresten var fort- 16 - 1907_
farande i saimia dåliga tillstånd som fö- Bolagsslavar ma]

:åäö åidetkgdsâgâbåšrsäekiCK:rhed:nn::_ På tal om skogshanteringen skriver e.pro-
9' 9 g in ialläkaren i Frostvikens distriktN . N H . . v s

fgg Sätë andamâï' SarSk1]t Vïd kaïïare följande, återgivet i förste provinsial-
Va er e ' läkarens årsberättelse:
I bryggeriets jäs- och sköljrum behövde .Un n

_ U H ' der ett ansträngande och ansvarsfullt
gâasååïgâ gâ?::Egg]š:â gšgâåšçgš' šïgg arbete utefter sjöstränder och forsar,
eriet behövde höjas för att nnderiiggšgåe vid b°m“af °°“ på f1°°“af få arb°“a'“e

Ü. . vaka kanske flera dygn å rad och för den
901V n0Jakt1gt Skuïie kunna hå]1a§ rent' knappa vilotiden ej hava tillgång till
Önskvärt vore Om den Vägg' âom Sk11Jer ° t so hälst sk dd mot vårbr tnin ens0380 m Y Y 8
gorvaçtngšbogaçna for.mâ]tf0rråget från nyckfulla väderlek, utan genomvåta och

en u an or e a na vin en, upp ro es ntill taket för ugdvikande av maltets för- uttroftade kasta slg Ûed under forsta basta trad eller buske for att vakna upp
orenande genom damm' stela och genomfrusna till en ny dags el-
I EFSSOHS Slakteri behövde golvet läggaS ler natts ansträngningar. Ensamt en
av Cement. I Sundemans affär var förva- stockvedsbrasa kan under sådana förhåll-
ringSb0den nyinredd, ren 0Ch Snygg med anden ej betraktas annat än som ett då-
nymålade Väggar av hyvlade bräder 0Ch ligt surrogat; en ordentlig sofsäck för
med korkmatta å g0lvet Samt fÖrSedd med varje man eller hyggliga kojor på lämp-
luftväxlingsapparat. Köttkubben behövde ligt avstånd kunna med rätta fordras av
hyvlas. Nilssons slakteri i Nyvik hade de timmerdrívande flöttníngsföreningarne
ändamålsenliga, väl skötta lokaler. Ät- eller enskilda som minsta vederlag för
gärder för slakteritomtens dränering detta ansvarslösa ödslande med hälsa och
skulle vidtagas, arbetskraft. Kunna ej arbetarne själva
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förstå att utkräva sin rätt så
måste staten göra sin plikt,
och den bjuder: lageg gm_skydd ' ' * "M" " “
mot yrkesfara måstg utsträckäs
:ts sålla slea 2°:fläad§1<a _ _
skogshanteringgn. Någon vila i
arbetet för mänskligare för-
hållanden i detta avseende får
dock ej givas förr än statsmak-
terna genom lagbestämelser
och ordnad kontroll givit skydd
åt de tusentals bolagsslavarna
i Norrlands skogar".

HQMQP

ETT UTMÄRKT VATTEN
finnes i Ströms vattudal, där
Strömsund till största delen

tager “a““e“» Säger förste Pf°' PARTI AF sræöusuuv FRÅN Kvnxoronuervinsialläkaren i sin senaste
årsberätcelse. Brunnsvattnet Bebyggelzsen inom det büjvande Atadopßaneonmåde/t ha/L

inom samhället är dålig: het- huáuudaabügen ondnax .sig wteáte/L två gwtcm, wm wt-
er det däremot. Som bekant är gäena big Å nät uinhcß ßäån kynkan.
frågan om vatten- och kloak-
ledning under utredning.

ll n* Strax efter kl.lO i går afton anlände till Ostersunds
Posten budskapet om att äfven andra kammaren bifallit
ansla et till banb naden Östersund-Strömsund..* | g ygg

* Man har så länge väntat på en järnväg till Strömsund och längtan efter densamma var
stor i samhället. Det var därför ej underligt att när meddelandet om andra kammarens* beslut i går kväll vid l0:tiden nådde Strömsund och spred sig som en löpeld i sam-

hället, litet hvar gaf sina känslor luft i yrande glädje. Då telefonmeddelandet an-
kom till hotellet, där ett sällskap i väntan var samladt, hälsades det genast med så* kraftiga hurrarop samtidigt som en del flaggor redan började hissas, att man snart 1

* Meddelandet sändes vidare till godtemplarhuset, där man var samlade för att fira lo
hela samhället förstod hvad frågan gällde.

gen Norrskenets 24:årsfest. Ett stort jubel gick genom salen, och festen afbröts ö-* gonblickligen. Man hade visserligen i flere månaders tid talat om festligheter om

järnvägsfrågan lyckligen löstes, men någon särskild öfverenskommelse om sättet där-* för hade ej träffats. I hast ordnades emellertid ett tåg med messingssextetten och
en flagga i teten och marschen gick genom gatorna.

al* Tåget räknade i början blott ett hundratal personer, men det växte snabbt trots
regnvädret till mångdubbelt detta antal. När musiken inte längre orkade spela,sjongs* och jublades i stället allt hvad struparne höllo. Efter en tur till vattudalens ang-
båtsbrygga och rundt trävarubolagets förvaltarbostad återvände man till planen vid* godtemplarhuset, där direktör J. Gärdin utbragte ett fyrfaldigt lefve för den glad-
jande underrättelsen, däri inbegripande äfven de fördelar den nya banan skulle med-* föra för vår ort. Därefter höjdes ett lefve för landshöfding Widén, som sa nitiskt
medverkat till fragans lösning.* Man beslöt därpå till landshöfding Widén afsända följande telegram:

* Landsnöfding widën, stockholm
Strömsunds samhällsmedlemmar, samlade till fest med anledning af järn-* vägsfrågans lyckliga lösning, bringa Eder sitt vördsamma tack, väl ve-
tande, att Edert kraftiga arbete verksamt bidragit till den for denna* landsända så betydelsefulla samfärdsleden.
J. Gärdin Z. Åslund 27nmj]907.* municipalst. ordf kom.st. ordf.
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Från Landshöfding Widén har idag anländt följande telegram:

¥-I-Å-ll!

Åslund, Strömsund
Mottag och framför tack för hälsningen! Riksdagens beslut bör öppna
dörren för rik utveckling af norra Jämtlands stora tillgångar.

Widén

ÜLFLIIDEN FIIDERBRIST

6 juni 1907. 12 juni 1907.

