


Snnn@n<®nn§@KEN
En annan värld

1929 - 1931

Ströms Hembygdsförening

Änsnnn nas



I serien
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM

har tidigare utkommit:

ETT SAMHÄLLE VÄXER FRAM

1805-1880 Årsbok 1975

GRUNDSTENEN TILL JÄMTLANDS ANDRA STAD

1880-1890 Årsbok 76-77
1890-1898 Årsbok 1978
1898-1905 Årsbok 1979

STRÖMSUNDS TIDNING
1905-1908 Årsbok 1980

JÄRNVÄGEN KOMERI
1908-1911 Årsbok 1981

STATIONSSAMHÄLLET
1911-1913 Årsbok 1982

NYA TIDER
1913-1915 Årsbok 1983

UNDER 1:A VÄRLDSKRIGET
1915-1918 Årsbok 1984

FRED OCH FRAMSTEG

1918-1921 Årsbok 1985

EFTERKRIGSÅR
1921-1924 Årsbok 1986

DET GLADA 20-TALET?
1924-1927 Årsbok 1987

MODERNA TIDER
1927-1929 Årsbok 1988

STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING 1988

Skriftkommittên: Sten Sundquist
John Westerlund
Arne Rosenberg

Tryck: Berndtssons, Östersund

Serien redigeras av Yngve Nilsson

ISSN 0586-5018



Innehà
FöRoRD..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 5 GRAND HOTELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sten Sundquist Populärt ställe för dansanta
FOLKMÄNGD... . . . . . . . . ............... 6 NOTISER
Uppgifter vid årsskiftet Isfritt, statsbidrag mm

o oLoFssoN sK1nLöPAREsPoRTEN . . . . . . . . . . . . . . . ..
Välkänd kommunalman Fotografi
NOTISER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 7 srnönsuuns BRYccER1...... ...... 23
Spöken, idrott mm Annons

NY UPPFINNING FLYGTURER
En av E.G. Lundholm uppfunnen kälke Stomatolförbrukare gynnas

MARKNADEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 SKOLUNGDOMSTÄVLINGAR . . . . . . . . . ...... 24
Flyttas till oktober. Resultatlista
POSTDILIGENSEN Z 943 FRÅN OVAN
Vinterbild Flygande 90-åring
VALET UPPHÄVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 STRÖMSUNDS ANNONSBLAD
Länsstyrelsens utslag Upprop för samhällsbevarande kraft
NOTISER SENASTE NYHETER . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vedpeng, Vasaloppet mm Inför likvidationsmötet 1930

KOMUNALA STRIDER I STRÖM... . . . . . .. 10 EN VÄL ANVÄND DAG . . . . . . . . . . . . . . . ..
Högerdiktatur förestående? Affärsmännen lockar
UPPLYSNINGSKURS . . . . . . ..... . . . . . . . .. 11 SPOTTLÅDA . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 28
Nykterhetsvänner samlas i Ström Förebygger osnygghet

RADIOLICENSEN SKINNHANDLARE VIKLUND
316 utlösta i Ström Fotografi
SAMELAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 STRÖM VILL BLI KÖPING . . . . . . . . . . . ..
Bilder från årets flyttning Utbrytning planeras
NOTISER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 NOTISER
Ärekränkning, affischtavlor mm Hembränt, otränat, Vasalopp mm

OEGENTLIGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 FÖR KORT BANA?
Lars Karlsson besvärar sig Utomordentligt åkt . . . . . . . . . . . . . . ..
INGEN BUSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 BYXÅNGEST
Tillräckligt med järnväg Hur söker man inträde?
SKENANDE FORDON HÄLSOVÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Demolerade dragspel Bättre sjuktransporter
KOJLIVET NOTISER
Bättre bostäder behövs Fotboll, svag is, föreläsningar m
SOMMARDAGAR I STRÖM . . . . . . . . . . . . . . .. 16 EN VÅRDAG I STRÖM . . . . . . . . . ........ 32
Fotografiska vyer Fotografi
NOTISER NOTISER
Juniormästare, konserv.kurs mm Fotboll, ihjälstångad mm

PARTI AV NORRA STRANDVÄGEN . . . . . . . .. 17 NOTISER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Angenäm spatsertour Ingen köping, pilsnerdrickat mm

FÖRFÖRDELAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 FLYGAMBULANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Länstidningen saknar annons Skållad av kaffe
NÄRA ÖGAT.. . . . . . . . . . . . ............. 19 TAXERING
Två äventyrligheter Vem tjänar vad

HÄSTAVELN STORTORGET I STRÖM . . . . . . .... . ... 36
Angenäm uppvisning Två vyer
LARS THEODOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 NOTISER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Byter klubb Hästpremier, flaggfest mm



STAMSELEBRON INVIGD . . . . ... .. .... 38 ARBETSLÄGET 1930-31 . . . . . . . . . . . . . . ..
Festligheter Inskränkningar väntas

HARPA & VIOLIN
ï::ö:EgâÉš::g;è¿à ' ' ' ' ' ° ' ' ' ' ' "" " 39 Musikalisk njutningsstund

MARKNAD!..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59

:::sš:E:ïï:r Östersund” Två olika referat
RF-AVDu L

ERIK ROSENBERGS FABODAR . . . . . . . . . . .. 40 Bönderna går samman

sränwon
nos Kouuusns rYRANNER...... .. .. 41 Kyrka kommun

LT gör ett besök 1 Ström

Fotografier

LÅGORNAS ROV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ââïšnïšššgíïât till godo Klövsands såg och kvarn brinner ned

RENLIGHETEN
FÄRJMANNEN I STRÖM . . . . . . . . . . ... .. 42 Inspektíonsberättelse
Erik Karlsson berättar

NY KLOCKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
FRÅN FLYDnn T1nER¿ . . . . . . . . . . . . . . ... 44 Gåva till Fridsbergs barnhem
Om matordningen pa myren

ARBETARMÖTEN
NOTISER . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. 45 - ... .Idrott, högerföredrag Manar till ihardigt arbete

ÖDEBYGDSPRÄST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Adjunkt bör anställas i Ström

DRIFTSTOPP
NOTISER.... . . . . . .:.: . . . . . . ......... 47 Ulríksfors drar ned

Teaterfars, postdiligens mm

EN HEMBYGDSGÅRD? . . . . . . .......... .. 46
Förhandlingar pågår

FALLET S.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63
HEDENVTND-UPPBOPET.......... .. .. 48 Märkligt försäkringsärende
Insamlingen gar trögt

DRAMA
Sprängd i luften
DEPRESSIONEN HÄR? . . . . . . . . . . . . . . . . ..

KAMRERSVALET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49 - ~k
Anmälan till JO Ovissheten o ar

INFÖR VALET
Var finns valkuverten?

KOMMUNALT

:gï::Eâackade 1 sjön Årets sista fullmäktigemöte

KVINNORNA FRAM I STRÖM . . . . . . . . . . . .. 50
Rösta rätt!
FRÅN VATTULANDETS HORISONT

Strömsunds vackra naturläge

LANDSTINGSVALET . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51

Valresultat
ARBETARMAJORITET I STRÖM

Ställningen omkastad

NOTISER.......... . . . . .... .. . .. 52
Hyllad prästman mm

STATSHJÄLP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53
Fridsbergs barnhem söker stöd

HEDENVIND
Insamlingen fortskrider * * + *

INFÖR M^RKN^DEN STORGATAN . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ._ 65

En av de största S°m hållits Gunnar Grahnström berättar om Ström-

INTRYCK FRÅN sTRöM . . . . . . . . . . . . . . . .. 54 Snds affärs- Och Paradsta vid mit-
Ett nordjämtsktaffärscentrum ten av 1930'ta1eC

PERSONLIQA INTRESSEN 57 STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING . . . . . ... ... 72

En orsak till valresultatet? Åfsbefäïtelse mm

KOMUNALFULLMÄKTIGEVALEN BREV FRÅN ÖHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Valda ombud Ett 40-årsjubileum



Andra förtecken

Yngve Nilsson, huvudredaktör för vår årsskrift, har en god förmå-
ga att finna förträffliga rubriker för årsböckerna, så ock i årmed
titeln En annan värld. Vad kan man då säga som sammanfattning över
perioden 1929-1931, som rubriken skall täcka? Låt oss se vad årsbo-
ken innehåller.
Ute i stora världen ökar mullret oroväckande och utvecklingen går
i en svindlande spiral. Aktier säljs, nyemissioner bjuds ut ochnya
företag och koncerner bildas. En kraftig överhettning uppstår på
marknaden och kring 1930 tornar orosmolnen upp sig vid horisonten.
Man börjar tillgripa permitteringar. Så sker i Ulriksfors, där he-
la arbetsstyrkan vid sulfitfabriken får gå. Depressionen har börj-
at verka.

Ett tidens tecken är också vad som sker borta i Chicago, där Al Ca-
pone bildat en "regering" av idel förbrytare.
Den stora händelsen i Strömsund år 1930 är annars socialdemokrater-
nas jordskredsseger i fullmäktigevalet. Högern har sedan gammalt
haft ett starkt fäste här i norr, men nu har Nils Grönlunds och
Torsten Carlssons enträgna arbete politiskt bland arbetarna gjort
sig gällande. Borgerlighetens bastioner har angripits och högerfäs-
tet fallit.
I övrigt har strömsborna ett givande kulturellt utbyte. Föreläs-
ningsföreningen erbjuder föredrag men ibland också konserter avför-
nämliga artister. Teatern spelar fars, bl a gör pjäsen Parsängarna
stor lycka bland strömsundsborna. På Folkets Hus, för ett sådant
hade man råd att hålla sig med vid den här tiden, visas filmer som
Rött hår, Vita Skvadronen, Kavaljerer från Kuba, och sist men inte
minst Hurra va ja ä'bra, med Harold Lloyd. Man sysslar också med
revyspel - något att kanske ta efter i dag!

Stamselebron invigs - känns det igen? - och byn Strand blir elektri-
fierad. Nu görs upprop för insamling till Gustav Hedenvind-Eriksson,
arbetarförfattaren, som detta år fyller femtio. Hembygdsföreningen
funderar på att anlägga en hembygdsgård uppe i Gärde, och inleder
därmed sin "moderna" historia. Radioklubben är livaktig och uppman-
ar i annonser om hänsyn till grannar som kan störas. Vilken idyll
Strömsund är vid denna tid!
Trav- och motortävlingar äger rum på Vattudalens is och Ströms för-
samling ökar från 7.301 till 7.306 personer. Utdebiteringen fast-
ställs till 8:90 pr skattekrona. Ströms marknad förvisas till höst-
en och alla räknar med att den skall gå dåligt. Men marknaden blir
istället en stor framgång med otaliga försäljare och livlig handel.

Permitteringen i Ulriksfors är illavarslande. Är den tillfällig el-
ler en föraning om kommande dåliga tider? Ja, det får vi besked om
i nästa årskrönika. Levnadsförhållandena förändras dramatiskt. En
annan värld skymtar: en värld med positiva och negativa förtecken!

Sten Sundquist
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Folkmängd
FOLKMÄNGDSUPPGIFTER VID ÅRSSKIFTET 1928-29
Ströms församïingz

Vid årets början: 3.804 män, 3.497 kvinnor, summa 7.301.
Födda: 70 “ , 77
Döda:
Inflyttadez 214 Utfïyttadez 2

Foïkmängd vid årets s1ut: 3.816 män,
Summa 7.324 Ukning 23.

3] n n

77

3.518 kvinnor

Ingångna äktenskap 37, uppïösta genom döden 17.

Ä1dsta innevånaren: Födorådstagerskan Maria Månsson,
f. Oïofsdotter, den 12 maj 1837.

Invânareanta1et i Strömsund är vid årsskiftet 1.134.
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Û.ÛLÜFSS{lN
Oadöaande t Stnömß Kommunatjutünäbttge

Hemmanßägaaen Otoß Oto5aaon t Jonsgåhd än

en utda känd och ahtad peaßonttghet aom

taga*/5 t' anßpftåh ßöa en mängd ößztoende-
uppdaag.

Jämstdea med att han bedntvtt ett omgatt-
ande joadbauh ha/L han vaßtit íiedamot av
Kandfst/Lnget, tagtt vejth/sam det t' ofuten/5

Kantmanna- och nleje/uißöaentnga/L aamt på
aßla ßätt medue/that tili att Stnömsunda
n¿'¿*uLng4L¿u utvecklat/.S t' gynnsam «u'htn,¿ng.

Med atn fulha e/Láaaenhet och utnnande pea-
sonßtghet tttthön ha Oßoáßaon öaegånga-
männen inom kommunen. Med obändtg 12/Laßt

och vilja ha/L han outüzöttßigt páxwsat
de atuechßángarnöjß/¿ghe,te/L Aom Noadjämtßand
äge/1 L' ßå /z/Lht mått.



n0[a|! 2 jan 1929.

(LT) Julhelgen ute på lands-
bygden har förefallit ovan-
ligt lugn. Det är glädjande
att ungdomsrörelsen inverkat
i den grad, att man slipper
störande uppträden och fyll-
eri under sådana helgdagar,
då man på ett mera värdigt
sätt kan demonstrera arbetar-
klassens moral. 54
SKOLNYTT 17 jan 1929. '

Efter framställning av rektor F
vid samrealskolan i Stromsund E m
har Skolöverstyrelsen - med
ändring av tidigare beslut -
medgivit, att under läsåret
l928-29 för undervisning i '
kvinnligt handarbete arvoden
må utgå för högst två timar
i veckan.

spükgn 17 jan 1929.

"Syner och spöken" var ämnet
för teol.lic. Carl Dymlings
föreläsning i Godtemplarhus- """
et i Strömsund i tisdags aft-
on.

Talaren, som med vissa humor-
istiska inslag på vetenskap-
lig väg påvisade förhållan - _¿_~
en som i allmänhet kallas sy-
ner och spöken, skördade liv- ss,
ligt bifall av den till ett
200-tal uppgående publiken,
som med spänd uppmärksamhet
åhörde framställningen. Före-
draget, som var anordnat av ,
Ströms Föreläsningsförening,
beledsagades med ljusbilder.

||'|]|[ 25 'aa 1929 uppfinning_] .

haft sitt årsmöte, varvid ny L daganna paemiänvtbata L tennängen hning Staömaund.

äfyfelse valdes °<_=h fick föl- sudfazzçuaan han med 5öadae användaa vw ¿»wm¿w«aung
Jande Sammansáttnfngi 5- Wa1“ av ajuka. Den än Zikaßedeb Zànp¿¿g aom tnanapontöa avlin, ordf., A. Fridell, vice pa¿kn¿ng V¿d u¿6¿yk¿e¿_
ordf., S. Söderberg, sekr.,
A_ Trsngíus, Visa sekr_, A_ Med vid demonaznaxnonen deßxog ßonutom uppßtnnanen
Eriksson, klubbmästare, O_ Ayaßv, banan Gu¿ta5 samt hunden Tnaj.
Englund, kassaförvalt., R.
Nordén, mtrl.förvalt.
Beslöts att ett allmänt sam-

" . _ FÖRESTÅENDE TRAVTÄVLINGAR I STRÖMSUND 25 jan 1929.
mantrade skulle hallas varje
månad, Vidare Ske11 utses en (ÖP) Vid sammanträde med Norra Jämtlands travkörningssäll-
person C111 juni0r1edafe med skap å Grand Hotell i Strömsund på torsdagen, beslöts att
UPP8ífC att väcka intresse anordna travtävlingar å Strömsundet lördagen den 9 febr.
för idrotten b1end det yngre Tävlingarna koma att omfatta 6 olika lopp.

Strömsund' Då Jämtlands läns Motorklubb, som anordnar motortävling-
Mötet ev51utede5 mee ett 1eve ar å samma bana söndagen den 10, skall deltaga i ordnand-
för idr0tten_ et av banan, kommer den helt säkert att bli mycket god.
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MARKNÅUEII zs jan 1929.

FEBRUARIMARKNADEN I STRÖMSUND BLIR OKTOBERMARKNADÉ

Kommerskollegium har bestämt att den marknad i Strömsund
för handel med kreatur, lantmannavaror och alster av in-
hemsk husslöjd, som enl. Kollegii beslut den 14 maj 1928
fr.o.m. år 1929 t.v. skall hållas årligen tre dagar i fe-
bruari, från år 1930 i stället årligen skall hållas tre
dagar under senare hälften av oktober.

nav 11 feb 1929.

Norra Jämtlands travkörningssällskap hade på söndagen an-
ordnat travkörning å isen utanför Strömsund. Ett strålan-
de väder rådde om man också hade önskat att vinden ej va-
rit så bitande. Deltagarantalet var minimalt och publik-
en lyste med sin frånvaro. Sex lopp skulle gå, men de två
första, unghästloppet och allmogeloppet, strökos på grund
av brist på deltagare.

SKIDKURSEN I STRÖM

Den under lördagen och söndagen anordnade skidkursen i
Strömsund hade ett ganska stort deltagareantal och det är
att hoppas att intresset för skidsporten hädanefter kom- in
mer att växa. Det vore önskvärt om allmänheten i någon \

mån ställde sig stödjande till den förening, IFK, sonxhit-
tills med sina begränsade resurser sökt uppehålla intres- Annons 1 öp 6 feb 1929_

set för denna gren av idrotten i Strömsund.

Vámïe/otáden aäda M/Långa väde/uåelz/556/Ll1cU,6ar1dcn L' det noftdjämtska uußande/t och jjábtl-
I/Lahxen. Eáte/z/som den negdlijä/La Kaßzdsuägat/zagifaesz än av unga onagcottwözg cü post-
ve/Lke/Os d¿,(',¿gen/.s Z 943 va/La wt/Lu/stad med snöpßog och bana egwl väg L .suo'rncosso*u1a.
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I' KOMUNALKAMRERAREVALET I STRÖM UPPHÄVT 12 feb 1929.
a B " Valet förrättades på grund av bestämmelserna i redan upp-

I hävd instruktion.

Länsstyrelsen har nu meddelat utslag i anledning av de besvär, som av hrr Eric Persson
och Elias V. Johansson samt Per U. Holm, samtliga i Strömsund, anförts över kommunalfull-
mäktiges i Ströms socken beslut på sammanträde den 27 okt. 1928 ifråga om val av komun-
alkamrer.
I länsstyrelsens utslag heter det:
"Enär kommunalfullmäktiges ifrågavarande val av kommunalkamrer ägt rum på grund av be-
stämmelserna i den av kommunalfullmäktige antagna instruktionen för kommunalkamreraren,
men då kommunalfullmäktiges beslut om antagande av samma instruktion blivit av k. bfhde
upphävt och då, enligt 5l § i förordningen om kommunalstyrelse på landet, ordf. i kommu-
nalnämnden äger antaga och entlediga de biträden, som vid utförande av honom enligt sam-
ma paragraf åliggande göromål kunna befinnas nödiga, samt enligt 20 § lagen om fattigvår-
den den l4 juni l9l8 och 15 § i lagen den 26 juni l924 om samhällets barnavård de tjän-
stemän, som erfordras för utförande av något eller nâgra av de göromål, som enligt samma

lag âligga fattigvårdsstyrelsens ordf. eller barnavårdsnämnden, skola anställas av fatt-
igvårdsstyrelsen eller barnavårdsnämnden, finner k. bfhde kommunalfullmäktige genom över-
klagade beslutet att utse kommunalkamrer med de för honom bestämda göromålen hava över-
skridit sin befogenhet, och prövar förty att detsamma till all kraft och verkan undan-
roJa.

Besvär över detta länsstyrelsens beslut skola ingivas till socialdepartementet."

vgdpgng 19 feb 1929. vasamppgt 6 mars 1929

Länsstyrelsen i Östersund och Härnösands (LT) Det 8:e Vasaloppet blev ganska sensa-
domkapitel tillstyrka hos K. m:t på vissa tionellt. Den lille lappen J.A. Persson,
villkor av kyrkoherden i Ströms pastorat Arjeplog, vann över favoriterna.
G. Löfvenmark och t.f. komministern i sam-
ma pastorat G.H. Theel gjorda ansökningar Jämten Fredriksson, Strömsund, placering
om tillstånd att utbyta dem tillkommande som l7:de man i detta lopp bör observeras.
husbehovsved från utjorden Brattberget i Här har vi tydligen ämnet till en storåka-
Ströms socken mot kontant ersättning. re.

fndßn 25 feb 1929. Bdhus? 18 mars 1929.