STRÖMSUNDS BRYGGERIS ÖLFÖRSÄLJNINGSRÄTT Foderbríst har en längre tid rådt i våra
Ströms s:ns komunalnämnd anhåller hos k. trakter. Intet i foderväg har stått till
bfde att sådan inskränkning i Strömsunds buds att få köpa. Redan för tre veckor
bryggeris försäljningsrätt att försälja sedan nödgades en och annan lantbrukare
öl ej må få äga rum fr. kl. 12 midd. lör- släppa ut kreaturen för att låta dem söka
dagar eller dag näst före helgdag till kl. sig något bidrag till födan.

10 f°m° påföljande måndag el1er.dag när- Sedan det nu med fart börjat växa å ängar-
mast efteï helgdag' Éegaran mOÉ1Yeras med na är den svåra tiden i detta hänseendeatt oordningar uppsta inom municipet ge- U .
no ärre att f" "1' "1 d f b - °VerSta“de“'m r n orsa ja o un er o van e Strömsunds Tídnín
rörda tider. g

12 juni 1907.

Skogsplantering med skolbarn från Strömsunds folkskola företogs en dag i förra veckan
under ledning av läraren M. Nordfors och länsskogvaktaren Jakobsson. Färden gick med
bat till Strand, ovanför vilken by plantering utfördes. Efter förrättat värv blevo de
sma arbetarne undfagnade hos hemmansägaren Jöns Persson i Strand, varefter hemfärden fö-
retogs under fröjd och gamman.
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åfff Jämvägsbygget
17 ï““í 1907' KOMMUNALSTAMMA 25 JUNI 1907.

Brandëfnínå hölls i går m°?se Sedan innevarande års riksdag bifallit Kungl. Majts
kl 6 1 Str°ms““d' Emellertld nådiga proposition om anläggning av en statsbana TFån
Ufeblef man 1 massa» e“ä¥ ma” östersund tiii stnöns vactudai (uiniksfnrs) jämte bi-
a“såâ.fït få Yara laåänåšåa spår från Ulriksfors till Strömsund under vissa i
aïå. 3 i ° “*?g°“b§aten statsradsprotnknii för den ie aprii 1907 angivna viii-ti *ga timme pa sa ' kor om kostnadsfri upplåtelse av mark m.m., hade på
Af de 20 hästar, som skulle anmodan av Konungens Befallningshavande i Jamtlands
föra vaccen, funnos endast 3 län kommunalstämma med Ströms socken blivit till den-
närvarande vid dec låcsade na dag utlyst i ändamål att sockenmännen med anledning
brandscället. av ovannamnda av Statsmakterna beslutade banbyggnad

. N . och därvid fästade villkor måtte höras och fatta be-
Saken t°rd° fa ett rattsllgt slut rörande förbindelse för kommunen att ikläda sig
efterspel' fullgörandet av samma villkor i vad banan berörde

Ströms socken.

Det inhämtades och skulle här antecknas, att ovan om-
förmälda villkor, som borde av landsting, kommuner
och enskilda fullgöras, innefattande bland annat:

att kostnadsfritt för järnvägsbyggnaden upplåta, dels
26 juni 1907. för all framtid all mark till banbyggnad med härtill

. H . hörande avdikningar, vattenavlopp, parallellvägar;
šçfïggšïmšêgnâíäïâgiïghïïe1s_ all mark för banbevakningsområden, bangårdar, håll-,
rörelse härstädes är man i last- och motesplatser, samt vattenstationer med till-
färd med att Söka få till horande ledningar; genom skogsmark en bredd av l§ me-
stånd_ Andelsteckníngen har ter å vardera sidan om banans medellinje samt, dar ar-
lyckats över förväntan hva_ betets beskaffenhet betingade en storre bredd, vad som
dan man redan efter blått en i sådant hanseende erfordrades, med all å den upplåt-
kortare tids arbete anser sig na marken vaxande skog, att mark for till foljd av
kunna konstítuera fören¿ngen_ banbyggnaden erforderlig anlaggning av nya eller om-
Sammanträde för detta ändamål laggning av gamla, allmanna eller enskilda vagar, a-
hållas, såsom af annons ¿ da_ vensom ratt att efter behov i sjoar och vattendrag ta-
gens nzr närmare framgår, Om ga for jarnvagsbyggnaden och for banans trafikerande
lördag ¿ M¿Ss¿°nShuset_ med mera erforderligt vatten samt att dar område icke

ansåges böra för ändamålet förvärvas, framdraga och
för framtiden underhålla för vattentagning erforder-nfößïfößïfößïfâßïf iig iedning;

M d ti k _ dels under arbetets fortgång: all för sidoschaktnin-
e ec lïare 1' gar, upplag av sten eller jord samt sten- och grus-

STRÖMS KONSUMTIONS- täkter med därtill hörande vägar och sidospår ävensom
FÖRENING för vattentagning behäftig_mark,_att vid arbetets

hålles Samatfäde Löfda- Éšåäivliïïiå inÉb§ÉÃ'?šlß?ÉkÉÉiÉÉi ÉÉÉ iåålåtålïšït-
gen den 29 Juni 1907 kl' ning för husflyttningar och olägenheter till följd av
š._e"_'Éš i ålfssmnshuseä försvårad brukning och förlängda vägar eller andra o-
°r ° Ver aggmng °m e lägenheter av vad namn och beskaffenhet det vara måt-

åtgärçer' s°m_,nän_'_'ast_är° te, som kunde anses härflyta av det genom järnvägens
att Vldtagê f°r f°ren1n' anläggning orsakade intrång;gens konstltuerande.

l_fl_ _ att utan kostnad for staten anskaffa och till Jarn-
Dzt 1 _19a Éntress? sÉ?m vägsstyrelsen överlämna alla för erhållande av lag-
sa Éydllgttffâts f°r__f°°' fart å den upplåtna marken erforderliga handlingar,
renlngens 1 Omst 9°ra såsmnkarun~mednæra'oss förvissade om, att i
ennvar intresserad skall allt med skyldighet for vederborande att hålla staten
infinna sig, all,-ahälst skadelös__för vad i ett eller annat avseende härutinn-
som frågor af största an till aventyrs kunde komna att brista.

komma att å samman' Vad särskilt angår bispåret mellan Ulriksfors och
ra et behandlas' Strömsund har i enlighet med Kungl. Järnvägsstyrel-

sens hemställan i dess underdåniga skrivelse den l3
ïíåzïyíåyßyíåytícwzïï mars 1907 uppställts det villkor för detsammas anord-
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På gm d af - röst1 eladë ___,(;,___¿_;.:f,.<!@:'_ __å__ . .. ____________ ._ graden till eder medlem

. e ._,;-1 mötet den_,_.

Ni torde införa dagen 1' n -rikeln.

Å g Dístmktlogens } w.gm”___

_ eeeee a. e. .ÛÉ4/0,6?//de t..n.«9.”
/ -

Ubu! Denna del (2) frånklippes och l mnas till L.-S. i logen.

nande, att landsting, kommuner eller enskilda åtaga sig att bekosta nödiga kajbyggna-
ders utförande och att för framtiden underhålla desamma ävensom att ansvara för jordlö-
sen och skadeersättning m.m. för bispåret, allt i överensstämmelse med vad ovan angivits
ifråga om banan mellan östersund och Ulriksfors.
Sedan diskussion i frågan ägt rum beslöt kommunalstämman att för Ströms kommun ikläda
sig fullgörande till alla delar av ovan omförmälta för byggande av statsbana från öster-
sund till Ströms Vattudal (Ulriksfors) jämte bispår från Ulriksfors till Strömsund upp-
ställda villkor i vad banan med därtill hörande anstalter m.m. komme att ligga inom
Ströms socken.

Uppläst i Ströms kyrka den 30 juni 1907.

LV 3 juli 1907.

I de flesta delar af vårt land ha i dagarna stora ungdomsfäster gått af stapeln. I lör-
dags och söndags var också midsommarfäst anordnad i Strömsund under lifligt deltagande
från allmänhetens sida.
Fästen, som hölls i missionshuset, inleddes i lördags kl. half 4 med ett musikstycke af
amatörkapellet, hvarefter direktör Gärdin höll ett kort hälsningstal, därvid särskilt
vändande sig till den församlade ungdomen. Seminarierektor Carl Sehlin höll så ett ut-
märkt och med kraftiga applåder hälsat föredrag öfver ämnet "handla fritt är stort, men
handla rätt är större", hvarvid tal. speciellt kom att beröra den nutida nykterhetsrör-
elsen. Snoilskys "Hvita frun" upplästes därpå af grefve Mörner, ett musikstycke och så
åtskildes deltagarna för att senare på aftonen med ångbåt fara ut till Grönön, där lek-
plats var anordnad. Efter unisont afsjungande af "Du gamla, du fria", höll grefve Mörner
där ett med stort bifall mottaget anförande om "Betydelsen af förädlande lekar", och så
började lekarna och pågingo en lång stund, fast häftiga regnskurar då och då drogo fram.
På söndag morgon samlades man ånyo i missionshuset. Ett musikstycke och unisont afsjung-
ande af "Vårt land" inledde mötet, hvarpå grefve Mörner höll föredrag öfver "Svenska
sträfvanden i våra dagar". I detta framdrog talaren som exempel på sådana sträfvanden,
nykterhetsrörelsen, kampen mot tuberkulos och fattigdom, folkbildningen och egna hems-
rörelsen samt gisslade vårt folks kända svaghet för allt utländskt. Föredraget åhördes
med spänd uppmärksamhet och mottogs med lifliga applåder. Kl. 4 e.m. samlades deltagarna
i kyrkan, där pastor Sehlin talade om "Karaktärsdaning", därvid särskilt framhållande
vikten af att lära känna sig själf och sina möjligheter till gott och ont.
Sedan begaf man sig tillbaka till missionshuset där omväxlande musik och deklamation un-
derhöll de närvarande. Därpå bar det iväg till Grönön, där lekar anordnades och pastor
Sehlin höll ett kort anförande öfver "Ett lif i skönhet". Ett tack till fästarrangörerna
och föredragshållarna, lefven för fosterlandet och Strömsund, och så var den minnesrika
midsommarfästen till ända. Att regnskurar tätt som oftast störde lekarna, inverkade dock
ej det ringaste på den trefliga stämmningen.
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ANBUD MOSSKULTUR
De personer, hvilka kunna vara hugade att 22 juli 1907-

från 1908 års början fgrtskaffq posten å. I lördags afton anlände deltagarna i moss-
Sträcka" Ha""'°"dal'5'”°"'S“"d SJ" 9å"9°" 1 kuicurföreningens utflykt cin Hallviken
Veckan' fram och åter' med begagnande]?är_ och besågo Engelbrekt Perssons mossodling-
vid af en och' då så påf°rdraS° två e er ar. Framkomsten till Strömsund skedde i
flere hästar med åkdon samt en nykter och går f_m_ och deltagarna öfvervoro guds_
pålitlig karl för hvarje åkdon anmodas tjänsten i kyrkan_
härigenom att därå till postmästaren i
Strömsund insända anbud, hvilka böra vara Efter besöket vid de vidsträckta mossgd-
till bemälde postmästare inkomna före den llnsar 1 Tulllgsas. 19t°gS middag 2
12 nästinstundande ÅuguSti. hotell Sandelin. Kl. 5 gjordes en ca 2 mil

lång utfärd uppefter vattudalen.
Dylikt anbud bör innefatta uppgift å den
ersättning, som för häst och karl begäres
för hvarje å sträckan med post fuïïbordad _

enkel färd och vara åtföljdt af intyg att gj ¿æ¿m~m/,¿,,íá2;a¿;,H,mçyr
anbudsgifvaren anses vederhäftig och lämp- t
1. _11 fu . t H
ig ti post oringsen reprenor ¿;;ášj lêá rzfš; * qwi

sunasvan den 8 juh' 1907 /md M 7)? 73960!
Postinspektionen D.

(8°'*'= P'W'”" °"""°"" °°" °'9"""""d°')'
/?97“***""' '*ív

n 1.¿¿.a4í:víÉ3e~clf"il flíåa /CöåàgiVaderleken M , \/>«-, “gi/W
31ju1i 1907. I/^ ' 1

FRUNTIMMRSVECKAN var här om inte precis 1 2:: í-- ; ',
rägnig så dock nyckfull och obeständig -A ; , "'“° g i

alldeles som den bör, enligt elaka herr- ¿â2áš;44»~ø»1~a¿-a¿~»/í;L¿¿L/Zñ?
° ° ên den var över blev å lars pastaende. Men s ',' lv -<ç 

det icke ett dugg bättre! Vad saga ska- I -===- * '

pelsens herrar" om det?
ßsßnaßsißnaasneaßølnnaßalnna

2 aug. 1907.

I en till k. mzt inlämnad ansökan har agronom U. Holm begärt tillåtelse att i och för
utvidgning av en 1904 medgiven elektrisk kraftledning korsa allmänna landsvägen till
Ramsele och att med hänsyn till befintliga telefonledningar en kabel måtte få nedläggas
invid Löfberga.