(JT) Fredsmöten höllos i fredags i Ulriks- Strömsunds-kretsen av Svenska Röda korset
fors och Strömsund av Sv. freds- och skil- hade i lördags årsmöte. Utsedda kommittera-
jedomsföreningens talare, fil.kand. Bengt de, D:r J.Krenzisky, tandl. J.W. Färnlöí,
Helger. Båda mötena voro jämförelsevis tal- disp. Oscar Karlsson och folkskoll. D. Nord
rikt besökta. fors, rapporterade att ritningarna för ett

. . .. . . 1 b dh ' h"11
I "1f11*Sf°“ blldades Q” f'°°*Sf°f°“1“g» 1 Éoíïšåšfšïiaš, ÉiuÉÉÉÉesÉm3É.oÉÉ iïtfltt-
vílken 17 Tedlåmmar íngingo' Strömsund har arbetats, varjämte kommittén till municip-
en aldre forenlng' alfullmäktige ingivit ansökan om införande
Efter kand. Helgers föredrag i Strömsund av fritt vatten för badhuset. Fullmäktige
utspann sig en diskussion, som pågick till hade beslutat att därest badhuset kommer
halv 1 på natten. att uppföras t.v. årligen lämna 3.000 kbm

vatten kostnadsfritt.
NYTT FRÅN STORA VÄRLDEN 28 feb 1929.

Chaplin har maginfluensa

Hollywood, torsdag (Telegram till LT) KONSTFÖRELÄSNING 18 mars 1929.

gffíCíe11t.mÉïde1as aëçlïhíšlåetcbapåinvåí: Konstnären Filip Wahlström fr. Göteborg höll
erfavhTag1n Tuensa't 1 sn m3; 3àng S en mycket intressant föreläsning å godtemp-

sa ar agor' empera “ren ar ' ' larhuset i Strömsund över ämnet "God ochdå-
' lig konst". Efter en inledande redogörelse

Blu 6 mars 1929' förevisades en hel del tavlor av olika
I Strömsund kommer lördag och söndag attvi- konstnärer i balloptikonbilder med upplys-
sas den storslagna filmen "De fördömdas le- ande förklaringar. Föreläsningen, som anord-
gion", en film som alla bör se. Inga lovord nats av Ströms föreläsningsförening, var be-
äro för starka för denna sevärdighet! sökt av ca 100 personer.
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ß0ndQn 13 april 1929.

ÉR1§e3L0:§â2Nï8§?chen' Rena- För närvarande rasar inom Ströms komun omkring den kom-
GV! 0 munala forvaltningens omlaggning en strid som till sin

Åuiodidahi; maiemaiiheh, Ädí' bitterhet snarast påminner om ett krig. Det parti som hit-
mäíaäe m.m. tills haft ledningen vid omläggningsfrågans behandling in-

n 7 om kommunalfullmäktige, nämligen arbetarpartiet, får nu

Hou hyla. 20 mäts l929- veta att dess röster äro mindervärdiga och att man helt
Prov 1äk_ Jacob Krenzísky i enkelt kan sabotera ett beslut som fattas med övervägande
Strömsund fullföljer hos k_ socialdemokratiska roster.

mit Slne eV länSStYfel5eU l Redan 1924 ifrågasattes anställandet av en komunalkamrer,
Östersund tldlgefe Oßlllede som skulle arbeta på ett för de olika förvaltningsorganen
besvär över Ströms k0mmUnel' gemensamt kontor, beroende på svårigheter att eljest få
fullmäktlges beslut den 27 lämpliga personer, vilka som bisyssla kunde nöjaktigt skö-
Okt l fl0l ett lndfege hans ta de löpande ärendena inom denna stora kommun. Den 31

hyresbídrag- Dir Kfezísky mars 1928 beslöto fullmäktige efter en grundlig beredning
föfmeaï, ett k0mmUH8lfUll' att anställa en kommunalkamrer. Kommunalnämndens dåvaran-
mäktlges en gång fattade be' de v. och nuvarande ordinarie ordförande, som tidigare va-
SlUt Om hyfesbldfeg Skall län' rit revisor, var då liksom även kommunalfullmäktiges ord-
dä till efteffättelsey då det förande ivrig anhängare av institutionens införande. Det-
íeke bllvlt l behörig Ofdlg ta deras partitagande bottnade antagligen i någon slags
överklagat privat vendetta-önskan. Men tider skola komma, då detta

partitagande var en skyddande förklädnad, då det gällde
Posta" 2 ePfll l929~ att av det egna husfolket utkora en kamrer, som skulle gå

Postdirektionen hemställer släktens äranden'
hos Generalpoststyrelsenøatt FÖRBEREDANDE ÃTCÄRDER_

gående lantbrevbäringen a lin-
jan Strömsund_Tu11íngsåS skall Det gällde att icke blamera sig inför davarande, senare
från tidpunkt som postmästar_ avlidne kom.-nämndens ordförande, som var institutionens
en i Strömsund äger bestämma, förnämsta motstandare. Det fran arbetarhall emanerande in-
fullgöras med fyra turer ivec. stitutionsförslaget hade nu mycket folk om sig och med

kan_ stor ängslan fördes det steg för steg framat. Den 26 maj
Förslaget Om turökníng å 1ín_ l?28 uppdrogs åt kommunalnämnden att utannonsera kamrer-
jen Strömsund_Ön avstyrktes tjänsten ledig att sökas före val i oktober och att till-

trädas den l januari 1929. Vid samma tillfälle antogs äv-
en en instruktion för kamreren. Den 14 juli bestämdes kam-

unelhafn 2 april 1929. rerens löneförmåner.

(ÖP) Ett musikens underbarn Det hela gick som om det vore smort. Endast ett par tre
torde med rätta sägas om flic- fullmäktigeledamöter, som kände sina pappenheimare och
kan Gertrud, dotter till hem. visste att den kommunala lagstiftningens tunga hand bort
äg. Nils Göransson, Renåland- ligga över vederbörande, besvärade sig hos Länsstyrelsen
et, som vid ej fyllda 5 år över instruktionsbeslutet och lyckades få detsamma upp-
riktigt vackert utför 4-stäm- hävt. Detta ansågs dock givetvis ej hava något att göra
mig orgelmusik utan någon smn med vad man mest gladde sig åt, nämligen det stundande va-
helst undervisning. Lilla let. I cirkulär, som kommunalnämnden utsände till de sök-
Gertrud tycks utan svårighet ande, förklarades instruktionen att vara i huvudsak norm-
kunna utföra allt som hon hör. givande(?!)" Det var alltså bara att gå på i ullstrunporna.

däremot.
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VID FÖRSTA FÖRSLAGETS UPPSTÄLLANDE *
Då kommunalnämnden den 5 oktober 1928 uppställde sitt för-
slag märkte arbetarpartiet m.fl. vad klockan var slagen 23 ePfll 1929-
och att det var slut med den s.k. "hjälpen". Förslaget Enllgt Ved sem meddelas vänt'

ar man stor tillslutning avfick följande utseende:
k d l f h l lä -

u>N|~

NNN

UIS 8 tagare fan 8 8 U
hf J°ne5 Hult» et, men man tror sig dock om
hf Kafl Ûseaf Ludellw att kunna härbärgera alla.
hr Uno Mårten.

Prisnedsättning har beviljats
Det var - för att blanda bort korten - utökat med reserv- av nerell den restauranger
ationer för en ökänd hr Zotterman och för en alltför väl- een även andra anordningar
känd och välmeriterad hr Svensson. Det fina i den förda vidtagits för deltagarnas nya
diskussionen var att hr Uno Mårtën nämnts också som på- ra een trevnad under knrSdag_
tänkt innehavare av 1:a förslagsrummet. Han var - det kun- arna_
de man allmänt märka - förutbestämd att, huru än fullmäk-

Samtliga affärsmän i Ström-tige behagade rösta, bliva kommunalkamrer. _
sund hava beslutat att halla

De arbetarpartiet tillhörande fullmäktigeledamöterna m.fl. sina lokaler stängda under
kände i förväg kom-.nämndens hårda hand över sig, så de önnnlngsnögtldllgnererna kl
förskaffade sig upplysningar om flera medsökande och fyl- l-2_30 för arr bereda de an-
kade sig så småningom kring lantbrukaren Lars Karlsson ställda möjligher att överva_
från Kaxås- ra denna första del av kurs-
VALET en.

Valet gick så av stapeln den 27 oktober 1928. Sedan huvud- 24 anril l929_
kandidaternas betyg föredragits, företogs valet med slut- NYKTERHET5_ OCH UppLySNlNGS_
en omröstning och det befanns då att hr Lars Karlsson er- KURSEN l STRÖMSUND INLEDD
hållit ll röster under det att hr Uno Mårtên stannade en

(ÖP) Den av centralförbundethästlängd efter med 10 röster. Kommunalnämnden fattar pen-
nan och skriver i en inlaga att hr Lars Karlsson "måste f°r “Ykterhets““defVl$“l“3
således anses vald". Nu var revolutionen kommen till Ström- a“°fe“ede nyktefhets' eeh UPP'
sund. Fanns det någon räddning ? lysningskursen 1 Strömsund

har på onsdag f.m. öppnats
ÉÉÉYÄEÉE under högtidliga former och
Två behjärtade män "trodde" nu att valet förrättats på under llvllg tlllsl“t“l“3 av

.. . . . dl h' _grund av det upphavda beslutet om instruktionen och i be- k“rs e°tagare"°° lntresser
svär till Länsstyrelsen fick protokollet över detta upp- aee fran samhallet °eh krlng'

n - - liggande bygder.hävda beslut vara "glansnumret . Länsstyrelsen fick icke
del av beslutet av den 31 mars 1928. Och den måste själv Till kursen na 1 förväg an-
erinra sig vad som var förknippat med instruktionsbeslut- malt sig ett 250-ral fasta
et, ty protokollet av den 15 september 1928, enligt vilk- kursdeltagare, ett antal som
et fullmäktige förklarat sig godkänna Länsstyrelsens upp- dock möjligen ökas genom ef-
hävande av instruktionsbeslutet, var också för att göra teranmälningar vid kursens
saken villsam ej ingivet till Länsstyrelsen. början_
Det var klart att Länsstyrelsen på grund av denna villsam- Samhälle; hade dagen till ära
ma inlaga - trots kommunalfullmäktiges förklaring att va- klätt sig 1 allmän festskrnd,
let skett i laga ordning - måste upphäva valet. och affärerna höllos under

själva öppningshögtidlighetenI detta sammanhang må kanske nämnas att en tredje vis man
förenade sig med de två och läste i stjärnorna, att om mellan kl l Och halv 2 slang'

da.man blott har höga anor så kan man "påpeka" vissa kommun-
alfullmäktiges redan lagakraftvunna beslut och med sådant
besvära myndigheterna. 24 april 1929.

20 april 1929.

Av TELEeRAEsTYRELsENs sTAnsT1|< ANGÅENDE RuNn- och «=§«=«sam_ansvafsff1het för
RAn1oRoRELsEN ERANGAR, ATT ANTALET unosr RA- dft ßí*“g“a a"“;_
n1oL1cENsER 1NoN sTRøNsuNns REnov1sN1NßsoNRA- 1;-”åïï1';šš?É0§“'ïï“$2å“šEÉa§eïf'
DE NTGJNRDE 316, EN ø|<N1Ne NED 31 SEDAN ARS- wövefskm av 15.416 kr. Det

Ströms Konsumentförening höll
sitt årsmöte i söndags var-
vid styrelsen beviljades full

gångna årets resultat är det
bästa föreningen haft på fle-
ra år.
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TLKZ de mena exotxdka indßagen ¿ det nondjämtdka oßkålvet hön samennad ånÅ¿ga gön-
áßybtnáng längd Vdt/tuddåens 1;<LUi5/°11us»1a udttenväg. En modexm iïádsåådeu 171a»1spcfz,tnzöj-
Uglleteh via pad/td,¿C¿gens och awtovrlobuï han áehe §ä.^1dun{oKa det alatum, att detta än
det undpnungß¿ga sättet att jändad genom den stcædtagna nondjdnzsha veßdmanken.

VÅRFIRANDET I STRÖM * * 2 maj 1929, tre routerna Sollefteå-Ramsele, Ramsele-
, U , -Strömsund och Strömsund-Gäddede, en väg-

Pa Valborgsmassoafšonen hade omkring 500 Sträcka på 286 km_ Man stiger på postbussen
persoïer SaT1atS pa torget 1 Strömsund för i Sollefteå kl 8 på morgonen och är framme
att hälsa Vårens a“k°mS“' 1 Gäddede kl 11 på kvä11en. (2 maj 1929)

SVERIGES LÄNGSTA POSTDILIGENSLINJE * *

S?11eftÉa är ““mera.“Éga“gs?“ÜkteÉ för SYQ' BRON VID STAMSELE * * 4 mai 1929.riges langsta postdlligenslinje. Andstatlo-
nen är f.n. Gäddede i Frostviken, och lin- Två pelare, landfästen och ställningar för
jen har bildats genom sammanslagning av de tre bågar färdiga-
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§;;7 SKOLAVSLUTNING # * l juni 1929.

Avslutning med Ströms folk- och småskolor
förrättades den 30 maj. Efter avslutningen

STUDIECIRKEL * * 8 maj 1929_ i de olika klasserna och lokalerna samlad-
es barnen med sina larare i kyrkan, varvid

Ulriksfors A.B.F:s studiecirkel i matematik kyrkoherde Löfvenmark ;i11 ne 400 barnen
och svenska hade som avslutning på sitt ar- från de olika skolorna i Strömsund, Näsvik-
bete snvrdnat ett samkväm- För Programmet en, Risseiås och cärde höii ett förmanings-
Svarade Cifkelns lärare Samt CiIke1nS med- (31, vargfter bokpremief utdelade; till S5
lemmar. av eleverna.

STILFULL REALSKOLEEXAMEN * *17 maj 1929. ARBETSTIDEN vip JoRpBRUKET=« 5 juni 1929.
I den muntliga realskoleexamen vid Ströms I Jämtlands län beräknas medelarbetstiden
realskola godkändes samtliga fjärde klass- för 1antarbe;are ;i11 12,3 tim om dagen,
ERS GIGVGY, nämligen Börje ÅfVidSS0, Sven Däri ingår raster om sammanlagt 2,7 tim
F°fSbef8a HHYTY Míllstam» Anna Stina ÅfVidS' vadan arbetstiden uppgår till 9,6 timmar.
son, Hilma Eriksson och Margit Lundblad.

HEMBYGDSNYTT * * 17 maj 1929. RADIQPRQQRAMMEN

Ströms Hembygdsförening hade årssamanträ- Torsdagen den 6 juni 1929'
de den 15 maj. Styrelsen beviljades ansvars- Kl. 12.30 Väderleks- och israpport.
frihet. Till ledamot i styrelsen efter av- 12.45 Riksbanks- och fondbörsnotering.
lidne N.M. Jönsson valdes dir. Olof Olofs- 12.45 Tidssignal
son. 6.00 Grammofonmusik.

6.30 Fransk språkkurs (Paul Tisseau
” och V. Bladin, Malmö).

_, 7.00 Konsert från Skansen av Kungl.
êFFISCHTAVL0RNA I STROMSUND Flottans musikkår. Dirigent:Erik
OP 18 maj 1929 (Ordet fritt) Högberg_

Den eller de personer inom Strömsund ------
som tagit sig före att med sina stämp- 7-45 "Svenska flasgm daë'firaS vid
lar makulera av andra uppsatta affisch- Orsakullsn på Skansen-
er å allmänna affischtavlor erinras om, - - - - --
att det finnes effektiv "klådsalva" för 3-55 Skötsel Och fePf8Ci°@r av Slät-
sådan kláfingrighet och torde ifrågava- tsrmaskier- Föredrag av asronvm
rande salva komma att lagligen tillhan- 5- Alwefud (Karlstad)-
dahâllas vid förnyade anfall. 9.15 Dagsyhßter från T-T-

9.30 Väderleks- och sjörapport
E°A' 9.40-ll Garagulys orkester från Träd-

gårdsföreningen (Göteborg).

VÅREN AR HAR * * 24 maj 1929' POSTDILIGENSTRAFIKEN * * 6 juni 1929.

(OP) Battraflken pa Ströms Vattudal har pa- General ostst relsen har beslutat att ost-. a . . . p y p
gattdsedan Poråan az ångïïaranêexveckâ' Pa_ diligenstrafiken å linjen Strömsund-Gäddedetors agen gjor e oc sa a en pa varn ergs . d 1 . . k 11 fn Uk .

vattnet en färd för att undersöka hur långt fran gch med. en 5 Juni S a orso Svls
. . ut tra kas till Jormvattnet.det nu var möjligt att komma. S C

Våren kommer med stora steg även uppåt ÄREKRÄNKNING MOT LÄRARINNA *18 juni 1929.

Fr°stv1ksb¥gderna och vattenstandet 1 vat- Svea hovrätt har o illat av folkskollärarin-8
tudalen stlga fort' nan NN i Gärdnäs anförda besvär över att
ARBETSMARKNADEN * * 25 maj 1929. Hammerdals tingslags häradsrätt avslagit

hennes yrkande om ansvar och skadestand av
Arbetsförhållandena efter Ströms Vattudal handl. K.P. och omyndigförklarade hem.-äg.
synas alltmera börja arta sig till det bät- A.B., båda i Gärdnäs, för det att de i ett
tre. I trots av att det ännu ej finnes till- gemensamt intyg till skolrådet i Ströms för-
räckligt med arbete för ortsbefolkningen, samling beskyllt henne för dålig vandel.
ÉÉO dock aëäetsförgalåandena väsentligt Domstolarna finna, att skolrådet i anled-
attre an Oregaen e ar ning av den hos NN gjorda anmalan tillstallt

Flottningen efter Ströms Vattudal har redan henne en allvarlig uppmaning att för fram-
påbörjats överallt i bifloderna. Våren syn- tiden bättre aktgiva på sin vandel och ej
es alltså vara tidigare i år än föregående utsätta sig för risken av en varning. I så-
år. dant förhållande har ej fog saknats.
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FÄBODLIVET I GÅNG =|= =|= 22 juni 1929. dennes kl 6 e.m. nämnda gröda att till den
. . s h" tb' d d k ' " " -

(LT) Flyttningen till fabodarna har nu tag- jggs Fa? auö$n?:t fgçâ::š]?::?]n1ng forsaï
it sin början. Ett flertal av jordbrukarna ° p g

ha slutat med fäbodföringen, men inom stör- $trÖmSund den 26 juli 1929.
re byar och där det är långt till bete så
blir ju flyttningen till fäbodarna nödvänd- Lars Karïsson
ig. Givetvis är det besvärligare att ha kre-
aturen långt avlägset från gården, ty i de .

flesta fall är det endast en gångstíg till nuenthut? 26 juli 1929-
fabodarna, och transporten dit och darifran Komunalkamreraren Lars Karlsson i
av de nodiga produkterna staller sig 1 sa- Strömsund besvärar si hos k_ mzt över

.. . g

dana fall besvar11g° Länsstyrelsens beslut den 27 aug i fjol
. . attlupphäva kommunalfullmäktige iStröm

SLIRANDE FRAMHJUL * * 4 Jull 1929' den 26 maj samma år antagna instruktion

av överexekutor förordnad syssloman

En cykelolycka som kunnat få svårare följd- för kommunalkamreraren i Ströms kommun.

er, timade på söndagsnatten i Hallviken. Då Länsstyrelsens beslut synes hr Karlsson
Artur Runsten efter en danstillställning vara ett oegentligt ingrepp i kommunens

var på hemväg, slirade framhjulet i en bac- ifråga självbestämmanderätt. Skulle in-
ke, varvid Runsten slungades en god bit gen prövande myndighet hittills kunnat
framom cykeln. En förbipasserande bil fann eller hädanefter kunna för någ0n Väg-
honom i sanslöst tillstånd, varför han om- ledning åtminstone till någon del fast-
händertogs för vård. Han låg avsvimmad i ställa av viss kommun fattat beslut an-
flera timmar men slapp undan med några min- gående instruktion för kommunalkamrer,
dre sår och skråmor över ena ansiktshalvan. Så SyneS detta Vara en alltför länge

praktiserad oförståelse för vad de

APOTEKET I STRÖM * * 6 juli 1929. större kommunernas väl och ve kräver.
K h fnr k . .t k . St u Ty antingen kamrersinstruktionen varit

' m' ar 0 es rlvl ' a apo e e 1 rom förkni ad med visst kassahandhavande0 .. a . . . PPskall asattas en arlig avgift av 600 kr till eller ej ha besluten instruktionen
fonden för apoteksinnehavarens pensionering. i regel ej kränkt de kommunala myndíg_

RASKT ARBETAT =|= * 16 juli 1929. hemmas ratt'
D .k_ 11 1 fl , _ Han anhaller om upphavande av lanssty-
Fšïäïven räïïanå ea errâtušt Éttnšnïïndll relsens beslut och om faststallelse av

H ' . n p.fSe roms a u a fullmäktiges instruktion i sin helhet
gchuar nä 1Fïp°rr§J°n' â:a ? Til nedom eller åtminstone beträffande sättetför
IEÃOTÉUÉ nd Éttnångeït art: är gynvats av kommunalkamrerarens tillsattande och

a P lg va e oc va ens an ' varlgenom i andra ev såsom la li t rövade del-
arbetet kunnat bedrivas raskt. ar ' g g P

LT 25 juli 1929.
SMUGGELSPRITEN FLÖDAR I ALLT STRIDARE STRÖM

IN ÖVER LANDET

Tydliga tendenser till ökad aktivitet i
smugglarlägren. Nya lagen avskräcker ej län- Aygtâ/Il r7l0dg'df8ll Ûggft-I
gre - straffriskerna motsvara icke vinstut- (pmssa G- äterkoppu-ng¿n_,)

“'“°'“a' Låt ej bara sköta inställningerz!
sTRoMsuND-u|.R1|<sFoRs Utbyt de gamla rören, därigenom
Om avkomsten av årets hö-gröda å fastighet- hÖf¿'$ mtügfß/13 eff¿kfiVitCt.
en Jonsgård XX ej dessförinnan gottgöres, * '
komer genom auktion å stället månd. den 29 Stromslmds Radmklubb'

Iämtlands-Tryckeriet
TC|Cf0II |39« » |r|neh:. SIXTEN FJÄLLGREN. '|'¿|¿f°“ |39_ '
Utför allt slags tryck för HANDEL & INDUSTRI, förstklasszjgt och till humana priser.

KUVERT- ef: BLANKETTLÅGER. :-: ANNONSER fârrrmílas till alla såväl in- som utländska tidningar.
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INGEN BIISS? * * 31i“1i 1929- SKEIMNIIE FOR|J0|| * * 1 aug 1929-
I yttrande till länsstyrelsen i Östersund En tragikomisk bilolycka inträffade, enligt
avstyrker järnvägsstyrelsen bestämt en för- Nord-Sverige, natten mot söndagen på vägen
nyad ansökan om tillstånd till busstrafik mellan Herrselet och Vågdalen. En personfr.
Strömsund-Östersund. En liknande ansökan Tullingsås, Ströms socken, hade besökt en
avslogs av länsstyrelsen i fjol. danstillställning i Sandviken och skullepå

k . k d b H d k natten skjutsa spelmannen till Strömsund
Fa tls C tor e erof a Fra ters transport för att därpå återvända till Sandviken och
behov kunna anses val tillgodosett genounde . . .hämta ett ar andra ersoner. En o ke frantrafikanordningar, som redan finnas, förkla- vallen fic: också föïja med på fägdån_
rar jarnvágsstyrelsen. Strackan Stromsund-
-Östersund trafikeras nämligen av ett per- Mellan Herrselet och Vågdalen förlorade fö-
sontåg och ett blandat tåg i vardera rikt- raren plötsligt herraväldet över bilen, som

ningen alla dagar. Tågen äro så lagda, att i en kurva rusade från vägbanan och utför
resor till och från Östersund bekvämt och en slänt samt törnade mot en fura, sonlryck-
snabbt kunna göras på dagen. På sträckan tes upp med roten. Ekipaget fortsatte därpå
Hammerdal-Östersund framgår dessutom enpri- mot ett annat träd, vilket bröts av. I sam-
vat busslinje samt en postdiligenslinjenæd ma veva slog bilen helt om och blev hängan-
ankomst till Östersund omkring kl l0 eller de med överdelen mot en tredje tall, som
11 och avgå därifrån kl 16, till all lycka motstod påfrestningen. Deå-
Fn d b u d 1, _ f,k n , t,_ kande sluppo som genom ett under fullkom-

Bilen förvandlades emellertid till någotkl 8°och från Östersund kl 17. Under sådana som närmast kan liknas vid Skrothög_ '
forhallanden torde enligt styrelsens mening
den förbättring av resemöjligheterna, som
den nya linjen skulle komma att medföra,bli De två dragspelen, värda resp. c:a 900 och
endast obetydlig, under det att man ingalun- 500 kr., erbjödo en sorglig anblick. Det e-
da kan bortse från trafikavledningen från na hade krossats i småbitar, och tangenter-
statsbanelinjen och den därmed följande ök- na samlades upp i en säck, medan det andra,
ningen av driftsförlusterna å densamma, som som visserligen även blev illa tilltygat,
staten årligen måste täcka. fortfarande påminde om ett bälgaspel.

Fñmreninu mg 1929- KOJLIVET .T 7 .mg mg.
Fil.dr. Sten Vallin har nu

_ U Alla som tagit del av lagen om skogshärbergen måste stor-till lantbruksstïrelsen over- ligen förvånas över de bostäder som tagas i bruk över vin-
lamnaf rapp°rt roranëe öv ho- trarna av skogsarbetarna. Det är ju många av dessa härber-
nom f°rÉtagen_under§°kn1ngaV gen som uppfylla alla föreskrifter i denna lag, men det
Égštâçíïšïšâïšnšñïfït::b:É:an_ finns allt för många som ej i något hänseende tyda på att

vi ha en lag om dessa bostäder. Man tranger helt enkelt i-
Strömsströmen hop en massa arbetare i sma kyffen, som i regel uppforas

Fångsjön pa senhosten sedan allt byggnadsmaterial (timmer, mossa
' och jord) frusit samman och det ar klart att när det bor-

Av rapporten framgår, att fö- jar eldas i dessa bostäder blir det fukt och mögel samten
roreningen av fiber och 5_k, oerhört dålig luft, vartill kommer matos och utdunstning-
smutsvattenorganismer i nämn- af från Svettiga kf°PPaf-
ga Vatten¶r:g,f°re11ggef Isf: Det måste förvåna var och en som i någon mån känner till
1:; ïåâäšaå çšïåšeíëånäâïíšï under vilka förhållanden skogsarbetaren lever, att något
försvårande särskilt sadant far passera. Varje arbetare vet lika tydligt som
fisket härígenom åstadkonmits nagon annan, att det finnes lag som foreskriver huru bo-

' staderna skola vara inrattade, varfor det ju ocksa ater-
Ei|aslh" 10 aug 1929. faller på arbetarna själva, när de utan vidare protester

_11 1 lata sig fosas in i sadana bostäder, men det händer allt
5 n e_f1 ansstyre sen för ofta att en arbetare, som vågar påpeka för bolagsrep-

âïëšíïkïïlâaëgvâšššäïäeåíegrr resentanterna brister och fel, får den upplysningen, "att
är du ej tillfredsställd med bostaden, så står det fritt

för godsbefordran på Sträckan När man sett sådan behandling av folk, blir man ej förvå-
östersund-Hammerda1-gtröUBund_ nad över de siffror som vi ofta få taga del av över tuber-
Järnvägsstyrelsen anser krav- kulosens härjningar bland norrlänningarna, för att nu icke
et på g0¿a tran5p0rt1ägenhet- tala om alla de som lida av ischias o. reumatisk värk.
er väl tillgodosett av in- Det måste ske en ändring härvidlag för vinnande av rättel-
landsbanan. se, men det bör ske på initiativ av arbetarna själva.
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Sommardagar i Ström '
v °'

LINÛBERGSBÅCKEN VID STRÖMS SJUKSTUGA

L¿l2,t T/uiwnbågen »som awsßu/ta/L den Marx/ska pa/Ladgaxan Champix EZ;/ßëe, »så k/röne/L Lind-
be/Lgfsbacfzen de/så nofidjämtska mot/.sua/u'¿;he,t /L Stonga/tan. Etu/son1 backen på ett fzanaíz-
/tva'/sI,¿ßI2,t /sä!/t avvilze/L Mån det áßwtßand ua/Lpå »_samhàlUie,t ära byggt, óå åfi St/Lömßwzd

häfugenom en omväxlande och Lbte/t dnwnaxßslz topogluzái.

OVANLIG FÅGELJAKT * * 12 aug 1929. Strömsêns gård i Hallviken ett par teater-
Au döda hök med iirerflaska har väi till Pjäs” av °“ a““”'“örk1“bb frå” U1ríkSf°“'
sällsyntheterna, men det hände häromdagen i Det första stycket fick man inte reda på
en gård mellan Bredkälen och Hedningsflokä- vad det hette, och för övrigt var ju inne-
len. En stor slaghök förföljde hönsen inö- hållet i pjäsen tämligen magert, varförnan
ver stugubron. Oväsendet uppmärksammadesav gott kan lämna detsamma å sido. Det andra
hustrun i gården, som befann sig inne, och stycket bar titeln Holma Pelles triumf och
hon var ej sen att med det första tillhygge, var av ganska god beskaffenhet. lnnehavarna
en fotogenliter, som stod på bron, förpassa av huvudrollerna gjorde sin sak bra. Sär-
honom till de sälla jaktmarkerna. Höken mät- skilt när det gäller de två gamla antagonis-
te en meter mellan vingspetsarna. terna av bondestam, som råkat i delo medva-

randra. Mimik såväl som maskering var av
SKOLNYTT * * 14 aug 1929, prima slag och de agerande äro värda allt

_ , beröm. En del av de uppträdande kunde dock
Rektor vid kommunala mellanskolan i Strom ha talat litet högre och tydligare Pjäsens
meddelar till Skolöverstyrelsen, att antal- skrä¿dare använde sig dock av ett tvíve1ak_
et 1arJEngar vid Skolannunder 1aS§ret,1929_ tigt tricks, i vilket ingen äkta humor ell-
-30 beraknas till 26, darav ll kvinnliga, er annat av värde ligger varför Sådant
fördelade på två klassavdelningar. Behovet '

, N U , gott kan uteslutas.
av statsanslag vid skolan for namnda lasar

uppskattas till 8°050 kr' En anmärkning förtjänar också publiken för
AMATÖRTEATER I HALLVIKEN * * 15 1929. det "hand- och fotarbete" som nedlades för

de spelandes räkning. Bifallsyttringar som
(LT) Söndagen den ll aug. uppfördes på J.M. urarta till ett infernaliskt oväsen göra

16



PÅRT1 AV NORRA STRANDVÄGEN MOT SÖDER

Förr den upprnä/dz/.samrne ßlanöfren e/Lbjude/L No/una Strandvägen pafttéeft av yoastonaß Maönhet.
En p/wmenad 56/Lb¿ Vi/Lgolzajen och nomwt nekonmendøtaß å/t dem bom bt,<',¿ßa ßommafüzväß-

Ka/1 ömslzan nju/ta av vættuåandex ¿ de/så agna/sta gøstaêtmng. Pnovnenad/st/råkat/s lummi-
ga g/Lönßha och näflhet ULÅZ vatten gön bpax/sezutou/ren yttejz/st angenäm.

varken de spelande eller teaterbesökarennå- Strömsundspojkarna voro intressanta bekant-
gon tjänst. skaper. Nu vunno de ju alla kasten. Det

finns tydligen gott om material i Strönsund.
FASTIGHETSAFFÃR * * 19 aug 1929. Vad som däremot inte finns är drägligidrott-
Anders Strömstedt Ö'aren har av Jämtlands splats' och detta faktum förklarar väl inå-

" ' J ' . . on mån att kasten voro de starkaste gren-
Folkbank kopt bankens heman 1 Renalandet. g ' Ü . . .

A 0 k arna. Man behover ju som bekant inte sa
Kö esumman: .OO r. u U . N 0

P markvardiga banor for att trana kast. Dess-
utom lider man förstås brist på tränare.

JUNIORMÄSTARNA 1<oRAmz =|= =|= 19 aug 1929.

Distriktsmästerskapen i allmän idrott för
juniorer började på lördagskvällen inför en
tämligen fåtalig publik. Det var ganska BLIXT & DUNDER I HAVSNÄS* * 20 aug 1929.

lugnt vädår' men.ka11F som i siutet på sep- (ÖP) Ett starkt åskväder drog i fredags öv-
tember' vllkït glvetvls kom p°Jkarna att er Havsnäs, varvid blixten slog ned genom

stelna aVseVart° skorstenen i mangårdsbyggnaden å A. Rosbergs

Persson, Strömsund, som vann spjutkastning- gård och in i bakstugan, där en flicka satt
en, 42,56 m., hade naturlig snärt i utkast- och rensade blåbär. Flickan blev oskadad,
et, men tekniken var det si och så med. Det- men blixten gick genom blåbärskonten och

sama gäller Eriksson från samma förening, fortsatte in i köket. En annan blixt konxupp

som blev två. Han hade praktiskt taget ing- genom kamargolvet, där den slet upp en 2

en nytta av satsen. Han var en av tävlingar- alnar lång öppning. En katt, som låg på en

nas mest lovande pojkar och komer säkert säng, träffades av blixten och blev förlam-
att bli finfin med tiden. ad i bakbenen.
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SAMREALSKOLAN * * 4 sept 1929

I sina riksdagspetita hemställer Skolöver-
styrelsen om inrättande av en adjunktstjänst Ströms kommunajnämnd annonserar om tre_
vid den blivande samrealskolan i Ström i dje uppbörden av kommuna1utSky1derna 1

samband med den kommunala mellanskolans för- två av ortens tre tidningar, icke i
Staflígade- Länstidningen. På förfrågan om orsakentill att tiden för uppbörden icke skall
KÛNSERVERINGSKURSEN * * 5 $°Pt 1929- delges Länstidningens läsare inom sock-
Den under de senaste veckorna i Strömsund nen Évarar k°WmU"a1"äm"de"5 Ûrdf- att
hållna konserveringskursen av frk Ruth Lek- det fïnns deÉ 1"9e"_a"]edn1"9 till eme'
sell från Dalskog, vilken kurs varit besökt da" 80% ÛV Lanstïdnïngens läsare icke
av över 60 elever, avslutades på tisdagsaf- beta]a Skatt annat än 9enÛm införsel-
tonen med en välbesökt offentlig högtid i Vi ÖVer]¿ta åt Våra partivänner inom

Samf°a1Sk°1a“S Samïíßssal- Ströms fullmäktige att ge kommunalnämn-
dsordförande det besked han behöver.

(Notis i LT 19 sept 1929)
STRÖMS SJUKSTUGA * * 7 sept 1929.

Beträffande gjord framställning om bevilj-
ande av l 1/2 månads semester för skötersk-
an beslöt landstinget av principiella skäl SKQGSAFFÄRER Q 30 Sep; 1929_
att avslå framställningen.

Vid virkesauktion på Grand Hotell på freda-
OSÄKER TILLVAR0 * * 10 1929_ gen inropade Sundsvalls Cellulosa a.-b.

Sept 16.258 granträd för kr 1:05 pr träd. En an-
(LT) Fredagen den 6 d=S överfölls en person nan grancräds utsrämplade på Ströms kom-
í Havsnäs av sin granne med familj, då den muns hemman Tullíngsås 1:2 för kr 1:05 pr
förre skulle staka upp rågången för ett träd. En annan granträdspost om 9.122 träd,
krondike. De överfallande voro sex personer. urstämplade på Fridsbergs barnhems hemman i
Folk varseblevo uppträdet och dikningsarbet- Hillsand, inropades av disp. Oscar Carlsson
et kunde fOrtgå- för ett pris av 65 öre pr träd.
Ett liknande överfall skedde för ett år se-
dan, då grannen skulle flytta ett par busk- l

ar i trädgården.

UTMÄRKELSE * * 10 sept 1929.

SLÄKTGÅRDSDIPLOMEN: fädernas äreminnen, löf-
ten för framtiden.
Ströms socken: Syskonen Ronne (genom Krisdr
na och Anders Rosenberg), Näset n:r 1, omkr.
år 1546.

KONFLIKT VID AVVERKNINGU 11 sept 1929.

I lördags utbröt strejk vid disp. Karlssons
skogsavverkning i Gärdnäsbyn. Arbetarna
krävde högre betalning för huggningsarbetet,
vilket krav delvis godkändes, varefter ar-
betet återupptogs.

BILPARKEN VÄXER 5 18 sept 1929.

Hos Länsstyrelsen har under årets 8 första
månader ínregistrerats icke mindre än 391
nya bilar till ett värde av över 1.500.000
kr. Chevrolet leder med 146 sålda bilar, me-
dan Ford kommer som god tvåa med 78. I näs-
ta grupp om 15 vagnar återfinnes bl.a. den
svenska bilen Volvo.

NY HÅLLPLATs 1 26 sept 1929. l
Mellan Hallviken och Tännviken har inrätt- Gübbßn
ats en ny obemannad hållplats, Mullnäset, VIÛÅR REINHÅMMÅR, 40% lill Eä¿h 0Ch LÅVG

där varje personförande tåg fr.o.m. den 28 Retnhammaä Å Renåßandßt, 1929.
dzs gör uppehåll för resandes av och påstig.
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Näfa 14 okt 1929.

(ÖP) Då handl. N.G. Dahlén i Strömsund vid bilfärd Öster-
sund-Strömsund i torsdags afton befann sig mellan Österås-
en och Olsta i Häggenås var det nära att han kört på en
3-års älgtjur, som i mörkret kom framrusande på vägen
blott några få meter framför bilen. Bilisten hann dockvä-
ja undan samtidigt som älgen hoppade av vägen och begav
sig in i skogen.

31 okt 1929.

(ÖP) Ett par ynglingar, Anders Backlund och Frans Millstam
från Strömsund, voro i måndags med om ett mindre vanligt
äventyr. De voro på väg till skogsarbete i den s.k. Mull-
nässkogen, då en älgtjur uppenbarade sig och gjorde sig
färdig till anfall. Ynglingarna togo sin tillflykt bakom
en stor vedtrave, men denna sönderslogs av älgen, och det
var med knapp nöd de hunno rädda sig upp i ett stort träd.
Tjuren uppehöll sig vid trädet och bearbetade det med bå-
da benen och sina horn så att bark och flisor yrde, i he-
la nio timmar, innan han fann för gott att avlägsna sig.

skon Hemmmcssow g¿¿_wr big Flßla 5 nov 1929-

med OLIVIA KLIPPSTR9M“de" 29 Statsrådet Lundviks föredrag i Strömsund samlade en tal-
óept 7929' Boóaíxa a ohn' rik och tacksam publik. Efter föredraget hade den liváaaf-

tiga högerföreningen i Strömsund arrangerat en anslående
fest å Grand Hotel. Över 75-talet personer deltogo.JO sept 1929.

LANDSFISKALSTJÄNSTEN I STRÖM

Landsfiskalen I. Gärdin iMör- “tan vapen 8 UOV 1929-

åll beíïäïår sig hïs k'.måt De samvetsömma värnpliktiga från Jämtlands inskrivningsom-
Over a _ anss yre,sen 1, st råde komma nästa år, enligt av k.m:t utfärdade bestämel-
ersund till landsfiskal i h d kl- fu 1" -11 G" -k 1 d .
Ströms distrikt förordnat ser, att uvu sa igen _or aggas ti astri s an s revir,

_ där de i stället för krigstjänst skola utföra skogsarbet-
landsfiskalen X. Hallberg. 9 . \
H , . _ __ en at kronan a Jackmyra kronopark.

Da jag under en tid av nara
25 år ägnat mig åt landsfisk- H" |, _ ll 192 .
alsbanan och under 13 ar in- astave n nov 9

nehaft ordinarie tjänst, tor- Uppvisningen i Strömsund blev en angenäm överraskning. Ef-
de jag rättvisligen ha bort ter att aveln i flera år legat nere, kunde man i år uppvi-
erhålla den sökta transporten, sa 14 ungston och l5 ston, alla premieringsbara. Det är
i synnerhet som den till tjän- den på orten livaktiga och intresserade avelsföreningen
sten förordnade íeke på 1ångt med sin hingst Ultimus, som åstadkomit uppryckningen.Det
när kan uppvisa samma tjäns- ökade intresset för hästaveln torde också i viss mån ha
tetid", skriver landsfiskal framtvingats av de mindre jordbrukarnas behov att återvän-
Gärdin. I övrigt åberopar han da till sina gamla förvärvskällor, sedan krisårens penn-
en del personliga skäl för en ingflöde börjat sina. Bristen på hästar och de stegrade
transport, bl.a. de bättre hästpriserna ha väl också gjort sitt till.
skolförhållandena i Strömsdi-

_ Längre norrut efter Ströms Vattudal förspordes också ett
Strlkt' livligt intresse, och man uttalade t.o.m. en önskan om en

särskild premiering i Alanäset. Bristen på hingst i dessa
trakter är emellertid ännu icke fylld.

Fjällemlarna ha i höst lämnat
sina hålor i fjällmyrarna och
anträtt vandringen mot öster
Och kusten- - man uu omm.

Stromsunds Skocentral ,
KÖTTHALLEN ...rm s..r.......... 1.... VAVNADER

STRÖMSUND _ nu inkommet üll

ra. 154 /um E. Lrugmr. nr. ru. Stor sørtermg av skodonv Qxva p|~|se|~|

REKÛMMENÛERÅS-' finare och grövre
_ K°“'“f°f i W- " rum Immer rm barriguu Wim. ll fe "I 0 TV 3 l (l S C Il

Fñrsiklassígr varor! Lägst: priser! Postorder exp. omgående. Tel. 23. Strömsund. T=|. 23,

INVASION Av SMÅDJUR
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12 nov 1929.