Den elektriska ledningen, som skall framdragas genom byarna Grelsgård och Bredgård samt
Ströms municipalsamhälle, är avsedd till belysning och drivkraft. Vidare skall en elek-
trisk ström framföras till Nyvik, Risselås, Ströms socken.

2 aug. 1907.

En fotografiatelier kommer att i denna månad startas i Strömsund av fotografen J.E.
Jonsson, som en längre tid varit anställd i fröken Granboms atelier i Östersund. Hr
Jonsson, som gjort sig känd som en duglig och skicklig fotograf, komer helt säkert att
på sin nya plats utföra ett förstklassigt arbete.

7 aug. 1907.

Höskörden pågår nu som bäst i Strömsundstrakten, och lämnar den, särskilt i den närmas-
te bygden, ett övermåttan gott resultat. Inom övriga delar av Ströms socken äro förhål-
landena ej så fullt ljusa, beroende av kall väderlek under försommaren samt låg jord-
kultur. På alltför många ställen är man också nästan uteslutande hänvisad till att skra-
pa av myrarna det magra starrhöet, vilket naturligtvis icke ger någon nämnvärd valuta
för det tidsödande och mödosamma arbetet. Det synes i detta tröghetens land dröja länge
än, innan man allmänt lär sig inse fördelarna av att genom odlingar avvinna sin jord
kraftigare och bättre samt framför allt billigare skördar än de okultiverade myrarna
frambringa.
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Qlübmø øhürhur
Strömsunds Tidning 14 aug. 1907.

Tisdagen i förra veckan avled i sitt hem kyrkovärden Jöns
Ersson i en ålder av 73 år. Dödsorsaken var lunginflamma-
tion, som han åsamkat sig genom svår förkylning.
Den avlidne, som ända tills sjukdomen lade honom på döds-
bädden var vid god vigör, var en allmänt avhållen och ak-
tad personlighet samt har varit hedrad med flera offentli-
ga förtroendeuppdrag. Kyrkovärdssysslan hade han vid döds-
fallet innehaft i ett 40-tal år. Under många år var han
desslikes god man vid skiftesförrättningar, ledamot av kom-
munalnämnden o.s.v.
Sörjande vid graven stå närmast fem söner och en dotter.

Begravningsfästen ägde rum å Hushållsskolan och övervars
av ett 70-tal släktingar och vänner till den avlidne. Se-
dan liket i procession förts till kyrkan, förrättades
jordfästningen av kontraktsprosten Wagenius, varpå det för-
des till kyrkogården och nedsattes i graven. En rik gärd
av kransar ägnades åt den bortgångne på hans sista färd.

_
W

- _<.|...-~°:.'

EN LITEN FÖRANING OM NORRA JÄMTLANDS RIKEDOMÅR

geia man oncfzß/Lgcn nä/L man /tagen »L bemalz/tande Jörvs Pe/wba-gå/Lden AL St/Lönvsund. Häóbjoa
L' långa, /raka »Lade/L Må /.á tätt a/tt de knappt kanna /Lälznazs, och bà'/La /syn áön ßsägen,

a/tt äáven ¿ Zänex/s noaduga höan 5¿nna»s j<mdv¿dde/1 a¿ den au'/La u,0nä/dwuste be/s!za55enh<>,t.

SJÖAR MD 365 HOLMAR eller lika många som dagarne i året ser man någon gång omnämnda i
prässen. Vi ha genom en meddelare blifvit i stånd att öka samlingen med ännu en, nämli-
gen Öjarn i Ströms socken, hvilken vid senast verkställda uppmätning befanns omsluta

jämnt detta antal. En blick på kartan visar också, att den är osedvanligt rik på holmar,

större och mindre.
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21 aug. 1907.

En minnets helgedom är tydligen det område strax väster om Strömsund, varest man nu som
bäst är i färd med att röja mark för ny kyrkogård.

Enligt vad det tros, skall här fordom ha varit platsen för den gamla byn Bredgård, eller
"Brädgård", som den förr lär ha benämnts, och vilken senare, man vet ej när, flyttats
längre åt öster till det nuvarande Strömsund. Varpå man stödjer denna sin tro, är oss
obekant, och såvitt vi veta finnes ej någon vägledning i denna fråga att hämta uti beva-
rade dokument från äldsta tider. Byn skulle ha funnits till redan på 1100-talet.
Huru som helst, har emellertid ifrågavarande plats i en äldre tid varit föremål för
mänskligt arbete. Därom vittnar isynnerhet den mängd större och mindre stenrösen, som
finnas hopkastade å ett område, vilket sträcker sig från mitten av den blivande begrav-
ningsplatsen hitåt ända tills den nuvarande odlingen vidtager.
Det märkligaste med dessa stenrösen, vilka ligga kringströdda utan ordning, ofta helt
nära varandra, är, att de äro liksom nedgrävda i jorden och blott föga höja sig över
den omgivande marken. Detta skulle strida emot tanken, att de härröra ifrån odlingar,
vilket dock göres troligt av andra skäl. Sålunda synes skogen å detta område ha uppväxt
först under senaste århundradet. Träden äro nämligen i det närmaste jämnstora och blott
få av dem över 50 år gamla. Intet spår av någon samtida avverkning är tillfinnandes och
äldre personer kunna ännu minnas när å detta fält syntes endast lågskog. Att jorden å
somliga ställen varit odlad synes för övrigt tämligen påtagligt av markens beskaffenhet.
I bottnen av de stenfyllda groparna har man hittat starkt förmultnade benrester, vanli-
gen omgivna av fet och klibbig svartfärgad jord. Huruvida någon betydelse får tillmätas
detta eller icke, är svårt att avgöra. Endast några få av rösena äro ännu bortröjda.
Vidare har man i en av groparna hittat tvänne kopparplåtar, runda med skaft, präglade å
ena sidan med en bild, föreställande en hjort eller dylikt - månne länets vapen? Det
har ännu ej lyckats oss att få se någon av dem, och kunna vi sålunda icke avgöra, av vad
beskaffenhet de äro eller från vilken tid de härröra, men vi hoppas emellertid, att in-
nehavarna av desamma äro hyggliga nog att vid tillfälle presentera dem, då de ju härmed
bidraga till sin egen orts historia.
Något, som givit arbetarna å platsen anledning draga den slutsatsen, att här i forna ti-
der förefallit en skärmytsling mellan tvänne fientliga partier, äro två å området befint
liga jordvallar, av vilka tydliga spår synas. Den ena av dessa sträcker sig från den
tvärbranta sluttningen vid sjöstranden cirka 175 meter uppåt, den andra omkring 75 meter
lång, utgår från den förstnämnda vallens nedre tredjedel i nästan rät vinkel längs ef-
ter fältet åt väster. Omöjligt är ju icke att här stått en bland de många gränsstrider-
na under forna ofredstider, i så fall efter det"krutet fanns upp", men underligt skulle
det dock vara, om en dylik händelse kunnat så helt förgätas av ortens befolkning att ic-
ke den ringaste sägen finnes därom. Att stenrösena ej äro minnen av en dylik batalj tor-
de framgå därav, att deras mängd är tillräckligt stor för att dölja mångdubbelt flera
personer än här, att döma av vallarnas längd, kunna ha sammandrabbat. Som stöd för sitt
antagande framhöllo arbetarna vidare, att de här och var å marken anträffat i ring lag-
da smärre stenar och mellan dem kolrester, vilka gropar troddes ha varit använda för
soldaternas matlagning, men dessa primitiva kokapparater kunna ju ock ha använts vid små
kaffekonseljer i det fria under en långt senare tid.
Dock, det ena antagandet som det andra kan äga grund, ty mycket kan passera och mycket
glömmas under en tidsrymd av tusen år. Märkligt nog har emellertid hittills icke anträf-
fats något som helst spår av byggnader, om man ej som ett sådant får räkna en jämnad
kvadratformig fördjupning i marken, till storleken ungefär motsvarande en byggnadstomt.
Den är tillfinnandes strax bakom längsta vallen och kan sålunda ha haft något samman-
hang med denna.