(ÖP) Som vi häromdagen meddelade under "Har ni hört" mis-
ter Ö.S.K. och därmed även Jämtland en av sina bästa skid-
löpare, nämligen Lars Th. Jonsson - den lille klipske
strömsundslappen - som kommer att förstärka Tunadals I.F:s
skidlöpargarde. Den anrika medelpadsklubben har redan fö-
rut en spänstig lappduo, Sigge och Agathon Jonsson ochtill den kommer nu Lars Th. att sälla sig.
Närmaste anledningen till denna "transfer" lär vara att
Tunadals nuvarande ledning med ett visst bekymer iaktta-
git att en stagnation inträtt inom deras förr så segersäl-
la skidlöpartrupp.

Lars u|[iksm|s SANITÄRA 1=ö1_u1Å1_.LANn1-:N I umuksroxs
Ur 1:e provinsialläkarens ämbetsberättelse.

Om Lars Th. ha stridens vågor 15 “OV 1929-
efta gått höga. En del ha an- Samhället i behov av hälsovårdsordning, som möjliggör att
sett honom vara en tämligen skaffa gehör för sanitära krav. Samhället är också i be-
slätgtruken löpare, medan an- hov av avloppsledning. Förarbeten böra också ske för ord-
dra ieke haft beröm nog att nande av vattenledning, därvid dock bör tillses att vatt-
ödsla på honom. enledning utan reningsanläggning icke kan förordas, all-

, denstund älvvattnet befunnits hålla tyfusbakterier från
Bada parterna ha kanske ratt, kloakerna i Strömsund
ty Lars Th. är ett ganska in-
vecklat problem. På landsväg
och i lätt terräng är han in- linuunlauen 15 “OV 1929-

genting att räk“§ med' qå han Länsstyrelsen har i yttrande till K. m:t framhållit, att
ar a11tf°r svag 1 SÉak“1ng' den ställer sig synnerligen tveksam till lämpligheten av
me“ släp? “t h°“°m 1 de” Vär' en lagstiftning angående bestämd tid för skörd av lingon
sta terrängen med svindlande
utförsbackar, och han blir Länsstyrelsen påpekar bl.a. den stora svårigheten att vec-
som en fisk i vatten. Då far kor i förväg beräkna när lingonen kunna anses bliva mogna.
lille Lars Theodor fram som Särskilt i Jämtlands län, där mogningsförhållandena i oli-
ett jehu, överlägset manövre- ka delar av länet äro så utomordentligt olika, skulle all-
rande sina korta skidor och varliga olägenheter uppstå. Länsstyrelsen drager för öv-
med segerglimten i ögat. Då rigt i tvivelsmål möjligheten att genom lagstiftning för-
är han hemma på sin mammasga- hindra förtidig skörd av lingon eller att på ett något så
ta, een gäller det en distans när effektivt sätt övervaka bestämmelsernas efterlevnad.

på 2- högst 3-mil' är då: ie- Några särskilt anmärkningsvärda missförhållanden i fråga
ke många som slå h°n°m 1 det om förtidigt plockande av lingon hava ej kommit till läns-
:arh1and?t'hI Sit Morltf kan- styrelsens kännedom och torde ej heller med hänsyn tillde

e an S13 .e¶ma' men pa en vidsträckta områden, där lingon förekomma, och den i för-
I'5 _ hava 1 oåtersåïd hår hållande därtill glesa befolkningen vara att befara.
han alltid varit ohjalpligt
b°fta °°h där har han alltid AVVERKNINGARNA PÅGÅ NU FÖR FULLT 19 det 1929.
1<°mmiC till 1<°f'=§ m°f Sina INGEN OROVÄCKANDE ARßETsLös1~11~:T GENOM sNößR1sTEN
större och kraftigare konkur-
renter (OP) I Strömsund ha drivningarna just börjat, medan hugg-

0 ningen pågått ända sedan oktober; på vissa platser harman
. . . ' " . S ' -MEDALJERAD . 7 dec 1929. t o m haft arbete i skogen hela hosten "ommaravverkning

arna ha aven florerat, en nyhet som man borjade med for
Brandchefen i Strömsund,järn- ett par tre år sedan.
çandlz E. Gust. Lundhâlm, Wïí Det största bekymret f.n. är att marken är så dåligt und-
or angyarlg' gagnan É Vår erfrusen vari enom trans orterna i sko en forsvaras Pa

samhet tilldelats Patriotiska ' M g P . g . ' .
sällskapets guldmedalj, andra grund av snobristen har man inte heller kunnat fa ned vir-
stor1eken_ ket till vattendragen. Den utstamplade virkesmangden ar 1

år något större än fjolårets.
SKATTETRYCKET i 7 dec 1929.

Kom.skatterna bli alltmera lulutletul 27 dec 1929'
tryckande. Utdebiteringen näs- En julottetur gjorde ångaren Wirgo på Ströms Vattudal mel-
ta år i Ström blir 10:40, en lan Strömsund och Gärdnäsbyn. Det var första gången någon
ökning med 1:20. båttrafik förekommit på Vattudalen vid juldagarna.
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GrandHotell
L.f\T.-'»E.\'>' ~tiSr«-IJ och

PM! :--|.||
mcaderal' sig i rcszni-

dns och turister: :Hnnkf-.

14 propra rcsanderum.
samtliga med lelef. Prlk-
tiga uppacknlngsrum. Gu.-

:;ï?§:;Å:Q;:¥' It fån det Staömbund aom danaan och Bea utgöa Gnand Hotefß
Telefon us' Strömsund den nrrtufrßtga s'a1n2,tngApunb,ten. Sa ha/1 .L 7920-taßeió Aus-

ta shaßvande minut Låten ut champagnekonhanna bniaena ¿

n _3.sul, lL.\U-

L P4

iioteéíßets 5e/s1',¿vi,te,tsAa,¿c>ng, och fina/1 det nya åfutéond-
etb Lntnäde. Gott nytt ån 1930!

FoL1<MÄNcn1-:N 1 sTRöM O CYKELFÖRSKINGRARE O 8 jan 1930.

Vid årets början (1929): 7.306 personer (JT) Sjömannen NN från Strömsund har häkt-
Vid årets slut: 7.239 " ats i Malmberget på begäran av stadsfiskal-

en i Östersund. Den häktade har gjort sig
3 jan 1930. skyldig till förskingring av en cykel, som

TRÄNINGSTÄVLINGAR 1 srnöusunn (1.F.K.) han köpt.P? hyresk°“trakt °Éh S?da“ Salt'
NN har tidigare straffats for likn. brott.

29/12 23 km: 1. Lars Th. Jonsson l.43.45 Han är född i Strömsund år 1900.
12 km: l. Pelle Lindqvist 55.23

2. Karl Barthelsson 58.42

Nyårsdagen IÛ jan 193Û.
23 km:ll km:

L~>I\Jr-1>- .

åaïï :hi Jonsson 1':g'ââ 60 ar fyllde den 8 dennes frk Elise Svens-
Pr1Línâ ïíst 56'35 son i Strömsund och uppvaktades av sin sto-
Níls Olïander 56'39 ra vänkrets med blommor och värdefullapre-

' senter, varefter hon inbjöds till ett sam-
Ei bidrag 4 jan 1930 kväm å Nya Hotellet.

Regeringen har ogillat av prov.läk. i STRÖMS SKOI-RÅD Ö 10 jan 1930-
Ströms distrikt Jacob Krenzisky fullföljda Såsom rådgivare åt Skolrådet beträffande
besvär över länsstyrelsens i Ostersundfast- flickors uppfostran i förekommande fall har
ställt å k°mm“n§1f':s_å Ströwlïesëgt de: utsetts folkskollärarinnan frk Signe Lund-
27/10 1925 att icke vi are ti er anna o ström_
nom hyresbidrag.

. Statsbidrag 11 jan mo.lsfrltt 7 jan 1930.
2 . . . . OKAT STATSUNDERSTÖD TILL BÅTTRAFIKEN Ä

Stroms Vattudal har varit isfri till den 2 STRÖMS VATTUDAL
jan. då ångaren Virgo gick en tur. Det har
aldrig hänt att någon båt gått vid samma Länsstyrelsen i Ostersund tillstyrker hos
tid förut, k. mzt att rederiföreningen Viking för up-

Ãngbåtstrafiken å Ströms Vattudal har ännu

8 jan 1930, pehåll av ångbåtstrafiken å Ströms Vattu-
dal mellan Bågede och Gäddede måtte bevil-
jas ett understöd utan återbetalningsskyl-

ei i“StÉ,mFS' I går' de“.7' aYgí°É å“g?'e“ dighet å 3.000 kr. för 1929.Virgo pa sin andra tur till Gardnaset inne-
varande år. Då sjön fortfarande i huvudsak Linjen lider i hög grad av k0nkUrr6nSenHwd
är öppen, skulle nog trafiken kunna fort- biltrafiken men har fortfarande stor betyd-
sättas någon tid framåt, gm ti11räCk1igç else för flera byar vid stränderna av Vatt-
fraktgods kunde påräknas. Udâlê-
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2o jan 1930.

Antalet radiolicenser den 31/12 1929 var
för Strömsund 335, vilket motsvarar 20,7
per 1.000 inv., för Östersund var siffror-
na 6.060 och 67,5.

KOMMUNALT I» 22 jan 1930.

Med anledning av E.G. Lundholms förslag be-

endast inom ett skoldistrikt, nämligen
Ströms.

SKOGSARBETETS FAROR 'Û 31 jan 1930.

I onsdags var den kände skidlöparen Jonas
Fredriksson från Muråsen utsatt för en svå-
rare olyckshändelse under arbete i skogeni det han högg sig i vaden med en "barkspa-
de". Den förolyckade infördes till Strömsslutades giva municipalnämnden i uppdrag - k ¿" h .

att ingå till styrelsen för utskänkningsbo- sju stuga' ar an nu vardas'
laget med anhållan att bolaget ej måtte å Vllka följder °1YCka kan RONH atï mêdfö'
motbok utlämna spritdrycker till andra än ra kan ännu ej bedömas. En viss förstämning
dem sgm med skatgekvittg Styrka sig hava är märkbar bland medl. av I.F.K. Strömsund,
betalt sina municipalutskylder. då F. varit och även nu under de tävlingar

som anordnats, visat sig vara föreningens
1<ooPERAT1oNEN I 27 jan 1930. bäste löpare-
Ströms konsumentförening har under föregå-
ende år haft en omsättning av kr 379.919:75
vilket med 13.000 kr överstiger 1928 års
omsättning. Nettobehållningen för året ut-
gör 16.000 kr. Medlemsamtalet har under
1929 ökat med 31 till 536.

ORDNAD TANDVÅRD I 31 jan 1930.

Enligt folkskoleinspektörens berättelse för
senaste arbetsåret förekommer ordnad tand-
vård i Jämtlands norra inspektionsområde

SKIDANS HISTORIA *I 3 feb 1930.

I.F.K. Strömsund hade i torsd. anordnat en
föreläsning å Biograflokalen av hr E.G.
Lundholm, som höll ett intressant histor-
iskt orienterande anförande om skidlöpning-
ens och skidteknikens utveckling från forn-
tid till våra dagar, varefter förevisades
skioptikonbilder och film från vinter OS i
S:t Moritz 1928.

Int/Le/Met 5611 /.sleédlöpa/Le/spofoten han på »sena/Le ud wlsaz: en manhant ökning. Kßabbmàztm-
»skap och I/Länfngutäulçángan außöba vanand/za L tält ßöljd. I någon mån tande det/ta nyvalz-
namie int/Lewse ha un gnund 1; de 5/Lamgángan »som Laøus Th. Jomßon »shändan /L det nano-
neßßa Apånet. Men Stnömbund ägen många andna dukt¿ga åkane, och kvinnonna ßtå áche män-
nen eáte/L.
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SISTA TUREN 1 feb mo.
Över Strömssundet gick färjan
för sista gången för säsong-
en, den 1 febr., vilket måste
betecknas som en sällsynthet,
då färjan eljest brukar lägg-
as upp i mitten av november.

FHQIUIGI 7 feb 1930.

(JT) Strömsund får den 18 feb.
besök av ing. K.G. Lindner,
som besöker länet och då bl.

øW,a~«~" y- a. platsen Strömsund, dels
_ -”” W” för att demonstrera flygmask-

' “'~““W“Ã inèns användbarhet som regul-
järt trafikmedel även under
vintern, dels att stimulera

f intresset för flygning.

vnmzze vv öven JÄR~vA'GssTAT1o~fN I snzömsuuv Det är ^'B° ^ef°“a“SP°ï“ S°'“planerat denna flygturne som
Någoi b0m hanbke Å ßkamtiden kümeä att Viba big Udda Qn under febr., mars och början
oßyeeug lö/sn¿ng 56/1 Nofrdjämzßandb ojäm¿öfb¿L¿gen btöfvsza av aprn S1<a11 besöka a11a me-
och me/st expan/s¿va met/wpol, va/L nä/L Inßandbbanan dfwgb ra betydande orter i huvudsak-
uianöä bamhäßleí. Fäån Stnämbund expedieäab daglbgßnibiü- ligen norra Sverige. Stomatol-
äa güdbvüßymeä vid jäänvägen, K¿hb0m uíbyíe bkeü av liv- fabriken i Stockholm har gen-
Lág pe/usont/ra/Llz. Det na,tu1LlL¿ga/:te hade ua/bet om denna am fiaanaieur understöd möj-
Iäaßik pabbeäaí gßnüm bamhäßßei Och ÅCÉQ b0m nu åh ÅGKÅZÉ, liggjort turnén. Biljettpris-
"ÄQWQQÅÛ4" t¿¿¿ UßÄ¿ÜÅÉ0ä4- et för en uppstigning är 15

Sta,teon/shubet M byggt 1913 1. en Leålbtalande byggnadbbixl. lššrâïkgíësï de

vid biljettköpet avlämnar en
av de små papphylsor, vari

; j _;'j g¿¿7¿f:§¿, .,,{_,,a \ Stomatoltandcremen är förpac-
' “ - lflf Z'f ïf '“" ._ H ' . kad, får företaga turen för

, . _'>- 10:- kr.
5 ,,v J g¿¿_ Flygmaskinen är en sexsitsig

A Junkers F 13, försedd med en
'-_ Junkers L 5 motor på 320 hkr.

med en hastighet av 180 km
per timme. Bensinåtgången är
c:a 60 1 per timme. Hela ma-
skinen, som har en vingbredd
av 17,75 m., väger 1.200 kg.

skmf 8 feb 1930.

Vid D.M.-tävlingarna på skid-
or i Östersund för juniorer,
20 km, blev Erik Palm, I.F.K.

- Strömsund åttonde man med ti-
Û ISTRÛMSUNDS BRYGGERI A -B de“1~”~”~

I I 5:s propagandatävlingar
tgfrßmsud på skidor för 10-mannalag i

Östersund i söndags, kom I.F.1:-i "-:__~ *Tf-'-1-":'=':,'j_'_, K. Strömsund på ni0l1de plats
7 I med 3.57.37 mot segrande lag

Rekommenderar sin utmärkta Pilsner ö.s.1<.:s 3.38.07.Y

\\'/ichyvattèn och Lâskcdryckcr av Inög- Lars -1-h_ Jonsson segrade vid
:fa kuwllt-:t och síšr¶š!!v_1|:v.i«-: š.:<-mr:-Ii nari0ne11a s1<idräv1_ på 30

av Siuhns Kem. S1..L=<.m i l'i.àrr.-l)~:u1d km í Tuadl í Söndßs med fi-
den 2.36.59.
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* * * 17 feb 1930. å [Wa 19 feb 1930.

I fredags och lördags gavs av Otter & Comp en synnerligen (JT) Stomatolfabrikens flyg-
lyckad revykabaret å godtemplarhuset i Strömsund, betit- turnê besökte i går Ström-
lad "Å Vattudalen intet nytt och Du får inte följa medüg sund, där 25 passagerare,där-
hem" med en hel del roliga inslag. Spelet, som gick för ibland en över 90 år gammal
fullt hus båda kvällarna, sköttes av alla medverkande syn- man, begagnade tillfället att
nerligen bra, varför de skördade såväl blommor som ovati- se sitt samhälle från ovan.
onsartade applåder. Behållningen, som torde uppgå till åt- Ett idealiskt flygväder råd-
skilliga hundralappar, är avsedd för iordningsställande de.
av den nya idrottsplatsen. KÄRNFRISK GUBBE

SKOLUNGDOMSTÄVLINGAR I STRÖMSUND DEN 20 FEBR. 1930. (JT) Den i tidningen nmnämn_

km gossar: de 90-åringen Jonas Rask, som5

UIÖLQNUH

3

U'1«ßU3I\7I-I

1,

U'l«L\bJI\)|-IU-IN!!-'

4'
5'

UI-ßb-JN!!-I

Erik Johansson 28.43
Alvar Löfström 28.45
Mattias Eriksson 29.52
Knut Karlström 31.07
Olle Westin 31.12

km gossar:

Arne Olsson 17.21
Einar Öhlander 17.22
Karl Fride Hjortzb.l7.54 . Roul Kring 20.16 frisk och kry, har ett Synner-
Gunnar Wi1helmssm1l8.05
Gunnar Svanström 18.33

r-
O\D<:0\:O\

0-'

O\D®\|O'\

1

vid Stomatolflygturnens flyg-
Göte JönS$°n 31-19 ningar i Strömsund var en av
Gustaf The1en1U$ 31-24 dem som passade tillfället
Tefsten Ff1de11 32-44 att flyga. Han blev av förar-
Östen Jönssen 32-02 en bjuden på en tur i luften
Den Tåqvisf 33-34 och är av den gamla kärnfris-

ka stammen. Han föddes i Lax-
vikens by i Föllinge l840och

Rickard R°°$ 18-36 är nu bosatt i Håkafot i
Karl Erik W1k5tfÖn119-57 Frostviken; är fortfarande

Bífgef Funsetn 29-23 ligen gott minne och läser
Lars Hnlmbefg 29-38 den finaste stil utan glasög-

5 km gossar: on samt intresserar sig för
oc O

Olle Olsson 8.56
K.E. Eriksson 9.05
Ernst Mesan 9.07
Bertil Kring 10.02

\O®\lO\ ..

alla dagens handelser. Manga
Ef1k 5VenSS°n 10-30 skiftande öden har den gamle
Hans 0 Hedström 10-39 under sitt långa liv fått ge-
Ernst Engström 10-45 nomgå, men med sin starka ar-
Göte Göfa“$S°n 11-07 betsvilja och goda humör har

Sven Fjällgren 10.23 10. Sixten Sjödén 13.08 nan alltid vetat att klara
Flickor 3 km: sig 13e“°m°

Berta Myrên 19.58 6. Mary Nilsson 24.55
Margit Persson 21.13 7. Birgit Karlström 25.05 27 f b 1930.

" . . K .12 eRut Engstrom Zå ïï 8 aren Stromstedt 25 ULRIKSFORS soc DEM. KvINN0_
Ester Engström 2 .

Karin Hedström 23.26 äëgšß HÅLLER SITT ANDRA ÅRS-
Extra pris: Ragnhild Wagberg och Emma Larsson.
F1ick°r 1,5 km; Klubben har under året hållit

Wiola Mattsson 9.46
Karin Sandelin 10.25
Mimmi Nilsson 10.26
Karin Svensson 10.53
Eivor Modin 10.54

»-

O\D00\:G\

_ _ 12 ord. möten och styrelsen
Marla Dahle" 10'25 lika många sammanträden. 8 sy-
Je““¥ J°¶aSS°“ 11-41 möten har håiiits. 1111 Foik-
Marg1t_J°“ss°“ 11'54 ets hus har inbetalats 120kr
Elsa Llndström 12'16 eller 12 andelar. Medlemssif-
Sally J°“ss°“ 12'25 fran är 32, räkenskaperna ba-

p1ick0r 1 km; lanserar på 628 kr.

U'IJ-\bJf\J|-I

Anna M Edin 7.53
Anny Sellman 8.08
Stina Westin 8.15
Kerstin Johansson 8.41

\O®\|G\

Dagny Tjärnström 3_45 Efter årsmötet vidtog en gen-
Ingrid Johansson 9.18 Omgående tfeV1íg fesn, där
Ebba 5a10m0nSS0n 9_23 "Traskapellet" med sin ofant-
Barbro sjöiander 10.10 ligt lyckade kavellmästgre

Li11ebi11 Jonsson 8.41 knep sig Stvrmnde avvlader-
Där var sång och uppläsning,

småskolan 1 km: fröjd och glädje, kafferast,
1. Erik Myrën 8.10 Dessutom tilldelades Stig dans» teSUPe0en återigen dens-
2. Stina Hansson 9.40 Karlström extrapris en bäg-'_ Hoppas krafterna kunna skärp-
3. Ann Marie Hallbergll.44 are, för god prestation. as till innevarande års arbe_

Prisutdelningen förrättades av folkskollärarna Pelle Jo- te för att vinna ytterligare
hansson och Jonas Stenberg i folkskolans gymnastiksal. mark i denna borgerliga, mör-
Priserna voro många och värdefulla, såsom skidor, kostym- ka och nordliga landsände.
tyger, klädningstyger och kapptyger. Allt skänkt. God kamp!
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4 r Strünisumls lnnnnshlad så ~

No I Lordngen den 22 'Ohman WII) I Årg 1

HÅRMI-:D ANMÄLAN.
hava vi äran inbjuda till

Var tid präg as av en om attan e re orm
iver på olika områden, och däröver torde

på skidor I Strlnund söndagen du 28 telnr. man ej behöva klaga, bara det visar sig
""'"'°^"^ °"^"^* att det är en allvarlig mening därbakom,

15 km' f°"i""'i°"°"- 1643 Ü- en god vilja till det allmännas bästa.
20 ' f°'i""i_°"°"-18"2°."' Men om det länder till skada eller stil-

“'|'Iuf'ï::::L:'.'::':_°w7:w lestånd vilja vi nog lite var reagera
Anmiininw mona; av mavfm, 2 ir. for same om ou-boys, 1 kf. mf där°m°t' _äYe“ °m det galler en eller an-

iunmm, .kon vin nu nmnai min :magen den 20 femma. nan tradition.
Strömsund den 10 tebr. N30.

'0Illl'0IIOIllIIIlI'll Strömsmarknaden var en gammal, god tra-
dition och till nytta för alla. Den har

1. h f.. . . d 1.satt iv oc arg pa nagra av en anga
vinterns kulna dagar. Många generationerB I F E R N A. har samlats här för att göra affärer, el-
ler för att vederkvicka sig med den om-
växling, som ligger i att vid en dylik1 FOLKETS HUS BIC. * helg få kasta av vardagslivet och sanman-

VNÜI U- 9- träffa med andra människor, varigenom
' '° man med nya krafter kunnat återgå till

En karlekssagla' det dagliga livets arbete.
En utomordentligt bra Illn.

lärda; ll. 4. 0. och 9. Tack vare nedrivande krafter, är den till
allmän förargelse borttagen. För sentM har man insett till vilka konsekvenser
en dylik åtgärd lett. Att redan i år få

Rickard Barthelma och Bow C tiden ändrad har ej varit möjligt, där-
8 OITIPSOI1

d .
En sensationell och hlnclelnemttttld lventyrsskildring t 1 1 1 kraves t 1
frånšierëlizhohfullnâosäinâiskn hnmnknç] och farliga hrvntlen. För at t ej det ta år skal 1 gå t 1 1 Sp

n c siömingrian ien exotis' am. '- med s' .. -
den nick. mn atom, iafiiw och driver faiiasniiiii foaabii har några $amh311SbeVa1'ande lntfessefad'
:*.°°..:'.°':..:**::=~.:,:.:::..%='::..*:1L::.:t:::..'::°'.*:;.:**a:..:';:t <1? beslufat söfaf-=ff °P1>f°P °m Sailing

skutan och Si: siilv- till ett möte, vid den tidpunkt da den
E" mm |"°I""" W mh" 'V kml- .|!!9'|!."" m"'k°'“¿ gamla marknaden brukat hållas. Vi inbju-

E'°*"°'"""'k _' Lludemn" da alla till samling i Strömsund den 21
uu ¿|_¿,._,,¿,_ och 22 febr. 1930.

Under dessa dagar kommer att bjudas på
lliuvuarotnmm Fynonmoch siapvagnen. den omväxling som en marknad brukat gi-

En ny snurrig historia av' de bádn lu'slspel:kmnp_an:rna. Va Sk d tävl ingar b Ografer dans samt
Alla vänner av en nktig rolig lilm passa pa. _ .

_ EN SKRA1--r5U¿-¿;5,'_ __ I.F.K:s basar. Skinnhandeln och övriga
Mfd "föfbå|¿°If=\'liu: tiacflíffï kfßvlmiïf '°=:I bilivwlrr- "n=tl§\t=f1=\ affärer blir naturligtvis det förhärskan-

var“. åre . s öm vinnor oc! ar iga äventyr. .. .. .. --
BARNULLÅTENW de. Darnast erlaggande av skatter for_i- dem som ej haft tid med detta forr.- sTRoMsuNDs Bio. -um' -|_.“h,_ uu “_ 5 ut 9_ Detta blad vill verka som en vägledning

för alla besökande Vi får hälsa alla
välkomna till Strömsund ovannämnda dag-

Emil Jannings bravurlm. al' .
En ny lanningslilm i stil med "Frcstclse"._ smlkomisk och tragisk. A- E -
Det sparas ei på knallellektcr och biiru kontraster. Naturalisrn
lírzr små orgier i intima sângltammardetalier, som omvâxla med [Up ßjlgg

spritsmugglarintcriörer. on*
Det lr Aøcrlh inför ßrbndet- Ett av de llh bldn Illneldren- av c[|8Ll§N::.l::lIà:'dllll:rik.

Virliet. hopulttnmgen och målningen OARANTERAS
Elf ury I M ”un aka I b' I Valfri HPI! Sllj $|\'ll køtllillt ll I dl Ilßlif” S I in V - a la Om age lbrdclalitigl lvbetalningxvillltor. Prbodl villkor pl

de W "Ü SWWWÛMÛM- °_' bqmii mn im ombud;

ÅHll0lß0l.$IIlIIIll»'l'OI.lI-
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bil (utländskt fabrikat) ombesörja tra-
ldrottsföreningen Kamraternas flke-

Beträffande biljettprisen har på redak-
- tionens förfrågan meddelats att desam-

ma, på grund av färjans stillastående,
I kommer att sättas synnerligen facila,

nämligen 1 kr. sittplats samt ett beg-
ränsat antal ståplatser å fotstegen ä

Ircdagel den 21. lördagen den Il o. söndagen du 88 Iobr. 75 öre _

För undvikande av tidsutdräkt vore ön-
skvärt att den ärade allmänheten med-,,',"' 'I"',' förde jämna pengar och skall biljetten
betalas i förskott, ty, betonade herr

alnnlu llnula R-nein, även en bn ev finaste närke
se akherna, kan förolyckas.

¿¿__,T Som förare å densamma lär ovannämnda
herr Lune Rundholm vara utsedd och upp-

Söndagen den 23 kl. 6 e. nn. underhlllnlngsmusdk och manas ärade trafikanter att ej genom
' I d d I td I I lö d . . e . e

°“"""'f,f¿d,¿sñf:::f_ Å7; håg: ,,:,',::,f",.:,, "ms visslingar, sang eller tillrop sasom
L L I. tjo och hej m.m. irritera honom under X% den nervpåfrestande styrningen.

R E S T PA R "'Ä7'|'.'1'å' ¿\1“')'.Ei_“Å§§¿SåI;V-Síríaäíílu sToR sTöLn 1 sTRöMsuNn. I Jämtlands-
T u a bt fk . *S 'N 1 fi) ' ' 'äšd§hf§ß¿¿v¶$§§åf§%pL§: R¿mmWME~D¿R¿¶ -Tryckeriets lokal gjordes natten till
Eg:r¿â|igåkoon?; lilluder u-in ::- Iron i går inbrott, varvid all värme bort-

QSCARM 3K0MAGA$|N "'»ï;$Ã(Ä"Lll¿:..«,,n:.«.I.5.""" stals. Något spår av vare sig värmen
su-lnsud. 'teldu 20. _ Rum wååamišf-11.... eller tjuvarna har hittills ej kunnat

upptäckas.

Se afficherna!

Hö- ”alm om Pofas 1.1 mmm sifivlïs-Ci mn. mmnin;
P I "F ”I” h°“ å d šfflfådmu ";'~_”- LÖSÖREKÖP. Herr Anders Eriksson har för

Gl' OT» IÛIIÜÜ I' ~ â|e|::¿l|.at.i"|ai¿n:a:'l|»:ahmi:¿§¿|1-É'à.'k;Éå'f:'š;'ifä obekant pris köpt herr Ax. Wihlborgs
°kh“25 ' ¿:¶mf::wm-Mmtà ' avlagda kommunalfullmäktigebyxor.

I-I-HI-I-lIhd~ø nu-acgmun.
Klll Sl8l'ldah|S lmuuzwlw FÖR MARKNADSBESÖKARE ATT BEAKTA. S0m

fm” |=mk¿_ och B|°mste,h¿nd¿| [(0]-||gg][g|||Q|-gf framgår av annonser i dagens nummer fin-
___ -umu. ut __ h.-“main nes det en kolosal massa affärer inom

5|°,m,,_ K,,k,,m,,' ¿,,,,,,, od, |,,,¿_ ap", “raw “_ .,_m_“ och “Fm Strömsund: Den förståndigemarknadsbe-
sökaren bor därfor 1 eget intresse pas-
sa på tillfället och i platsens egna

Senaste Nyheter' affärer förse sig med det som behövs.

För alla som vilja göra affärer, såväl
EN OLYCKA av dess bättre sällsynt slag, ha- i parti som minut, står Strömsunds af-
de så nära inträffat under gårdagen. Då en färsmän till förfogande. De sälja i
av samhällets mera bemärkta män, en herr lassvis i säck och i strut.
dlfpf C-r1§s_n1 befann Slg Ba hemVag.v1d Affärslivet och den industriella rör-
tvatiden, intraffade ett snoskred fran tak- . n 0 .n

e . . N elsen inom samhallet hade fortjanatett
et pa den stora trevaniga skyskrapan, dar u . . N . .

_ sarskilt kapitel, men for att icke in-
Sv. Handelsbanken har sitt kontor, och ha- n n . .krakta allt for m cket a denna tid-
de detsanma med all säkerhet träffat herr . y P n.
d. C_ 1 h . d h .t fn nings dyrbara utrymme, skall red. noja

° d t " a f"l'ande rörelser:u u - - en as namn o jutanfor samhallet boende person, men vilja
vi uppmana hrr fastighetsägare att i tid Bageri, bryggeri, kafëidkeri, urmakeri,
undanskaffa å taken befintliga snömassor, åkeri, plåtslageri, fotografi, skrädde-
emedan en olycka kag inträffa. ri, kavrneri, sågeri, slakteri med kall-

och varmrökeri, lumpsamleri, snickeri,
LINJETRAFIK mellan Strömsund och Näsviken smideri, hovslageri, strykeri, tvätteri
anordnas under marknadsdagarna. För att mö- bokbinderi, tryckeri, handleri, skomak-
ta den under dessa dagar överväldigande eri, måleri, sadelmakeri, rakeri, klip-
turistströmmen har ett konsortium med herr peri, apotekeri, guldsmederi, biograf-
Lune Rundholm i spetsen bildats, för att eri, bankeri, tumsaxeri, hotelleri,
efter inköp av en större tvåsittsig Ford- vällingkokeri och möjligen aktiejobberi.
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\STRÖMs KONSUMENTFÖRENWG
En väl använd dag på ”F7ata”.

Hushållens egen Varulbrmedllng, har under sin 16-åriga tillvaro Tänk Vad det är bekVän'lt OC-h bi]-ligt att
uonnm unnnn nu. smn nuonßnnuuvna nu komma till "Flata" mot förr. Nu ärii' 10,000:- IIRÛNÛR. i det omöjligt att stanna hemma när det

År l929 ulbelnlades över l0,000:»- kronor. är marknadstid.
I år blir det minst xammu. sunnna. Vi äro några stycken ihop och nu tar vi

Vill Ni ävrn kamma i din/'ulande av dessa /ärmáner? en bi-1 från 0119 Hallin eller Karlström»
313V mecuemy Gör Ed;-a uppköp; det blir både bekvämt och liten kostnad.

-~| Väl framme så smakar det med en kaffe-
STRÖMS K0_NSUME.'N'_!“E“ÖRENlNG tår och vi tar in hos Forsbergs eller

"“"'“ s""""""""“"°"""“'"'T""“"*"°"'°°"'“""* Kafé Tomten. Långhåriga och skäggiga
som vi äro blir nästa besök hos Scher-

IIman där låter barbis" utföra_enI
storre stadning 1 vart vackra ansikte/ ,----- E. Gnsrq/Luna/mun. -~-- och vid utgåendet taga vi vägen genom

Tal. 57.

LAGBIAI: Cananßlöroclhnpar

5 7 I Ü Ü 3 Ü U U- T°'- 57- sj ukvårdsaffären och handla hårvatten,
|Ü"“"°"~ ÜPÜW- 30-53- “WOW pomador och första förbandet som är bra

s-menn en ln; °m man gör sig ina'
ÜÜÜ'-“m°W lf" “Ü UF'-I P.W. Olsson realiserar kostymer och

Tänkt
passar ingen av dem så finnes ju hos

Ilclrta och Oblekta Månsson och Olsson allt vad man önskar
V N A D E R sig. Hos Granström och Dahlmans komp-

letterar vi ytterligare vår garderob.
 kfï.gáf§wpp nuinkommg gu Snön är djup och bra skor behövas. Des-
klwøfmldwnfß/mf. sa finna vi hos Gundt Oscaria och Sko-
utan rispariskillnrtadzkrapp. extra priser! centralen ,”'""' Thure lhorvaldsenW, han md wamsnw- nu Nu ar det nagon som rycker i rockarmen.

Wmvm M4- T='~23- 5"'5"“""- T°'-21 Ja visst, ringarna vi skulle prova hos
0;/I jakob lans nia /dr tríauna . . __

»ua vuuyvulmuaunua. Sunding, och sa skall klockan lamnas
Faffina. nu ma. Jä|||a||ds |:0|kba||k för lagning. Medan vi sköta om detta
'"""“" 0"' f"l""'”"' '°“'- .................................................... .. försvinna våra damer in till GustavaAtt broar skall vara /ör lra-

unur. man rm. Petterssons modeaffär: nya hattar och
NL' _* mn' I skinnsaker locka våra damer. Riktigt i
V,-¿ 5,,,,,_,¿¿,,,,¿,,_ n*P_°°“|°l - - - - - 0 tagen dra de oss sedan med till Thor-
”"' """'"'*"""" h"m-I" ' ' ' 0 vldsens. Bokhandelns skyltfönster dra
av Mllir vølv- Sparluaerlhlna
Ham-Ile/nu :rum skalv. oss till sig och nagra böcker komma att
när luun sade: "Den bran blir .. - ° .. ..

,,,|,¿,, forl_]uva de langa kvallarna framover.

M um MW' ldrzfßfngtn D A H I- N 2 Bäst att tänka på nat tkvarteret. Bra

=&šå??ïš

:ggEöšx

ššgšïšgâ

I
O
Me

Nßvüf- rum och god mat få vi på Nya Hotellet
STRÖMSUND- och Turisten. Mat och kaffe finnes äv-

:§,L,"“°""," "'°°""_ " _ en å Nya Matserveringen, så ej behöver
- Nálden Ulla nnen A.-B; _. .. ._suaaerb Qïwmnz, “M S man svalta, som val ar.

bagatrll. ingen Garn. Vadmal Filtar m- rn. för direkt ut- .. .. - - .. .. -
,,,,,,,,_ hm ,,;o, U" och S,¿cky|k_ Bast att gora ifrån sig aven det ovri-

,,¿¿,,,¿,¿,,,¿,,,,¿,,, Mk M ga som skall handlas med hem, och i
»W «» nu »w ww. Nya Hotellet Strömsundf"'“- specerier m.m. ha vi många att välja på
ru waua om mun:/af. "w_“ïñ,.“.ñ;ñ,ïü'_,.w,.," som hava ett välförsett lager. Ersson,

"'""“' Mårtêns Dahléns Kooperativa och Nils-arllnlrnandlr/drtrrad|.v'r a a

ua 'mor/¿',:f.'fm'4',“;"f:,f-M Erkan* nu Mm son & Wassdahl. Köttvaror o. delikates-
0 - V . .. .
odraøølek-wnfvfvdmibønkm amanß ser forse oss Lindgren, Karl Larsson
Å~4=_Iu|1mafd;nanm1! i- och Hushållsmagasinet med. En påse ka-
M” '“" ““ M “"*'d' Enkelrum 2=so-3: - kf. Dubbelrum s=-. rameller hos "Gott-Jonsson" fullbordarfran nuuuun jag tager ett blad.
zgzfgzifzfldiulæris denna utrustning.I
adl alla vi blisam en gris!
mn su/lmgamavafnamna Ett parti Så var det blott några burkar färg och

papp_m.m. från Färghandeln, lite spik
wllyrke KÛS J/”ler och Jarnvaror hos Lundholms och Redska-

alla blir som klippt: ur ell styrke, .. _ .. .
0,, W. ,,- ,,,1/,,,,,,,., V,-11 ;,¿;,,,_ gg pen, ett besok på Nystroms plåtslageri
fd' "d ”W” ""”f'§'fjf¿f:_ '”'” och så är affärerna klara.

:Ü-än wnmaaaprßeri Skönt att slippa tänka på allt detta
|,_ w_ Mm, lmüwiuß sMmm¿_ längre, men som det väl antagligen

snart blir bröllop måste man ha en ex-
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tra fin kostym och därför beställer jag
en hos Eliasson & Nordin eller hos
Strömgren.

Hade jag haft bil så skulle jag lämnat
alla trasiga ringar på Gummiverkstaden.

Äntligen var allt färdigt och nu måste
man tänka på det roliga, men ser jag
efter i pungen så kan jag ändock sätta
in en liten slant på Jämtlands Folkbank
först, men sedan? Bio med bra program
är det på Folkets Hus och Strömsunds
Bio. Vi hinner på båda, den ena kl 6,
den andra kl 9. Efter bio går vi på id-
rottsbasaren och är turen god så har
vi där en finare vinst.
Dagen är slut och vi njuta en välbehöv-
lig vila för att i morgon vara uppe i
tid och se på alla stora tävlingar:
från den mellan de eldiga travarna till
våra snabblöpare på skidor. Bio och ba-
sar är det även då.

.FM

- Å så sa de att det inte var marknad Skfnnhandßaäe V¿h¿U"d» Södäa Öhn» ää uïß Å

i Strömsund! aóóääeä-

ygg ygg ' pp r-o:|\Lov:~1'.|:z~1'on:|\n~fa4n

smlm Strömsunds Marknadens O T T H A L L E
Föreliggande uppfinning, som avser ;..m,.,;.;;...|.|,;,.. ..= K STRÖMSUND

en spot t låda , har t i l 1 syf temå 1 at t Fickuf- Vlocvf- Silvf- °- G°\d“f°f "" '“- """*~ E' '-*"'l""- ""- '“<

föreb a den osn het som u - *“'“"“"“~ RERIMhMENDER¿9

står vid användandet av hittills sn» mm.-..,. rn- mm .fn nu.,-,..:n_ _ K°'“"'°' i P““- _

b 1-“kl 1 ga kons t 1-uk; ioner _ llr- och Guldsnodsrepnrnlloner förstklassig: mor! Lägsta priser!

N

utlóres av íackman, for! o. bnlhßl-
O

spøttladan forsedd med ett ska'1f0r_ Radionwørntoro.ndiodolu.0nmmcfonnro.|iuvor

migt, i två delar anordnat lock,

åter sluter sig. Spottlådor med i

ll Illl.

Enligtcföreliggande uppfinning är u'_:i.&%u:l}'7å:“:)“l_å\'T(i”

vilket öppnas genom tryckning av sfßf g| gfannafngg eoturm Strömstedt
foten och vid tryckets upphörande Rad|o|yssn|ng| hm" ut
två delar varande lock äro förut
kända, men hava ej funnit någon
större användning, då mekanismen
för lockets öppnande och slutande
varit mycket invecklade.

Föreliggande uppfinning, som hartill syftemål att undvika dessa o-
lägenheter, förtydligas å bif. rit-
ningar.

O.A. Ottosson
_ Strömsund »fri [I

Thure Thorvaldsén
“I STRÖMSUND
- \ Stort lager av

[ê\._-_-_- Mndevarnr - llanlarliklar - Manulaklurnr nch Kuna vann
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H-~~== su-im vi||n|i|«|1i||;|I H(JT) Natten mot torsdagengas
tade tjuvar handl. A- Gran" Frågan om utbrytning av Strömsunds municipalsamhälle från
Ströms bUCik í 3CfÖmSUd,Vaf' Ströms socken till självständig köpingskommun med eget
vid de tillägnade sig kappor, skoldistrikt har nu av kommitterade dragits inför kammar-
koftor, kostymer, underkläd- kollegium. Kommitterade, som i okt. 1928 erhöllo i upp-
er, strumpor, skinnmössoroch drag att vidtaga i sådant syfte erforderliga förberedande
diverse andra var0r för Cia åtgärder, hemställa att kollegium måtte föranstalta om i
800 kr- Tjuvarna, eller tjuv' indelningslagen avsedd utredning rörande Strömsunds muni-
en, hade tagit sig in i butí- cipalsamhälle med det närgränsande områdets skiljande
ken genom att öppna dörren från Ströms kommun och dess ombildande ha köping med
som leder in från förstugan självständig skolförvaltning.till kontoret, varifrån de K .tt d h.11 fu
hade frin: ci11:räde ri11 bd- °mm1 Era e a 3 °fe~ a

municipalsamhällets önskemål
. att erhalla egen borgerlig förvaltning är förtjänt atttiken. u Ü . U U . .

komma under narmare omprovning och att en forandring fran
Något spår efter tjuvarna har municipalsamhälle till köpingskommun kunde befrämja sam-
landsfiskal Hallberg ej lyck- hällets utveckling utan att därigenom Ströms sockens be-
ats finna. rättigade krav och intressen skulle bli åsidosatta.