Det måste i alla händelser ha varit nog så länge sên, säkert före de stora pesttiderna,
stället var skådeplats för mänskliga omsorger och strider. Underligt är ju ej då, att
minnet om allt detta försvunnit, liksom helt visst många andra minnen av ortens forntid
begravts i den sedermera uppspirande skogens tysta djup.

Th. Stalheim

IdbßväñvwühvwäüvhäüvwühvüüwMühwwhwßhdbßvüñvuüñvuäñvuhv
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TJÜISTH@TÉl.IL» Räknemskin '
28 aug_ 1907_ 16 okt. 1907.

Den rätta platsen för turisthotellet vid En fäknemäskín har nY1í8en ínkÖPtS aV

Ströms vattudal har man trott sig finna Ströms F°1kbank nätstänes- Det är en
på höjden Kummeln, dit en bergbana skall självskrivande additionsmaskin av Burr-
föra upp från den blifvande inlandsbanan. OUSÜS tYP» Vilken fungerat Snabbt Otn
Hotellet skulle där ligga skyddat af berg- Säkert Sfmt däftlll tar mYCket llten
väggar mot de svåraste vindarna och kunna Plats, Sa att den Utan Oläšennet kan
njuta af södersol i rikligt mått. Antalet P1aCeïaS På ett b°Td-
resanderum skulle här bli omkring 150. Maskinen, som fått de mest 1ovorda¿e

För att få något att gå efter vi¿ uppgör- intyg från banker och andra inrättnin-
andet af detaljplanerna ha de som närmast gaf 1 ln' Oth Utlandet» böï Vara t111
intresserat sig för tillkomsten af det Oskattbaf nJä1P för älta» $°m ha mYCk'
nya bolaget satt sig 1 förbinde15e med en och tidsödande räkning att utföra.
bl.a. schweiziska auktoriteter på turist-
hotellområdet. Skulle aktieteckningen gå
så raskt för sig som man har anledning
att hoppas, tänker man redan i år påbörja
förarbetena för det nya turisthotellet. 16 0kt_ 1907_

En motorvelociped, nyhet på detta område,
visade sig första gången i förra veckan

Ö5ter5und5'P05ten 14 sept- 1997- inom Strömsund, där dess om vanliga auto-
IIlObi1eI' Påminande "tÖff“tÖff" ådI'Og Sig

FÖR_ en viss uppmärksamhet.

STRÖMSBYGDENS MJÖLKMAGASIN En motorbåt har inköpts av hrr Anders Ols-
blir ledig 1 Dec_ Förutom kval]-__ son och Gustaf Göhle å Öhn och användes nu
fikationen för skötsel af mn-ö1k_ för trafik å angränsande farvatten. Den

maéasinet me¿ hvad ciärtill hör' fungerar nu, efter åtskilliga reparation-
bör sökande äga förmåga att hand_ ner utmärkt, och dess fart är fullt jämför-
hafva butyrOmeter_ lig med angbatarnes.

Kontant lön 600 kr; öfriga förmå-
ner efter öfverenskommelse.
Ansökningar böra vara insända fö-
re den io okt. mfllffljñtill
Strömsbygdens Mjölkmagasin, 6 "°V'1907°
Strömsund. Å hemmansäg. Joh. Olofssons i Risselsås ä-

gor ha nyligen upptäckts tvänne till syn-
es mycket rikliga fyndigheter av koppar-

23 okt_ 1907_ och zinkmalm, å vilka inmutningar i dagar-
ne avsänts.

Aktiebolaget Per Holms elektricitet har _ N n n .

inregistrerats. Bolaget, hvars aktiekapi- ïyndlgheferna aro be1agna,he1t “ara J°rd_
:ai är iägsr 2so,ooo och högst 1/2 miiiion ag?fe“S ab¥ß8?a°°f- ?°h da_S°m bekant det
skall öfvertaga Ströms elektricitet samt bllyande bfsparetufran Ulrfkffors tlll
därefter dels tillhandahålla Ströms socken Stromsunq arläestamt aëthga Over nâïre de-R n H

med omnejd elektrisk ström och dels försäl- lenuav lssenas ag°r'" e over man ott
ja maskiner o.d. för frambringande och an- anlagga en ralsbana f°r malmens nedf°rs_
vändande af elektrisk kraft. ling tllæ Jäfnvägen' Läget för gruYfyÛd1g_

heterna ar salunda det efter ortsforhallan-
Aktiekapitalet är inbetalt och styrelsen, dena bäst tänkbara,
som har sitt säte i Ströms socken, utgöres _ , _

af o¿sä aren U_ Holm enSam_ Ytterligare en inmutning har sedermera
g g gjorts å samma hemman. Aven denna fyndig-

T het har ett bekvämt läge och lovar det
28 okt" 1907_ bästa i fråga om tillgång på malm.

STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING BEGÄR FÖR
1908 ETT ANSLAG A 150 KR. rön ANORD- {__:__:__:__:g_:__:__â__:__:__:_
NANDE AF FÖRELÄSNINGAR . ä§ 
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llll lllllllllll I lllllllllllll.
5 byggnader i aska.