3 mars 1930. 8 mars 1930.

Vasaloppet gav dåliga tider Landsf. Hallberg i Ström-
p.g.a. snöbrist och värme. sund lade på torsdagen bes-
Jonas Fredriksson, I.F.K. lag på en hembränníngsappa-
Strömsund kom in som nr 28 rat 0Ch Cia 4 1 Sprit Samt
med riden 8.16.47. 80 av 90 20 liter mäsk hos skogsarb.
anmälda ställde upp. NN, boende i en koja å

Sporrsjönässkogen i Ström.

HOLMENKOLLEN 4 1930. Da landsfiskalen anlande

5-milsloppet i holmenkollen en, som utfördes av NN:s
vanns av Sven Utterströnn Sve- hustru, i full gång, varför
rige, med 3.53.14. Lars Th, det icke var förenat medrä-
Jonsson blev 19:e man med ti- gra svårigheter att görabe-
den 4.lS.49. slaget.

*if *'f"“”

j 
POSTDILIGENSEN PÅ VÄG FRÅN GÄDÛEDE MOT STRÖMSUND

Även om Anößtonmen tjutande dnan gnam genom det nondjämt-
aha Akogolandet, ¿å_kan man vana ßäkea på axx Kungl. Poåt-
veaket4 gula bußß nån oán de¿t¿nat¿on, och uppnätthåßßen
de aegußjäaa §öab¿ndeßAen bom ßinno ang¿vna ¿ t¿dtabel¿-
en ßöa dißégewsen/s anlzomot »Le/sp. avgång.

[[aa[ 12 mars 1930.

Vid sparkstöttingstävlan i
Ulriksfors på söndagen på
2 l/2 mils isbana uppnåddes
följande resultat:

®\|O'\U'\¿\bJI\)|-I

......-

F.R. Fredriksson 54.22
Johan Tossman 55.12
Olle Karlström 56.06
Herbert Olsson 56.29till kojan var hembränning- . Hem. Hemmingssonl.O0.2l
Kalle Karlsson l.0l.lO
B. Gustafsson l.O2.05
G. Karlström l.02.3l

Tiderna voro ypperliga om

man beräknar att de deltag-
ande ej voro tränade. Ental-
rik publik hade infunnit sig
vid starten och följde med
intresse tävlingen. Uttal-
anden om att göra tävlingen
obligatoriskt förekommande
varje år gjordes.

NY INSPEKTOR 13 mars 1930.

Till föreståndare förStröms
föreläsningsförening har
skolöverstyrelsen utsett
kyrkoh. Gunnar Löfvenmark,
Strömsund.

I och med innevarande år har
statenskontroll över föreläs-
ningsverksamheten i riket
skärpts, därför har för för-
sta gången inspektorer ut-
setts som främst skola öva
tillsyn över att anstalterna
följa givna bestämmelser för
verksamhetens bedrivande
samt verkställa kontroll av
utgående statsunderstöd.
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Tráßi n För km bana? n
En l3°åfl8 80556, Lars Wil' (JT) Vid klubbmästerskapstävlingar å 30 km i Ulriks-
nelm, S0n till bfukafen Jdl fors i söndags uppnåddes den utomordentliga tiden av
Nässïföm På NYnamn i H3V$näS» 1.34.00 av en av klubbens medlemmar, S. Lindmark, som
dfnnknade På lÖfda8Saff0nen därvid erövrade klubbmästerskapet, damernas heders-
l Flåsjön- GOSSEU Skulle Så pris samt första inteckning i ett uppsatt hederspris.

. . d
och hämta ranris. Da etbör _

jade bli märkt utan att pOjk_ Vad tiden beträffar, bör den tagas med en viss reser-
en återkommit började man i vation, enär det visat sig att banan varit minst en

hemmet bli orölig för honom tredJede1 för kort'
och igångsatte sökande efter 14 mars 1930'
h0n0m- J.T. har fått sig tillsänd följande skrivelse med an-

På grund av mörkret måstenmn hållan °m publicering'
dock Sluta Sökandet vid 9-ti' “Någon scnistår helt frännande för U.S.K:s K.M.-tävl-
den På kvällen- Tidigt På Sön' an, har tydligen funnit nöje i att framställa denna
dagsnnrsnnan fann nan snssens san en skämctävimg. man kan ju förstå att avundsjuk-
lik c=a 150 m från hemmetnch an grasserar, men att så hugga alla uppgifter ur luf-
20 n från land På Cirka l l/2 ten för att förringa en ärligt vunnen sportseger,det
m djUP- Den °mk0mn@ Var Yn8S' är umer alla förhållanden det tarvligaste sm ifrå-
ta barnet- gavarande "reporter" kunde låta kanna sig till last.
15 mars 1930_ Troligt är att han med nöje kcmner att överlämna sin
ASTRONOMISK SENSATION självtagna syssla sun skribent till en mera lämplig

person, och detta vore ng till stor båtnad både för
Den nYUPPCäCkfa Planeten är skidlöparna själva och för U.S.K."
verkligen ett stort evenammg.
Men nyheten därom har ännu Högaktningsfullt E. Hägglund Tävlingsled.
inte nått Sverige. Man har
länge misstänkt att det funn-
° 1 f" dits p aneter utan or e nuva- I

rande På grund av Störningar BYXÅNGESTEN GRASSERAR 1 ULRIi<sFoRs s.k. 20 mars 1929.i de yttre planeterna. Det _ _ ,
var så Neptunus upptäckteS_ Den uppfattning som tycks radaapa ledarhall inom Ulriks-
Av allt att döma måste denxul fors Sportklubb (USK) ang. erhallande av medlemskap i nämn-
upptäckta planeten ha en 1än_ da klubb, torde vara lindrigt sagt egenartad. Underteckna-
gre Omloppsbana än NeptunuS_ de ansökte vid möte, sönd. den 16/3, om inträde i klubben,

men döm om var häpnad, när sekr. helt resolut, utan att
ÃPPLEN och ApELS|NER tillfråga mötet, vägrade oss inträde. Med den motivering-
uumunmmuunuunnuuunauua en att vi ej förut visat något intresse för idrotten, och

således ej kunde erhålla inträde. Det är att märka, att
två av oss förut tillhört Sportklubben. Hur har de andra

Nilsson & Wassdahl medlemmarna kunnat vinna inträde? Kanske de äro sportsmän
utav födsel? Sekr. uttryckte sitt särskilda missnöje med

13 mars 1930_ orden: "Ulriksfors med sina c:a 500 inv. hade 20 å 30 fö-
ÖVERKLASSFÖRENING7 reningar." Vilka? (Och inom parentes sagt, hade väl ej de

övriga organen med ifrågavarande sak att skaffa.)

i parti och minut till lägga priser.

Röda Korset i Strömsund hade
årsmöte å grand H0¿e11_ Okunnigheten nådde dock sin kulmen när hr Lindell föll i

stum undran över att vi kommo på ett pågående möte ochbe-
_ gärde inträde? En fråga: vart skall vi vända oss, enligt

under aret har aVde1“1“ge" av Eder uppfattning, för erhållande av medlemskap? Enligt
egna medel skänkt 50 kr tlll gängse kutym skall medlemskap i en förening sökas vidresp.
díak°"isSVerksamhete“° föreningsmöten. Några frågor - Varför denna oförklarliga
Anmärkningsvärt är att en So- byfångest? Var mjölet ej rent? Var söka inträde i klubben,
cial verksamhet som Röda Kor- frågar J_A_H_
set nu bedriver icke omfattas
med större intresse än vad
som förhållandet är. Orsaken Forsbergs'll d d f' a
inden föfñäådå âpšfåtniggen m_¿,,_,,_,,,,

att R.K. är en överklassföre- w“"STmÖMSUND| STÛRÛAIÉN
' h tt d c d" f" '

::“:;.::..: ::.::: :ar - ffLff°~5= - 0- ~0
er arbetare att deltaga i REKOMMENDERÅS- GOTT BRQD
denna verksamhet
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1 april 1930.
INGET SKOLHUS I ÅR Ü Û Ü

Vid kyrkostämma 27 okt 1929
beslutades att under inneva-
rande år uppföra såväl skol-
hus som bostadshus förfolk-
skollärare samt anslogs
16.000 kr. för detta ändamål.

Då beräknat bidrag av 1.000

jats av riksdagen beslöt kyr-
kostämman att endast uppfö-
ra bostadshuset innevarande
år.
4 april 1930.
SVAG IS Å STRÖMS-SUNDET I Q

(JT) I onsdags, då hr Robert
Strömgren från Ulriksfors
med bil lastad med massaved

Ûolzito/L Jacob K/renzißlzg med pe/usonal wtanäfi SI/Löma Sjuk- till Sulfítfabfíke í Ul-
Mfuga vid L/Lndbe/Lgbbacfzen ärr 1930. fí1<Sf0I°S, Skulle färdas ÖV'

.. 0 er Strömssundet, brast isen
21 mars 1930_ för hjulen å ena sidan för

saval bilen som slapvagnen.
BATTRE SJUKTRANSPORTMOJLIGHETER STROMSUND-OSTERSUND Lasten ramlene ev, veríeen_

Prov.läk. Jacob Krenzisky i Strömsund framhåller i ett Om bilen kunde bärgas-
yttrande till medicinalstyrelsen, att tandvårds- och apo- En annan olyckshändelse ¿n_
teksförhållandena i Strömsund är tillfredsställande ord- träffene den 1 ¿¿s, då ín_
nade. Ang. hälsovården understryker han önskvärdheten av snektor Henrikssons i NäSVi_
att sjuktransportfrågan inom distriktet snart kunde lösas ken dräng körde över sundet
på ett tillfredsställande sätt. En sjuktransport, exemp- nen isen brast nen hästen
elvis Strömsund-Ostersund för spec.vård eller till epide- försvann i ¿junet_
misjukhuset i Strömsund från distriktets utkanter, ställ-
er sig mycket betungande såväl för den enskilde som för A11 trafik med bilar över
kommunen_ sundet är nu förbjuden.

Intresset för allmän hälsovård etc. är nog rätt stort,he- 8 april 1930-
ter det, men befolkningen anser att detta tillhör det all- STIGANDE KONSUMTION 5 5 *
männa. Själva har de ej råd att offra något på dessa frå- Brännvínskonsumtíonen i 1an_
gor, då de söka homeopater och kvacksalvare. det är i Stígande_

. U . K '
21 mars 1930. arets borjan var l99:30 och Onsymtåon av ren alkoholer invana °

FOTBOLL O Q I vid årets slut 46l:57. Und- P re'

kr. i statsbidrag icke bevil-

er året har hållits 13 före- 1922..
Länets norra Serie bestod i läsningar, därav 10 i Ström- 1923.fjol av IFK Stromsund, Doro- sund 1 i Ulriksfors 1 i 4

_ , , 192 ..
tea °°h Hamerdal' “1kasa“' vågdaien och 1 1 Tuinngsås 1925

wuJNN

Uli'

U-JN\O0'D

r-r-fr-Ir-I

1926.
1927
1928

U)\JÜ.~)

u0u

°\U'|ß

P-¿|_¿Û-'I

nolikt ställa upp även i ar.
Dessutom väntar man att Ul-
riksfofs skam deltaga, ETT FRAMCÅNGSRIKT ÅR al: 8 aprii 1930.

22 mars 1930, Ulriksfors fredsförening har hållit årsmöte. Efter en liv-
FÖRELÄSNINGAR Q Q G lig debatt beslöts att föreningen skulle anslutas till
(JT) platsens A.B.F.

re asn - . . . . . .
_ h :O _ tor d alïšânïíe Fredsföreningen kan se tillbaka pa ett framgangsrikt ar.

Éš:š1ä:n:n; åOg:d¿em:1arlOk_ Medlemmarnas antal har ökat från 17 till femtiotalet.Vårt
1 kt Alfr Mattes_ närmaste mål är hundra medlemmar - vid nästa årsmöte,skri-

a en v re o . .
H n H . . H ves till LT.

son over amnet Kemin i man-
niskans tjänst." 1<ooP1-:RATIONEN * 9 april 1930.

Efter föreläsningens slut Ströms konsumtionsförening höll i söndags årsmöte. Fören-
höll föreningen årsmöte. Av ingens omsättning under 1929 var 379.295:05 med en behåll-
förvaltn.berättelsen fram- ning av l5.464:85. Återbäringen bestämdes till 3 Z på gjor-
gick att kassabehålln. vid da inköp. Föreningen har under året ökat sin omsätt.m 15%.

31



DOMARKURS Q G G 12 april 1930. BALLONG PÅ AVVÄGAR 5 I I 23 april 1930.

Till den av Jämtl.-Härjedalens Fotbollför- (JT) Den 15 d=S Upphittâdês i Gärdnäs,
bund anordnade fotbolldomarkursen på hot- Ström, en miniatyrballong, som enl. vid
ell Standard i östersund påskdagen och an- densamma fästat meddelande, uppsänts från
nandag påsk ha bland 40 sökande antagits Wertheim, AutOm0bi1geSe11SCh8ft, Berlin.
30, Bland dem märkas Sven Wallin, Sigge Ballongen var märkt Opel och hade avsänts
Otterström och P.U. Holm, Strömsund. sönd. den 13. Färden Berlin-Gärdnäs hade

u _ alltsa tagit endast två dagar. Ballongens
IHJALSTÅNGAD . ' . 17 aprll 1930' upphittande har anmälts till avsändaren.
(JT) På tisd.kvällen fann man 73 årigehem.
äg. Johannes Jonsson i Jormvattnet liggan-

::.:°:.:1:.:".;:ï?~D:-.*a:.:a::.ï::1;.:::“;°:. - - - 28
ren foder invid ladan har tjuren, som det I.F.K. Strömsund har anhållit att även fåvill synas, fattat humör och stångat J. not deltaga med sitt B-lag i norra serien för
ladväggen, så att denne klämts ihjäl. Den att denna skall kunna koma till stånd.Det
framlidne sörjes närmast av fullvuxna barn. hela hänger nu på vad Hammerdal svarar.

EN VÃIIIIMI I SIIIÜM
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FOTBOLL § g Q 23 apri1 1930, Sällvin och fru Tuveland förekom invigning
i scoutkåren av 24 nya scouter.

Vid sammanträde med Jämtl.-Härjed. Fotbolls-
förbunds styrelse ha till fotbollsdomareav VALBÛRGSMASSÛFIRÅNDET Ü U 5 2 maj 1930-

äåïï§ II "tSÉttS b1'a' Svfn "a111É' Erlk (JT) För att fira Valborgsmässoaftonen i
1" och Slgge OtterStr°m 1 Str°ms"nd° Strömsund samlades vid 8-tiden några hund-

ra personer å torget. Manskören "Strömkar-
len" sjöng åtskilliga vårsånger under led-

- - - 29 :::g.::.:::::::::::. ë?:_J::::::::'.zï:@f'
Szt Georgsfest var på söndagen anordnad i ett historiskt fosterländskt tal och ut-
Ströms kyrka av Ströms Scoutkår, varvidfö- bringade ett leve för fosterlandet. Sång-
rekom orgelsolo av kantor D.Fr. Nordfors, arna sjöngo ytterligare några sånger och
sång av scouter, föredrag av pastor Säll- till sist sjöng magister Köhler solo "Du
vin. Härefter sjöng fru Tuveland från läk- gamla du fria" och utbringade ett leve för
taren och Gunvor Johansson (Berget) dekla- Sverige. Senare hälsades våren med salut
merade. Efter ytterligare sång av pastor och majeldar.

DEN TIDIGA VÅREN 1 maj 1930.

(JT) Den 28 april avgick ångarna "Dragan" och "Ströms Vattudal från
Strömsund till Hillsand, och sjöfarten kan därmed sägas ha tagit
sin början å Ströms Vattudal för året, då den is som ligger kvarej
är starkare än att den med lätthet kan forceras av båtarna.

Färjtrafiken har pågått i tre veckor i Strömssundet. Vägarna äro
torra och fina och vårarbetet har redan påbörjats.

l _
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SÛCIALDEMÛKRATISKT * 'Ü 7' 5 maj 1930- INGSKOMMUNI MED MOTIVET ATT DEN KOM'

Lövberga S.D.U.K. hade i lördags anordnat MUNALA FORVALTNINGEN SKULLE KOMMA
offentligt möte. Efter avsjungande av In- ATT FORDYRAS VID UPPDELNING I TVEN-
ternationalen, höll Edvin Olsson ett anfö- NE KOMMUNER och-ATT KOPINGSKOMMIT1-_
rande i skatte- och kommunalfrågor m.m. Vi- ÉN ICKE GJORT NÅGON GRUNDLIG UTRED_
dare förekom upplåsning av Olof Björkman. IQING'
Partíresolutionen föredrogs och antogs en- E.G. Lundh0lm m.fl. framhöllø att den k0m-
hällígt av de till ett 40-tal Uppgående mö- munala förvaltningen icke skulle fördyras
cesdelcagarna. utan tvärtom förenklas och förbilligas.

Emot fullmäktiges beslut reserverade sig
E.G. Lundholm, Olof Olofsson, Gustav Skog-

Ur föreläsningsförbundets verksamhetsberät- man, Axel Lögdberg, Anders Er1kSSOn Och
telse kan anföras ang. föreläsningsverksam- Axel Berg.

heten 1 Jamtland foregaende ar' Fullmäktige avslog prov.läk. Jacob Krenzi-
Ström H-dal ö-sund skys yrkan att han skulle erhålla nedsätt-

Antal före1äs_ 13 14 32 ning med hyran för år l929 för av honom 1

kommunalgården förhyrd vån1ng.
Sammanl. åhör. 1.234 1.065 4.739
Medeltal vid 95 76 148 HALVSEKELGAMMAL I I I 16 maj 1930.

varje föreläsn. Den Jämtlandsfödde författaren Gustav Hed-
envind-Eriksson fyller den 17 d:s 50 år.

LUGNARE PÅ RATTSOMRÅDET I I 6 maj 1930. Han är född i Alanäs.

FLITIGT FÖRELÄSANDE G I t 5 maj 1930.

Éšïiïïååšåïaïïïsïïåšï Xrï,-1.,É§§ÉgÉÉïï'.fÉ BIRKA-WHEN * * * 16 mal' 1930-
mer än hälften av vad förut varit vanligt, Bland utexaminerade elever i första årskur-
meddelar inför ordinarie tingsammanträde sen vid Birka finner vi b1.a Mary Rydberg,
med Hammerdals tingslag i tingshuset i Ulriksfors, hagar Andersson, U-fors och
Strömsund med häradshövding C.J. Essen som Sigrid Mattsson, Strömsund, och i andraårs-
d0märG- kursen John Rosenberg, Öhn. Alla fyra till-

delades stipendium mellan 150 och 240 kr.
NYKTERHETSRÖRELSEN G S § 7 maj 1930.

Ströms kretsloge av I.O.C.T. höll den 27
april årsmöte å ordenshuset i Strömsund un-
der närvaro av 19 ombud, representerande 6
av kretsens loger. Två nya loger har bild-
ats under året och kretsen har nu åtta lo-
ger. Medlemsantalet har ökat med 38 till

PILSNERDRICKAT I I i 8 maj 1930.

De fyra skattepliktiga bryggerierna iJämt-
land, Ö-sund, Bräcke, Strömsund och Sveg,
tillverkade 1929 tillhopa 11.424 hl malt-
drycker av klass II och 1.031 hl av klass
I, meddelar kontrollstyrelsen. Skattenhär-
för uppgick till 127.154 kr.

MEÛ PÛSTEN TILL FRÛSTVIKEN

MARKNADERNA ' ' ' 12 maj 1930' På ßtn ßänd genom den ßtonaßagna och onön-
Kommerskollegium har fastställt marknads- da VÅ¿dmaäk@ Å Jämtßadó H0äd¿¿9aóí2-höän.
terminerna för 1931. Marknaden i Strönsund Pdbbeñn p0b¿d¿ZÅgenAen bnon även den u¿C-
skam äga mm den 15-17 okt. och i Hoting da och bfuwande Stwuin.
den 25 sept.

INGEN KÖPING ~ ~ 1 13 maj 1930-

Vln |<oMMuNAl.Fut|_MÄkT1GEs sAMMANTRÄ- DAGLIGA TUR” " " ' 19 ma-l 193”-
Dg I STROM I §_ONpAGS BESLUTADE FULL- Diligenstrafiken på linjen Strömsund-Jorm-
MAKTIGE MED lß ROSTER MOT OCH 7 FOR vattnet, som på vintern på sträckan Gädde-
ATT AVSTYRKA ANSOKAN FRÅN MUNICIPAL- de-.Iormvattnet uppehållits med endast tre
SAMHALLET TILL KOMMERSKQLLEGIUÜ OM turer i veckan, är från 15 maj åter daglig
ATT FÅ BILDÅ EN SJALVSTANDIG KOP' Pålælalíjß
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Knut sfondnms Em. Flygambulans 21 maj 1930'
Frö-, Frukt- och Blomsterhamlel (JT).v1d half., 6-tfden..1..gar..e'm' båstalides ambiflansplar"Mon ut et v1d_Flygkaren a Froson for att 1 Stromsund hamta en yn-
mammor' Kmkvm", “mmm Bm' gre kvinna, Tora Svensson: anstalld a ettøkonditorindar-

K/.HMpmwingmcn _1"__|Wm stades. Kvinnan hade av nagon anledning rakat fa storre
frö on p|“|0|-, mängder hett kaffe över sig och särskilt pa benen blivit

svårt skållad. Enligt vad som meddelats från lasarettet,
_|. Å. ]0nSSOnS befinner sig den skadade nu efter omständigheterna väl.

f.“kt_ & Flygplanet, som fördes av löjtn. Liljehagen, avgick'från
Froson kl. 5.40 e.m. Farden till Stromsund tog 55 min. Å-

REKOMMENDERAS terfärden tillryggalades på endast 30 min. och avlöpte på
Stor sortering av Frukt och Koníeklyrer. alla sätt vä1_

Gör Edm inköp Scuulema 26 maj 1930-
Ströms scoutkår och flickscouter hade den 23 dzs anordnat

"°' aftonunderhållning å godtemplarsalongen i Strömsund, var-
“ 7 vid efter hälsningstal av kårens ledare, kominister G.

S Sällvin, utnämndes till v. kårchef kontoristen Lars Sand-
berg och till kolonnchef Karl Annëus. Därpå förekom kör-

lsnrggçs fásr;-íïnsåstflsggiänè sång av flickscouternas sångkör, deklamation av den nyut-
H_i.wM":'m'd':'°:_: vï_:m'm ° nämnde v. kårchefen, pianomusik ä quatre mainsz utförs av

-w-w-««-ml-ina-niø..-... Britt Wetterqvist och Gertrud Johansson, solosang av Mar-
K""'”"'"' °""""M"'""" git Johansson och pianosolo av Birgit Johansson. Slutlig-

Pmssqns Möbler' Östersund' en uppfördes "Överfallet i Skogsmyrtorpet", vilken fick
Ombud ' smmundi H' Kama' ett gott uppförande av ungdomarna och med tacksamhet, va-

Ströms Mejeriförcning rom de starka applåderna vittnade, mottaget av den full-
">"" taliga publiken.

Rekomm-nd<»r|\r sina tillx-orL||ing»~r nx-

ßnnudsou Då scoutrörelsen har till uppgift att söka dana goda kar-
i'““° "'*"' °”"'“'°""'“' aktärer och medborgare och med den ledning den nu har, är

3-""°'f:_',f,_:f" "mk det att hoppas att allmänheten visar förståelse för den-
Mljidllï. F|'linln|,Arr|}l Olsson 55 samma och lämnar den Sitt stöd,

Hushållsmagasinet Taxgng 2 í““í 1930-
- STRÖMSUND. - Tax. inkomst Beskattn.b . ink .

Iunelr: N. 77|ar(lin. Tri- I40, ankn- bast.

xousznvrn. _- mums. Prov. läk . J . Krenzisky 22 . 230 10 . l 70
ofanm/.w om spam.-r. Källarmäst . L . E . Eriksson 12 . 200 4 . 680

°Il'*l" ""*' W" °°" f'-W- Byggmäst . 0. Englund 17. 330 18. 190
Veterinär A. Öjefors 5.600 5.170

LB, Chaufför Tyr. Olsson 5.330 5.030,/" om GM Fo11<s1<o11. Pos Johansson 5.610 5.060
I Fil. mag Ebba Larsson 6.530 5.790

sååå” Honom. 1>.w. olsson 6.630 7.370
f..1ss_ Hem.äg. Mattias Forsberg 4.580 5.450

USTUSUID Kokare Johan Jonsson 3.750 4.150
4f mi' Murare 0.V. Mattsson 4.380 4.190

“*""' Kyrkoh. G. Löfvenmark 9.600 8.700
, Postmäst. C.H. Lundblad 7.360 6.490

D81 af llfllí nisp. o.1a. csnsson 18.670 32.o2o
I-'ärjeman Erik Karlsson 6.000 6.000

att handla hos 3 juni 1930'
Vid Ströms samrealskola avlades i lördags realskoleexamen

STRÖMSUND _m5_ av foljande elever: Jonas Jonsson, Ivar Löfström, Arne
' Lögdberg och Hilma Henriksson, Strömsund samt Signe Ny-

ström, Ulriksfors0 I '
Hans Martens Vid extra kyrkostämma med Ströms församling i söndags för-

DIVERSEHANDEL rättades val av en ord. lärarinna vid Strömsunds folksko-
la. Stämman öppnades i sockenstugan men måste med anled-

REKOMMENDERAS! ning av det ovanligt stora antalet hållas i kyrkan, då in-
Ttlßfß 17- "°" te ens hälften av deltagarna kunde få plats i sockenstug-

an. Valet utföll så att den i tredje förslagsrumet upp-
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Ingenting har väl varit så omtalat och drivits så mycket med som

vårt torg och dess'fontän. Men kärt barn talar man

ger många namn. Ty.¶i1l vi erkänna det, så
ken blivit oss kär. När en gång träden E

na skugga ifall det nu någonsin f qkk
skall det ej bl' att d ' n riska§ vräka“
na efter arbet
Men rig är människan belåten. Redan höjs röster på många

för ännu en anordning till vattenkastning. Denna skulle dock skö-
tas av de besökande själva, allt efter önskan och behov. Saken

måste någon gång varit på tal, enär främ-
lingar brukar vid sin vistelse här efter-
fråga var omtalade är belägen.

(Ur Strömsunds Annonsbl 1930)

w
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5 juni 1930- B||,[,|5'|-
(JT) På tisdagen hölls premiering av hästar i Strömsund, Bnvm
varvid uppvisades 8 djur, därav 3 yngre och 3 äldre hing- Bamlmn
star, varav föreningshästen "Ultimo" erhöll värdebokstav B | U
AB. 10 fölston varav 3 premierades med AB och 7 med B. 16 ~
ungdjur uppvisades, varav de flesta voro mycket vackra. PER HA|_[_|NS Å|(ER|i TÉLEFONOS _:
åtrñma hemhggdsñreniug S juni 1930- '"°°"“""'“""'
Ströms Hembygdsförening höll på måndagen årsmöte å Grand
Hotell. Till revisorer för innevarande år valdes handels- šL4LS(),vZ5^LS
förest. Torsten Karlsson och kand. Uno Mårtên. Beslöts Damkappof, M¿n5k|äd¿|-
att lämna styrelsen i uppdrag att inköpa lämplig tomt för och Tyger
en hembygdsgård. Kand. Mårtën och kyrkoh. Löfvenmark fö- nhnsmmannmanhm
redrogo en del gamla protokoll från häradsrätten och sam-
manträden ävensom åtskilliga av dem antecknade berättel- ÜÛIISWII Ü 0|$0||, SÜÖHISIIIIÛ-

ser och historier från svunna tider. "" TELEFON '79 “-
rlaggfast 5 juni 1930, .wmmmf

Svenska Flaggans dag firades i Strömsund med allmän flagg- Ostersunds Redskapshandels
ning och med fest i kyrkan, varvid förekom orgelsolo av f“h|i&ñ“"“¿
Rune Eng, hälsningstal av kyrkoh. Löfvenmark, solosång HHUDNH

från läktaren av mag. Köhler samt ett historiskt foster-
ländskt föredrag av pastor D. Uahlberg. Scouterna parad- i paioch nnut
rade for fanan och som avslutning sjongs Gamla du fria .

BYTER KLUBB 10 juni 1930.
. . SC F

(JT) Lars Th. Jonsson, östersundsskidlöparen, som sista ÉAMLA Apl:T)E||2_Tgren
säsongen tävlat för Tunadal, har nu flyttat till Stock- k ,

holm, där han beretts anställning och komer att tävla [la ÅÛSS I1z7ïSkÜÛdhk”7
för Djurgårdens I.F.

slagfutmall 13 juni 1930.
Beslcïll/:ingar efter null! till summa

priser som /drrligsyddø kläder.

(JT) Under de senaste dagarna har vi i Ringvattnet haft
besök av en man som givit oss anledning att dröma om ri-
kedom och lycka i en snar framtid. Denne är slagruteman-
nen Lindström från Skellefteå, som utvisat två ställen
där malm skall finnas, det ena innehållande bly och kopp-
ar och det andra bly och silver. Området med bl.a. silver
har en längd av över 3 km samt en bredd av omkring 90 m.
Fyndigheterna uppges ligga på ett djup av 6 m. Grävningar
skall under sommaren företas på de utvisade ställena.

S5 URLLMBMMS _Iz\
LA TE IAFFA

Skatteutjämningsmedel till Ström med 62.972 kr. varav l< IQ

59.455 kr. skola tillgodokomma samtliga skattskyldiga in- REKOMMENDERAS

om kommunen och 3.517 kr. allenast de skattskyldiga inom
Strömsunds municipalsamhälle. 7"' 70 M' 'W

Rent vatten! 21 juni ww-
Lantbruksstyrelsen har till länsstyrelsen i Östersund ytt-

SKATTEMEDEL 27 juni 1930

rat sig i den gamla frågan om reningsanordningar vid Ul-
riksfors sulfitfabrik. S-I-RÖMSUNDS

Av gjorda undersökningar framgår att en uppenbar föroren- - -
ing av Strömsströmmen och övre delen av Fångsjön orsakas
genom avfallsvatten, innehållande fibrer och lut från sul-

. . . _. . . Rekommenderas.fitfabriken. Vad fiberfororeningen angar torde denna kun-
na minskas genom åstadkommande av cirkulation av fabrika- Bmüßfüæfääi
tionsvattnet. Styrelsen hemställer att fabriksledningen ifl S/wdn blir /är slvr-

förelägges vidtaga härför erforderliga åtgärder.



Vad åter angår den genom utsläppande av lut
orsakade föroreningen torde det enligt sty- ULRIKSFORS

relsens mening f.n. vara ekonomiskt outför- Kvaändamen och kvaänen
bart att helt förhindra densamma. En minsk-
ning av denna förorening torde möjligen
dock kunna ske genom utdragande av avlopps-
trumma och fördelning av avloppsvattnet öv-
er en större del av älven. Avloppsvattnet
skulle sålunda utsläppas i de delar av
strömmen, där vattenavrinningen är störst.
Styrelsen hemställer om föreläggande för
fabriksledningen att i detta avseende vid
närmare anvisningar vidtaga erforderligaåt-
gärder.

LÄNSNYTT 30 juni 1930.

27 juni 1930' W'lhelm Peterson Berg r blir1 - e

Frösö-bo. Lämnar nu defini-
(JT) Vid 1-tiden anlände i bil landshöv. S. Linnêr, tivt Stockholm för att bo-
landsekr. J. Eurenius, länsassessor E. Montell, kap. sätta sig på sitt sommarstäl-
Fr. Ploman, repr. för Hammerdals tingslags vägstyr- le å Frösön.
else, med ordf. hem.-äg. A. Andersson i Gisselås i U, _

spetsen, ing. S. Carlsson som repr. för entr.firman 1 juli 1930.
Svenska AB Christiane & Nielsen, byggm. C. Fri samt En 18_åri flicka Hedv.
ett antal inbjudna. De möttes vid bron av något hund- , g .' lg
ratal personer från byarna Stamsele och Täxan samt , __ _

G Dahlen Stromsund sima-
angränsande bygder. Flaggor hade uppsatts och det he- dé i går åver det czå 500

la hade en festlig prägel' breda Strömssundet på en tid
Kapten Fr. Ploman omtalade att entreprenadsumman för av omkr. 15 min. Hon hade o-
själva brobygget varit 184.000 kr. och för tillfarts- medelbart före denna simtur
bankarna 56.000 kr. Byggnadsmaterialet är armerad be- legat i vattnet minst en

tong och vardera av de tre spannen mäter 53 m. Bredd- kvart.

Dahlen, dotter till handl. N.

en på körbanan är på bron 4,5 m och å tillfartsbank-
arna 5 m. 50 ton armeringsjärn har gått åt. Bron har
provbelastats med 600 kg per kvm.

Landshövdingen sade i sitt tal bl.a. att denna dag
är en märkesdag för den bygd vi nu befinner oss i.
Fordom utgjorde älvar och vattendrag ett viktigt led
i samfärdseln, men nutidens vägväsen gör det nödvänd-
igt att korsa dem. Behovet av en bro mellan Väster-
norrlands och Jämtlands län på denna plats har länge
gjort sig kännbart, icke blott uti lokaltrafikens ut-
an fastmer ur genomfartstrafikens synpunkt." Lands-
hövdingen lyckönskade arbetsledning och entrepr.,
förmän och arbetare till det goda resultatet. Arbetet
har pågått utan avbrott och praktiskt taget utan o-
lycksfall. Talaren vände sig till sist med en eloge
till vägstyrelsen och enkannerligen till dess energi-
ske ordf. och förklarade bron öppnad för allmän tra-
fik.
Så sjöngs "Gamla du fria" och sedan de närvarandenæd
landshövdingen i spetsen tagit den imponerande bron i
närmare skärskådande samlades de kring ett charmant
kaffebord, som Stamsele och Täxans byamän dukat i en
av de idylliskt belägna gårdarnas trädgård. Kyrkoh.
G. Löfvenmark framförde gästernas tack och erinrade

2::d.:;:d.::.::.::“::1.::;::;:: :".ï:.:.:ï:a:':;“%.:::
avseende anskaffande av medel till en bro över Faxäl- T¿d¿gdhQ QÅÅI med Pen Gabä¿-
ven. Nu, 55 år efteråt, är drömmen om bro en verklig- elßßon, Öhn. Hää med bin an-
hec. dne make, Enda Jonsßon.
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ïålf! Hos Hedenvind
Norrgaende taget a Inlandsba-

min antagdëlpa lorgïï e°mä. (LT) Den finländske diktaren E. Diktonius har i Arbetar-
ïagâïrïïsfoïšaoâäaösïgïâíl bladet i Helsingfors, skrivit några friska och sympatiska

tat. M 1 k d rader om Hedenvind-Eriksson och den nyligen startade in-
ens s ioner. an yc a es aml. t.11 . åt ho
i största hast uppbåda man- S Ingen 1 n gava n '
skap och släcka elden innan I ett villasamhälle i närheten av Stockholm, börjar Dikto-
den hunnit få någon större nius - författaradressen är inte allmän egendom - har den
spridning. Släckningsarbetet vandrande arbetaren och den store proletärprosaisten Gust-
leddes av förv. H. Larsson av Hedenvind-Eriksson slagit sig till den litterära verk-
och kronojäg. M. Trangius. samhetens relativa ro. En skön kväll stack jag mig ditupp
Det brunna området, cza 1 1/2 i gott sällskap, kastade sten på rutan, blev insläppt och
hektar, tillhör Graningeverk- hälsades trots den sena timmen, på det hjärtligaste av
ens a.-b. herrn och frun i huset.

7 juli 1930- Mannen är som sina böcker: stolt, reslig, med lika djupa
(JT) Strömsåndskamraternas försänkningar i allvaret och humorn; det vilar över hans
. . . . . goranden och latanden en omedveten grandezza, kanske enjuniorer spelade i gar pa u , , n ,

-- odemarksgava, men den litterara berommelsen har icke satt
hemmaplan en match mot Oster _ u , _ n _

. - sina otacka spar i honom - han ar enkel och flärdfri som
sundskamraternas Juniorer , . ,
ch rade med 4_0 fa, en av dem, som man genast maste dua. Och vi duar var-

° g ' ann, och jag hälsar honom från Finland, där han har några
9 juli 1930. men gode läsare - just så skall det vara, säger Hedenvind
Det var Frösö juniorer och - och vi lånar en fiol från nedre våningen, och snart ut-
icke I.F.K:s, som vi felakt- trycker finsk musik bättre än ord mitt ärende: att klarläg-
igt uppgåvo i måndags, som ga våra sympatier för den färska femtioåringen. Hedenvind
gästade Strömsund på söndag- förstår sig på musikå han har själv gjort flera fioler i
en och blevo slagna med 4-0, sina dar, och lar kvintilera riktigt vadligt da han kommer

vilket vi härmed rätta. Upp- i farten. Men nu var det tyvärr för sent, och pojken skul-
giften härstammar från vår le ha sin sömn.

. -. dg I ° I I °k°rresP°ndent 1 Stromsun Femtio ar var det ja, men inte skulle man tro det pa man-
ll juli 1930. nen. Hans nacke är varken böjd eller mjuk, hans tal är ra-
JUNIQRMATCHEN 1 STRÖMSUND ÄN dikalt som en ynglings och han är fullproppad med fräsande
EN CÅNg planer: att skriva det och det, tänka si, göra så. Och än-

då har hans liv aldrig varit och är icke ens nu en dans på
(JT) F°tb°11Smatfhe“ 1 Str°m" rosor; arbetat tungt har han hela sitt liv, med händeroch
Sun? 1 §°“df3s Vallaf mycket hjärnan, berömd har han visserligen blivit, uppskattad av
Skrlverl' F°rst 9ppgaV° V1 mången, särskilt de unga - men inte blir man fet av sånt,
efter vår korr' 1 Strömsund det kan jag själv se. Ung i hågen är han visserligen där
att det var I.F.K. Östersunds ,

juniorer, som varit där och
fått stryk. Därpå påpekades
för oss från tvenne håll,
nämligen från I.F.K:s ledning
och från fotbollsförbundets
ledning, att det var Frösöns
juniorer som varit i Ström-
sund och fått på moppe, och
vi togo in en rättelse. An-
tagligen förhåller det sig så,
ty från Frösön har vi inte
hört några protester.
Med posten i går afton fick
vi emellertid en affisch från
vår värderade medarbetare i
Strömsund, och på denna af-
fisch står det - svart på
grönt - att det var I.F.K -
-juniorerna som skulle spela. * " D ' - «' - - ¿ššÜ . ¿/ïå”'
Vår medarb. i Strömsund vill - _-I " ff
därmed ha sagt att ansvaret ¿5f N ^ J~b ' *

för att uppgiften blev felak-
tig icke påvilar honom. VV ÖVER STRÖMS NYA EPIDEMISJUKHUS OCH SÅNÅTORIUM

»

,A.

,p_
.V

_^\

39



~¶

\
-§.______

__- - “ ~... , - '.~ - __
_ M- _ . _ \

ERIK ROSENBERGS FÄBOÛÅR, ÖHN

Nän den ljuva Aommanttden tnßutten längtan
både ßoßk och kneatun ut tttß ßäbodttveta
ßntane anbetßonmen.

Med åtdennb nätt tntut dock Anna Robenbeng
attna bäst t ßptßethönnan, med gnytan putt- i

nande även etden.

finns krafter i behåll att uträtta storverk, men femtioår BILLIGHETSRESA
är ett högt nummer och det gäller att skynda om man ännu TILL STOCKHOLMS-UTSTÄLLNINGEN
vill ha mycket gjort. Och det vill han! Men hur göra, då natten mellan 23-24 juli l930
den skrala ekonomin alltid trycker som en mara på nacken? med avgång från Ustersund C

En liten parcell har Hedenvind köpt sig för ett par år se- kl 22,10, med ankgmst till
dan här i närheten, skulle timra sig en egen koja på plat- Stoçkhglm C nästa mgrgon kl_
sen, men bygget stannade vid grunden då pengarna togo slut. l0,58,
Vi voro och tittade på eländet: runt omkring blommade guld- . n Ü

regn och syrên, månskäran smög i det höga och daggdroppar êšgåâåârdígçaggçgsfcânåäegïr
glänste pa det laga; skönt var det, ja - men där stod den Station tiïï Stockho]9 ogh å_
halvfärdiga början till denna skaldeboning mitt i denskön- t t å d tt b Im
het som en trist sinnebild av proletarforfattarens ode. er U 9 r me e e opp mo

svarande enkel 3:e klass per-
Som våra läsare sett har emellertid en bemärkt skara riks- sgn - Och snalltågsbiljett
svenska män och kvinnor i dessa dagar riktat ett upprop för nämnda sträcka, ddck atttill alla dem, som ivrar för arbetarkulturen - uppropet avgiften skall utgå med minst
har publicerats också i detta blad - och syftar att samla 22;50 kr_ Utöver nämnda av-
en gåva åt Hedenvind-Eriksson, en arbetsfolkets gåva åten gift tillkgmmer eXp_avgift å

av dess största författare. Det är en gengåva vi sålunda l;- kr, Vid färd med sgvvagn
äro i stånd att skänka åt en man, som i sina mästerliga tillkommer 3:e kl. sovplats-
verk gett oss så många oförglömliga stunder av stor och avgift till fullt pris i var-
ren njutning, och som under sina vandringsår haft mycket dera riktningen av 5;- kr_ 2

att göra med socialismens spridning bland de breda lagren barn under l2 år få färdas
i Sverige. På Arbetarbladets redaktion finns en lista för på en biljett,
ändamålet, och jag hoppas att envar som uppskattar litter-
aturens och arbetarkulturens värde vill vara med om att
på detta vackra och praktiska sätt tacka Hedenvind-Eriks-
son för hans oskattbara pionjärarbete i dessa stora värd- 14 juli 1930.
ens tjänst och stärka grunden för hans fortsatta verksam- DÖMD FÖR STÖLD

het. Må det arbetande svenska Finland bevisa, säger Dikto- 0 N
. Arbetaren NN fran Stromsundnius till slut, att det begriper vad svensk arbetardikt rannsakades i lördags å fän_

betyder' gelset i Östersund för en del
i Ström begångna småstölder.