Vid half l-tiden i natt utbröt gifvaren Erik Olsson däremot hade
af ännu obekant anledning eld i oförsäkradt och beräknas göra en
tredje våningen af nya gästgif- förlust på 80 à l00,000 kr. Rö-
veriet i Strömsund. Brandkåren rande öfriga försäkringssummor
allarmerades så fort sig göra lät, ha emellertid ännu ej några
men till följd af ej nog effektiva nppgifter kunnat lämnas. Den
brandredskap blef det omöjligt åstadkomna skadan torde emel-
att ätkomma eldhärdeniden höga lertid få uppskattas till ett par
träbyggnaden, som dessutom var hundratusen kr. Inspektor Sved-
försedd med ett stort torn. Byggna- bergs, gästgifvarens mindre hus
den nedbrann därför fullständigt och Karlssons hus voro 2-vånings-
till grunden. byggnader, medan Nilssons var

Elden kastade sig emellertid en l-våningsbyggnad.
därifrån till angränsande hus, näm- °

ligen inspektor Svedbergs, ett min- Senare meddelas att Gustafs-
dre hus äfven tillhörigt gästgif- son samt Nilsson 8: Wassdahl
varen samt O. Nilssons och hade försäkradt för 10,000 kr.
johan Karlssons gårdar. Samtliga hvardera i bolaget Svea, handl.
hus nedbrunno till grunden, hvar- Ol. Nilsson sitt varulager och
jämte en uthuslänga blef lågornas mangårdsbyggnad försäkrade i
rof. Hela den bebyggda delen Skåne för obekant belopp, hvar-
af samhället var starkt hotad, men jämteTorärengageradt med 34,000
vid 3:tiden lyckades det dock efter kr. för Svedberg och johan Karls-
energiska ansträngningar att bli son och Skandia med cirka 30,000
herre öfver elden. för Gustafsson.

l inspektor Svedbergs hus var Svedberg och Karlsson lycka-
Aug. Gustafssons järnaffär inrymd des rädda en del lösöre samt Ol.
och i gästgifvarens mindre hus Nilsson och Nilsson & Wassdahl
Nilsson 81 Wassdahls speceri- sina affärsböcker. För gästgifvare
handel. Enligt uppgift var den Olsson kunde däremotinteträddas.
förra försäkrad för 40,000 kr. Polisförhör rörande eldsvädan
och den senare för 20,000. Gäst- hålles i dag.



VV ÖFVER DET OMRÅDE SOM HÄRJAÛES ÅF DEN VÅLDSÅMMÅSTE BRANDEN I STRÖMSUNUS HISTORIA.

Elden bönjade 4' tredje vänángen aß Gäatgivafte Oßøßoms 2 1/2 uåwánga/w mangå/Ldßbyggnad.
Byggnaden van ny och ßynnø/vßxgen modvmt ¿n/Ledd med cerwuißuppväfunntng och dewoakx
ljus. Den /Lmymde 4' ned/Le våmlngen b¿.a. kök och ett pa/L stön/Le Aula/L, L meßßanvåruingen
max/sal, gä/stgiáva/Laws erzbfuläda vámlng och 7 ä 8 Ituandeftum ßam/t Ä. I/Ledje vårulngen Lika-
Zedu 7 eßiieyi 8 »Le/sandcmwn.

"Inom några ögonblick slog
elden likväl ut genom fön-
stren åt flera aidor och
tanken på att rädda huset
måste uppgifvas liksom
ock att med brandsegel sö-
ka skydda insp. P.Sved-
bergs gård belägen endast
några meter väster om det
brinnande huset. Kort där-
på antändes handl. 0. Nils-
sons envåningsbyggnad på
östra sidan om brandstäl-
let och gästgifvaren E.
Olssons mindre byggnad på
andra sidan vägen, hvil-
ken disponerades af fir-
man Nilsson & Wassdahl".

25 nov. 1907.

EHHII

Polisförhör rörande eldsvådan hölls af kronolänsman Joh. Gärdin.

Därvid utröntes, att orsaken till eldens uppkomst med all sannolikhet var, att gnistor
från skorstenen genom en lufttrumma fallit ned på vinden i gästgifveriets stora byggnad
och antänt där. En annan möjlighet är, att gnistorna skulle ha inträngt genom ett a ta-
ket befintligt fönster, vilket tjänstgjorde som brandlucka. Detta anses dock uteslutet,
då en sotare som för några dagar sedan verkställde sotning i huset, bestämt förklarar
att han stängt luckan.

En af postiljonerna å linien Östersund-Strömsund, hr J.D. Adolfsson, som låg i ett rum

i tredje våningen af gästgifvaregårdens stora byggnad vaknade vid att rök inträngde 1

rummet genom kall-luftventilen, därifrån äfven eldens sprakande hördes. Han rusade ge-
nast upp, tog sina kläder och sprang ut på gården där han i hast klädde sig. Då han där-
efter omedelbart återvände för att tillvarataga en del effekter, som han förvarade 1_

rummet, var detta fyllt af rök och eld. Han lyckades dock i sista stund rädda sina till-
hörigheter.

BRANDMAN SKOGMAN:

Först skulle man samla ihop det ordinarie släckningsmanskapet och ordna med sprutor och
hästar för vattenforslingen. Vattentunnorna skulle fyllas för hand nere vid stranden
och sedan köras till brandplatsen - och kuskarna var ju så till sig att det mesta vatt-
net skvimpade ur under den våldsamma galoppen fram till de två handsprutorna. Snart ha-
de det i alla fall samlats så många åskådare att man kunde ordna en jättelik langnings-
kedja ner till stranden.
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STRÖMSUNDS BRANDKÅR

FfL.v.: Poßttjm. ößtüáng, Jews Nuusën, 0.sI:. Ande,u,son,

a/us wa/5/sdahß., E.M. Wicfzd/54011, Ville Sund<>,(L¿n, La/Ls Eng.
(SÅ Kanxi wcdiibén, Iøsafz Obsfson, K. Bexutwswn, Kcmß Sandeißán,
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EFTER BRANDEN.
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med áönlzoßnade b/Ländm, Aönde/slagna haízexïugncm ,sam.t dån-
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Ströms socken är i industriellt hänseende litet utvecklad, en följd af de ogynnsamma

kommunikationerna, ty det saknas hvarken företagsamhet eller kapital. Något finns det
dock.

Den förnämsta anläggningen är Ulriksfors kvarn och sågvärk, som äges af patron Per Holm.

Kvarnen har 4 par stenar, sikt- och skrädmaskin samt är fullt modernt inredd. Den sys-
selsätter 2 å 3 arbetare. Sågvärket, som drifves dels med elektrisk kraft, dels med tur-
biner, sysselsätter omkring 25 arbetare.

En mekanisk värkstad med fullt moderna maskiner och smältugn anlades för några år sedan

af patron Holm och landstingsmannen Olof Olofsson i Tullingsâs. Arbetet måste emeller-
tid nedläggas på grund af de dyra fraktkostnaderna m.m. När järnvägen blifvit färdig,
lär dock arbetet vid värkstaden komma att återupptagas.

Näsvikens träförädlingsaktiebolag som bildades 1902, har ett sågvärk med l ram, kanttris
sa och hyfvelmaskin. Värket sysselsätter 15 â 25 arbetare samt drifves med en ångmaskin

om 50 effektiva hästkrafter. Bolaget har egen snickerifabrik.
Slutligen finns inom socknen tvänne tegelbruk, ett vid Tullingsâs och ett vid Bunäset,
hvilka bedrifva tegeltillverkning i mindre omfång.

PATENT

23 dec. 1907.

Patent har meddelats hr O.A. Andersson, Strömsund, å en af honom konstruerad spottlåda. 
Kä||Or

Kommunalstämmoprotokoll
Kyrko- och skolrådsprotokoll
Ströms Hembygdsförenings arkiv
Handlingar i Landsarkivet, Östersund

Jemtlands Tidning
Strömsunds Tidning
Östersunds-Posten
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Ä h k Årsboken utkom i mitten av november och utgjorde fortsättning och
rs 0 en avslutning på andra delen av föreningens skriftserie, liksom tidiga-

re redigerad av författare Yngve Nilsson, Föllinge. Nästa del omfat-
tar tiden 1905-1908 och kommer att rubriceras Strömsunds Tidning.

Gåvobrev har överlämnats från Svea och Ernst Mårtensson, Storön, av-
g seende en tröskvandring av trä, sammanbyggd trösk- och barrhack samt

tillhörande byggnad på Storön.

Gåva har överlämnats från Harry Eriksson, Strömsund, avseende rit-
ningar över byggnader uppförda i början på 1900-talet i Strömsund
och Ulriksfors.
Ca 400 glasplåtar har skänkts till föreningens fotosamling av fru
Bengta Nordlund-Öjeborn, Öhn, tidigare en flitig amatörfotograf. Ko-
piering av glasplåtarna har utförts av länsmuseet och f n håller äl-
dre öhnbor på med att identifiera personer på fotografierna.
I slutet av september flyttades resterande föremål från gamla hem-
bygdsgården i Bygden till täljstensfabriken nere vid hembygdsgården.

H h d Stora magasinsbyggnaden, den s.k. täljstensfabriken, fick i slutet
enl vu 8- av september genom arbete utfört av Strömsunds Lion nytt tak av pla-

gårdens byggnader “Plåt-
Två nya kylskåp har tillförts storstugans kök för att göra det möj-
ligt att försälja smörgåsar vid storstugans kafêverksamhet.

° Årsmötet ägde rum den 9 juni i storstugan och inleddes med årsmötes-
förhandlingar varefter deltagarna bjöds på vegetariska läckerheter
såsom smörgåstårta och örttë, allt under fruarna Lilly Backström
och Els Marie Wiksell, Strömsund samt Märta Lundgrens, Backe, över-
inseende. Den sistnämnda talade dessutom om och för vegetarisk kost
och olika örttêer. Samtidigt visades slöjdalster förfärdigade enligt
god hantverkstradition under studiecirkelkurser i NBV:s regi.
Till årsmötet hade Husmodersföreningen Hem och Samhälle skänkt fyra
vackra bordlöpare, lämpliga att pryda storstugans långbord. Paul
Sahlins, Ãs, sockentapet för Ströms Hembygdsförening visades och rön-
te ett stort intresse.
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u |° ' Av aktiviteter, då hembygdsföreningens lokaler varit uthyrda eller
nu upplåtna, kan nämnas välgörenhetsbal till förmån för Ebrima Baah

av från Gambia och anordnad av hans kamrater vid Hjalmar Strömerskolan
för att ekonomiskt säkerställa hans fortsatta studier i Sverige;
IFK:s handbollssektions bal, Dunderklumpstrampen den 18 juni, Jämt-
land-Härjedalens Älghundklubbs samt Stövarklubbs bal och stora ut-
ställning av hundar, NBV:s utställning och demonstration av slöjd-
alster och vegetabiliska måltider.
Auktioner ha hållits vid ett par tillfällen på hembygdsgården. I öv-
rigt har lokalerna förhyrts av föreningar och enskilda för fester
och andra arrangemang.

Växtfärgningskurser i ABF:s och SKS:s regi har ägt rum på stranden
nedanför hembygdsgården och därigenom gett vårkvällarna vid hem-
bygdsgården en speciell attraktion.

Turistbyrån har som tidigare hållit öppet under juni, juli och au-
y gusti i Hjalmar Strömerstugan. Värdar har varit Lena Hallstensson,

Ann Persson, Karin Holter och John-Axel Brattmyhr.

8 ' Servering har ägt rum i storstugan under sommarhalvåret. Personal
ervennu har varit Anne Marie Karlsson och Berndt Olofsson, Strömsund.

E Programkommittén har ordnat många trevliga aktiviteter under arbets-
una året. Bl a kan nämnas hembygdsafton med Berta Magnusson samt Signe

och Lennart Olsson, Föllinge, samt Nordjämtarna från Strömsund. En
kurs i laggkärlstillverkning i samverkan med Vuxenskolan har hållits
under ledning av Eskil Nalisvaara, Strömsund. Civilingenjör Matts
Bergmark, Stockholm, besökte Strömsund och föreläste om läkeörter på
ett stimulerande sätt.
Några av medlemmarna har deltagit i en samlingsvårdskurs under ett
veckoslut i september. Kursen var förlagd till Hammerdal och anord-
nades av Heimbygda. Samlingsvårdarna Gerda Bergebo, Mörsil och Ver-
ner Andersson, Rossön, har lett en kurs för föreningens medlemmar i
registrering och vård av föremål.
Samrådsträff har ägt rum mellan representanter för hembygdsförening-
arna i kommunen. Bl a diskuterades hur man på bästa sätt kan utnytt-
ja den samlingsvårdare, som är förlagd till komunen.

Midsommarfirandet har skett i samverkan med IFK:s ekonomikommittê.
Dans kring lövad stång och efterföljande saft och bullar för barnen
på midsommaraftonen och gudstjänst ledd av prosten Bertil Eriksson
på midsommardagen.

Slöjdmässa anordnades under tiden 1-30 juli med hembygdsföreningen,
Fritidsnämnden och DHR som arrangörer. Köplusten var stor och det
mesta slutsåldes.
Strömsfestivalen pågick under tiden 20-23 juli med hembygdsförening-
en och IFK:s ekonomikommittê som arrangörer. Bl a uppträdde Gösta
"Snoddas" Norgren.

För andra året i rad har kulturnämnden och hembygdsföreningen i sam-
verkan med kommunens amatörkonstnärer anordnat en utställning i
Hjalmar Strömerstugan. Utställningen varade i tio dagar och rönte
ett stort intresse.
Ett flertal klasser från såväl grundskolan som gymnasieskolan har
besökt hembygdsgården och dess samlingar. Grupper av besökare, på
genomresa med buss, har likaså studerat hembygdsgården. Inte minst
pensionärer har intresserat studerat vårt bestånd av äldre bruksfö-
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remål. Samlingarna har under sommarhalvåret dagligen förevisats för
grupper av äldre och yngre som sökt sig till hembygdsgården.

Till sist kan nämnas, att föreningen köpt in en mikrofilmapparat, en
s k Vidiolog, för att i första hand möjliggöra avläsning av mikro-
film över Strömsunds Tidning, utgiven under några år i början av
detta århundrade. Materialet skall användas till utgivningen av näs-
ta Strömsbok.

Läsapparaten kan också utnyttjas av föreningens medlemmar, som vill
ägna sig åt släktforskningsstudier.

Verksamhetsberättelsen kompletteras med en ekonomisk redogörelse för
1978 utvisande föreningens tillgångar och skulder vid årets slut
samt den ekonomiska omfattningen under året.

SIYIIHSEN
Styrelsen och de olika kommittêerna har haft 8 protokollförda sammanträden under året.
Dessutom har styrelsens arbetsutskott vid behov sammanträtt.

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 1981:
ORDFÖRANDE FÖR 1978:

Lantbrukare Måns Erik Espmark
Kronokommissarie Assar Fjällgren Sten Sundquist
Köpman Göran Hansson
Yrkeslärare John Westerlund REVISORER FÖR ÅR 1978:
Kyrkoadjunkt Folke Karlsson

Yrkeslärare Kurt Blomgren
SUPPLEANTER INTILL ÅRSMÖTET 1981: Adjunkt Willy Krogstad

Hemmansägare Svante Svensson, suppl
Lär Monica Texmo
Lär Mats Eriksson BYOMBUD FÖR ALANÄS SOCKENZ
Fru Birgit Rosenberg

Folkskollärare Birger Källberg
LEDAMÖTER INTILL ÃRSMÖTET 1980:

VALBEREDNING INTILL ÅRSMÖTET 1979:
Fru Ada Melander
Folkskollärare Lilian Salomonsson Begravn entr Göthe Jönsson
Rektor Sten Sundquist Speciallärare Arne Rosenberg
Plåtslagare Carl-Axel Söderström Köpman Börje Sandström (sammankall)
Lantbrukare Jens Örjebo

HEDERSLEDAMÖTER:
SUPPLEANTER INTILL ÃRSMÖTET 1980:

Skolinspektör Stig Lander
Bokhållare Einar Salme Köpman Gunnar Simonson
Fastighetsskötare Oscar Wallin Bankdirektör Gunnar Grahnström 
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Inkomster under året Utgifter under året

Med1emsavg 2.648,00 Återbet med1 avg 10,00

Strömsunds kommun (bidr) 25.000,00 Kostn för fastighet 35.197,40

Inkomst av fastigh 13.695,00 " " Strömsboken 54.941,65

" " Strömsboken 39.275,00 " " a11m verks 15.270,00

" " a11m verks 2.090,95 " “ 1otteri 1.240,35

" " Iotteri 5.000,00 Räntor 479,60

Byggnadsfonden 818,00

Räntor 534,90

Bank1ån 4.080,12

93.141,97 107.139,00

Ingående kassabehâ11n Kassabehå11n

från 1977 18.907,78 ti11 1979 4.910,75

112.049,75 112.049,75

Sku1der 31/12 1978 Ti11gångar 31/12 1978

Sku1d i bank 4.080,12 Kassa: kontant bank pg 4.910,75

Eget kapita1 209.830,63 Stadsäga 164 ej skp1 100.000,00

Stadsäga 164 skp1 50.000,00

Stadsäga 231 10.000,00

Sam1ingar 25.000,00

Inventarier 24.000,00

213.910,75 213.910,75
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Astronomiska
fantasier.

NILS HJALNAR STRÖMER

Föreläsare och samhällskritiker.

"Länge har jag tänkt skriva ett
slags roman som skulle heta "Ramla-
de idealer" och kopiera mitt livs
öden och kamp, men den tanken får
som så mycket som jag velat, gå
med mig i graven. Den skulle bli
en skrift på blad av skimmer och
ljus men med ord av tårar och kval,
en historia om ett liv av evighets-
begär, trängtan och hopp, men pi-
nat till döds av sin bundenhet vid
en sjuklig kropp och samhällets ka-
noniserade dumheter".

Ja, bilden av strömsbygdens store
._21 <-tc_ _ _ _ i_ son kunde vara klarare belyst och

kunskapen om hans liv och verk
större. Att nybyggarsonen från Älg-
hallen givit gymnasieskolan i
Strömsund sitt namn känner kanske
de flesta till, men vem var egent-
ligen denne man som levde så kort,
hektiskt och intensivt?
Hjalmar Strömer kämpade hela sitt
liv för ett rättvisare samhälle.
Hans plats bland idëkämparna med
social grundsyn borde vara lika
självklar som kännedomen om hans
liv och verk.

Någon gång under 1980 kommer boken
om Hjalmar Strömer att ligga klar
för distribution. I ett urval pre-
senteras hans skrifter i nyare
språkdräkt. Boken är rikt illustr.
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STROMS HEMBYGDSFOIIENING.

som bildades år 1906. är en av länets åldsta sammanslut-
ningar för främjande av kultur och hembygdsvård.
Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till
en hembygdsgård. men 1932 flyttades Ströms sockenskrivar-
stuga till Gärde och utgjorde i 25 år en naturlig samlings-
plats. Sedan 1957 har hembygdsgården sin pacering 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 âr beroende av en stark medlemskår.
som på ollka 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 invånarna att förstå nuet genom att ge dem in iick
i bygdens historia.

STÖD GENOM MEDLEMSKAP DIN HEMBYGDSFÖRENINGI

STRÖMS HEMBYGDSFÖRENINGS BYGGNADSFOND
gör det möjligt att ge en gåva I stallet 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 STRÖMS HEMBYGDSFORE-
NINGS BYGGNADSFONDI

Adress: Ströms Hembygdsförening
Box 168. 83300 STRÖMSUND Telefon 0870-112 32.
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1908- Järnvägen komer!
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