Och må, tillägga vi, i främsta rummet det arbetande Sveri- Den tilltalade dömdes förför-
ge bevisa att det förstår detta, genom att ge den behjärt- sta resan stöld till 3 mån.
ansvärda insamlingen ett kraftigt handtag. straffarbete.
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(LT) På tillfällig vistelse i norra Jämtlands metropol, Strömsund, blev signaturen under-
rättad om att Ströms kommunalfullmäktige samma dag höllo sammanträde. Som sign. även va-
rit i "Arkadien" och hyser ett visst intresse för kommunala spörsmål, föll det sig helt
naturligt, att sammanträdet besöktes.

Kommunen förfogar över präktiga lokaler i ett stort eget hus. Kommunalfullmäktige och
nämndernas olika rum äro belägna i husets källarvåning. Strax inom tamburen till höger är
kommunalnämndens exp. Här var det väl den tilltänkta kom.kamrern skulle ha sin varelse.
Därav blev dock, som bekant, intet. Och vid dagens samanträde blev detta ytterligare be-
kräftat, när fullmäktige delgåvo k. mzts utslag i spörsmålet, vari fullmäktiges sätt att
fastställa bemälde kamrers instruktion underkändes.

I omskrivna rum satt nu en ung dam och knackade på en skrivmaskin. Eller var det en räk-
nemaskin? Fullmäktiges samlingsrum ligger till vänster. Bra möblerat med stora bord och
stabila stolar. Lokalen skulle f.ö. även kunnat användas till krog, tillfölje att den är
inrymd i källarvåningen med fönster blott åt en sida. Med sina rappade oljemålade väggar
och sin svalka, trots hettan, påminde det hela om någon kroglokal, som sign. såg någon
gång i ungdomen i huvudstaden.

Tyrannerna började samlas. Välklädda, och i ett flertal fall, välfödda herrar. Deras ordf
är visst till sin borgerliga gärning bankdirektör. Hans stämma var kraftig och genomträn-
gande. Hans betoning på vokalen "a" anmärkningsvärd. Armstyrkan föreföll att vara stor,
enär klubbslagen föllo med ordentlig kraft. Den parlamentariska vanan var i ögonen fall-
ande, med stark dragning till ett tämligen byråkratiskt förfaringssätt. F.ö. var det fle-
ra av ledamöterna som verkade vara paragrafbitare och talade ett i någon mån uppstyltat
lag- och paragrafspråk sedan ordf. med all gevalt förklarat sammanträdet öppnat. Tydlig-
en kände både ordf. och ledamöter stundens vikt och betydelse.
Ett av ärendena var en ansökan om bidrag från pensionsstyrelsen för inrättande av badstu-
ga i mellanskolans källarvåning. Ordf. läste upp en massa utredningar jämte ett brevfrån
landshövdingen. Det var inte utan att en del av ledamöterna sänkte huvudet i någon sorts
undersåtlig vördnad, när landshövdingens brev upplästes. Det föreföll som om fullmäktige
enhälligt voro av den åsikten att "bad är hälsa" och ärendet bifölls.
Ett förslag från samma skolas byggnadskommittê om ett anslag för inledande av vatten och
värme o.s.v. bifölls. Men en anhållan från styrelsen för samrealskolan om anslag för in-
köp av möbler och inventarier m.m. föranledde debatt. Och dock hade skolans inspektör,
kyrkoherden, tillstyrkt framställningen.
Den med förhållandena i Strömsund obekante tillåter sig fråga: finns det verkligen inom
Strömsund både en kommunal mellanskola och en samrealskola? Av kungörelsen för fullmäkti-
gesammanträde framgår detta.
Föredragningslistans sista ärende gällde mottagandet av en gåva pengar från norra Jämtl.
vägförening i likvidation. Huruvida fullmäktige fattade beslut i ärendet vet inte sign.,
enär han vid tidpunkten i fråga slutat att intressera sig för vad som förehades.

/ -b.

21 juli 1930. av samrealskolan belöper sig på cza 60.000

Samrealskolan får genom pågående om- och "rå v::::o11°oo0 kr kommer Pa bad1nrättn1n_
tillbyggnad sina lokalbehov väl tillgodosed- ge S

da. Hela arbetet beräknas vara slutfört l Byggnadsentreprenör äro byggm. J.P. Blom-
nov. qvist i Hammerdal, och O. Mattsson, Ström-
D Ssutom kommer b naden att inr sund. Värme- och sanitära anläggningar ut-

e . N . ygg . ) föras av värme- och vattenledn.entrepr. A.
en badinrattning, som inte blott blir skol- C 1 S d ft rítn in wikberg

. t k h 1 _ar sson, s , e e . g
an tlll stor nytta' u ïï oåmår e å sa: i Ostersund. P. Holms elektricitetsverk harhället till godo. I kä arvaningen inre es . . .badet med tvagníngsrum, duschar, badstujäm_ fått hand om de elektriska installationerna
te tillgång till karbad och erforderliga
kapp- och avklädningsrum. Vidare inredes . .

tvenne toalettavdelningar, en för gossar FOTBOLLSMATCH 21 Jull 1930'
och en för flickor. Den totala ombyggnaden I.F.K. Strömsund - A 4 I.F. 7-l (3-0)
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Erik Karlsson på Långön berättar:
- Det var på våren 1907, som jag blev färjkarl här. Svär-
far min hade köpt Långön på nittiåtta men det var några
andra som skötte färjningen på den tiden. Jag hade emeller-
tid fått lov att överta arbetet på färjan och en lördag,
då jag arbetade i skogen, kom det bud att jag kunde få ö-
verta färjan av skomakaren Hans Ersa. han begärde emeller-
tid 1.500 kr för färjdriften och då fick det vara den gån-
gen, men 1907 tog jag i alla fall vid.
Det var så på den tiden, att avgifterna för färjningen
helt tillföllo färjmännen som lön. Men nog var det mycket
knog för pengarna. Avgiften för l person var 3 öre men me-

stadels ville folk bara betala 5 öre tur och retur. Så

småningom gick det ändå att få dem att förstå att ett öre
nog betydde mer för mig än för dem. En get eller andra
småkräk färjades över för 2 öre, en för 5 och en häst för
7 öre. Ett åkdon med l hjulpar kostade S öre i frakt och

OO UI* FARJMANNEN I STROM *-
en trilla l0 öre. En gång begärde jag en höjning från 3 -. W

till 5 öre för personbefordran men det blev blankt avslag
hos vederbörande. Man må betänka, att jag på inkomsterna '

skulle hålla allting i samband med färjningen: ett par
drängar, färjor, båtar, färjlinor och allt annat och där- '

till försörja hustru och barn.

Ensam var det naturligtvis omöjligt att sköta färjningen.
Då jag tillträdde lät jag bygga en ny färja och reparera
upp den gamla som med åren blivit otät och sjönk emellan-
åt. På den nya färjan, storfärjan, kunde man ta ombord 6

lass och på den mindre 4. Färjorna gick bredvid varandra
och ibland roade sig forbönderna och kördrängarna med att
tävla i kapp över sundet. Det var dragfärjor på den tiden
så det gällde att vara stark i armarna, och man ville ju
gärna vara med på den färja som vann. De dagar trafiken
var som värst fick man dra färjan samanlagt 4 mil fram
och tillbaka över sundet.

Det där att dra färjan för hand var naturligtvis mycket
arbetsamt i längden, och därför hittade jag på att sätta
en motor på ena sidan av färjan. Jag tror det var 1922.
Och med den draghjälpen gick det finfint. Det kändes fakt- '° " f ' - ,.

I
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FÄRJLÄGET PÅ NÄSVIKEN-SIDAN

Sedan 1925 ombebönjel ßänjtuk
álhen även Slnömbßundel med

mode/Ln och hornjontabel moton-
dnluen ßänja.i Den nya uden han gjont Alt/t
lnlåg l Nanna Jämtland, och
nu än det lnte längne bana
häbtanapända eklpage aonzbhall

_ ¿nah1a4 även bundet. Inblagen
av aulomobllen han bllvlt en- uanllg Ayn l 5anleden, och å

“ bllden t.u. beánahlab jänn-
handl. E. G. Lundholmß penbon-
bll Z 860.
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Även om vån no/Ldjämtaska met/wpol enklast och belzvämcwt nåß med jäm-
uäg, /så än det ändå via ßandaväg bom beóöka/ten bö/L nänma Mg huvud-
0/uten L no/1/La Jämtßand. Nä/L han nått ßä/Ljßäget v¿d Näauüzen och /Lu-
värvta/L widevte manbpo/ut, aå kan han täta ögat undßägnaß: äuu Vattu-
dalerw blíelzbßå vættempegd höja Mg St/Löm4und»s t,¿nna/L och toan 1;

en g/umd,¿o¿> vy.
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iskt som om det var två, tre karlar som er över och inte tog det längre tid på åt-
drog, ty man förlorade ju inte farten när ervägen heller. Och just som jag kom till-
man tog nytt tag med dragklampen. Meningen baka kom också barnmorskan ner till färjan
var att sätta på en motor även på andra si- och så bar det över igen med högsta fart.
dan, men så gjorde vägstyrelsen 1925 den När vi har oljemotor går den nyaste färj-
radikala förändringen att låta bygga en an över på 3 minuter. Fartrekordet åt and-
färja av plåt försedd med motor. Och detär ra hållet lyder på tre timmar och ändå var
den färja som går i dag. vi 20 man som hjälptes åt på den färden.

Hur lång tid tog det att färja över enlast När ångbåtarna börjar gå på Vattudalen på
med den handdragna färjan? Ja, det berodde vårkanten händer det ofta att de går för
mest på vädret. Var det fint och lugnt så nära färjrännan så att de skär loss isen
gjorde jag turen över på 10 minuter, mensi som sedan driver in i färjvaken. Den här
rekordet är nog lite bättre. Jag låg den gången hade en sådan där iskaka på 3-4tums
gången borta vid färjläget vid Strömsund is spärrat hela vägen och vi fick bryta
och väntade på barnmorskan, och under tiden sönder isen bit för bit. Annars är snösörj-
kom det en handelsresande som absolut viUe an den mest farthindrande, ett istäcka går
över genast. Helst hade jag väntat men hur lättare att forcera. Isen bryts nämligen
det var så drog jag iväg med färjan och sönder medan snösörjan tränger fast färjan
handelsmannen - den gången tog det 5 minut- i rännan.
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årán flqhha tíhzr * * *
SVEN ERSSON I BONÄSET BERÄTTAR OM MATORDNINGEN PÅ MYREN

*°" OCH I GETARSKOGEN I DET GAMlA BONDESAMHÄLLET.

Om sommaren åt man mera kall mat än om vintern emedan det
kändes uppfriskande i värmen. Den s.k. tjock- eller tät-
mjölken var särskilt omtyckt och användes därför mycket
under varmtiden. Mjölk, smör och annan för värmen ömtålig
mat förvarades alltid i "jordboden", både hema vid gård-
en och i fäboden. Vid arbete på myren förvarades mjölk-
flaskorna i en kallkälla eller i ett hål i marken på skug-
gigt ställe. Smöraskar hade man nedgrävda på samma ställe.
Om varmsommaren var kallgröt och tjockmjölk stående midd-
agsmat. Under regniga och blåsiga dagar kunde man dock ä-
ta annan lagad mat om man var hemma eller i "buom", menu-
te på myren var det mest kallgröt. Efter avslutat arbete
om lördags eftermiddag var det dags för "sprängsmåltia"
innan myrfolket "sakrade ihop" och for hem. Man skulle då

De gamle på Öhn Pmppa i si -- - -- - _
g all kvarvarande mat for att slippa bara nag

ERIC HÅNSSÛN med hubtnun ot tí11baka_
KERSTIN ERSÛÛTTER
ánån R¿nån_ Utom mjölk och grötmjöl bestod myrmaten av kornbröd,blod-

bröd samt något ärterbröd, och av det egentliga "sovlet",
smör, ost, getmessmör, torkat kött och korv. Kaffe använd-

FÖDELSEDAG 1 aug 1930. es ej på myren under 1870-talet. På 80-talet gjordes börj-
Bankkamrer C o_H. Nordvall an av somliga, men först under 1890-talet blev det alhnt.

fyllde i går 60 år. Höanden har av ålder varit årets brådaste tid. Det ville
mycket arbete till för att samla ihop vinterföda_åt boska-

l aug 1930. pen på myrar och röjningar i den vida skogen, och man fick
RÖNTgEN5TAT10N TILL STRÖM lov att nyttja tiden väl. Klockan 5 skulle man stiga upp,

_ tända eld, sko sig och äta lill-frukost som bestod avbröd
En tredJe r8“t§e“Statf°“1 lf- och sovel. Sedan arbetades till kl. 9 då rätta frukosten
“et skall f°r1ag3as É111Str°m' intogs. Maten var vanligen densamma som tidigare på dagen,
SÉÛÜ enl' den utrfdnlng s°m "maule", torrskaffning. Därefter arbete till kl. 13. Nu

tlllsfttes 1926 fÖr_aÉt 9tre_ var det dags att äta kallgröt och tjockmjölk. Den avkyl-
da ffagan gm lntenslflerlgg ning mjölken gav ville man behålla så länge som möjligt
av dlspensarverksamheten 1 och åt ofta därför ingenting annat. Klockan 17 var detmat-
Jämt1a“ds län' rast igen, d.v.s. aftonvard, med maule och brödsull ovan-

på. Brödsullen var särdeles läskande och genom att blanda
Fest 4 aug 1930' smått uppskuret getmessmör i sullen blev den än mer aptit-
En 1yekad semmarfest hö11s 1 lig. Kl. 19 slutade arbetet. Hos Strömsbönderna var deten
går på den natursköna Långön gamal sed att ej äta annat än gröt och mjölk om kvällen.
1 Strömsund, Festen gynnade; Det räknades för opassande att göra annat. Ett talesätt
av ett strålande väder den säger: Gröt är ingen "bidmat" (ingen mat att uthärda på)

besöktes av inemot 400 pers. men han är en 805 Säßkamratï

Musiken utfördes av NäSvíks_ Bönderna kokade stadigare gröt än herrskapet, och på myr-
kaP:1åetN?ïh Ãïäïííššnhöšíäa en kokades en särdeles hård och stadig gröt.
av e . 1 s . -
re förekom en kabaretavde1- Det var alltså fem regelbundna måltider och fyra "arbets-
níng under medverkan av någ- öfter" om dagen. Myrmatordningen kan förefalla alltför en-

ra krafter ur Röda Ringen. sidig, men då får man koma ihåg att man slog på avlägsna
Arrangörerna hade även fören- myrar i skogen och bodde i lador och "bu-städer" samtskul-
staltat om en hel rad av le bära alla förnödenheter och redskap på ryggen. Och då

skämtsamma tävlingar, fotboll fick k°mf°fC@ bli mindre-

mellan ett g“bb1ag °°h småp°j_ affedrickningen började bli allmän kokades kaffet kl.
kar (de senare vunno natur- 9 och l7_
ligtvis), dragkamp mellan lag
från Näsviken och Strömsund
(Näsviken vann), säcklöpning 28 juli 1930.
etc. Den lyckade festen slöt En fotbollsmatch spelades i går å Idrottsplanen i Ström-
med dans på en provisorisk sund mellan I.F.K. Strömsund och G.I.F. Sollefteå, varvid
friluftsbana. Strömsunds-laget segrade med 3-O (2-0).
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_ m /, lö aug 1930.

Iïdilšêï »MJ
Pa Högerns landstingsmannalista för norra

4 aug 1930. domsagan återfinns bl.a. Erik Olofsson,
VIDARE TILL FINAL Tullingsås, Enar Jonsson, Jorm, SigvardArb-
I juniorernas D.M. spelades i går å idrotts- mâní Alanäs och P'0' Andersson' HåXåS'H_- a .platsen i Östersund en match mellan Frösö
I.F. och I.F.K. Strömsund. Frösöpojkarna 18 aug 1930.
gjorde mål i första halvlek. Vid exekveran- JUNIORMÄSTERSKAPET I FOTBOLL

detuav en _ hårt dömd _ strafšspêrk gjorde Bräcke juniormäst. i fotboll, vann på sönd.
Stromsund genom centern ett mal i 2:a halv- över Strömsund med 2_1 (1_0)
lek som slutade l-1. I andra förlängningen '
lyckades Strömsundspojkarnas center lägga I Strömsund spelades på sönd. finalmatchen
in segermålet vunno således med 2-1 och I. om distr.mästerskapet för juniorer medovan
F.K. Strömsund gå nu vidare till final. angivna resultat. Bräcke vann välförtjänt

6 aug 1930- åïíåíïïåïrïïkíåå šZïïaÉ§eÅ¿hSïšïZ“sZÉdï.-
SOCIALDEMOKRATERNAS VALLISTA ge lika g

Den soc.dem. kandidatlistan för landstings-
mannavalet i norra domsagan är nu fastställd 19 aug 1930' ~

H . u a OLYCKA MED SLACKTA LYKTOR
och dar finns bl.a. handelsforestandare
Torsten Carlsson, Strömsund, småbruk. Nils (JT) En kollision mellan bil och motorcykel
Grönlund, Vågdalen och fru Tekla Svensson, inträffade natten mot söndagen i Hallviken
Ulriksfors. på vägen Hammerdal-Ström. En bil, förd av
11 1930. Jonas Mårtensson, Fagerdal, rakade i en bac

ke kollidera med en motorcykel, ford av N.
SVÅRT ATT STANNA Folke Forsbom fr. Tullingsås. Båda körde
Ett olyckstillbud inträffade på onsd. vid med släckta lyktor, vilket förklarar olyck-
en järnvägsövergång 2 km norr om Lövberga. an. Vid kollisionen slungades Forsbom ett
Ett tåg var i annalkande, varför grindarna 20-tal meter från vägbanan, varvid han bröt
för tillfället voro stängda, då en motor- ena benet. Ingen av bilens passagerare ska-
cykel, efterföljd av en bil, kommo körande dades. Forsbom fördes till Östersunds lasa-
med god fart. Varken motorcyklisten eller rett, där han nu vårdas-
bilföraren observerade grindarna, med på- 22 aug 1930.
följd att den ena grinden påkördes. Motor- VÄGSTÄMMA I STRÖM

cyklisten bromsade in något strax före grin- n _ .

den men upphanns av den efterkommande bilen Vaïïrb°3g'E'hEšàkfs°?'hñ°mdï::eš egttlå Éš:
och kördes av densamma mot grinden, varvid me an ?° .ar l Vu gu sigt k 1 bl åtskilli t onerad_ vagarbete inom distriktet, hade hos vagsty-

O orcy e n e 8 P relsen ansökt om en årlig pension. Stäman
beslutade i så måtto tillmötesgå Erikssons
ansökan, att han skulle anställas som arbe-
tare inom distriktet mot skälig ersättning.

14 aug 1930.
NY TELEFONSAMTALSSTATION 23 aus 1930-

- . _ _ Potaxroxsxaan ÅTERFUNNEN
Domanstyrelsen har medgivit innehavaren av
odlingslägenheten Klockaränget å Tullings- P°13ff°fSkafe Åfëes lik fet 3V en
ås kronopark, N.J. Westman, att kostnads- °TSk eXPedífí° På Vít“ÖÛ Öster °m SPGÜS'
fritt framdraga telefonledning över krono- bergen- (JT)
parken till Klockaränget och där inhysa 23 aug 1930_

Samta1Sstat1°“' HÖGERFÖREDRAG 1 sixön
15 aug 1930. - -~ -(JT) Amiral Bjorn Holmgren fran Karlskrona
FRÅN SENASTE VALET höll i onsdags ett politiskt föredrag igod-
Socialgruppering och politisk röstning enl. templarlokalen i Strömsund inför en publik
Statistiska tentralbyråns statistik ang. pa mellan 25 och 30 personer- Föredraget
1928 års va1_ formades i huvudsak till ett vanligt förs-

u n _ _ _ H u varsföredrag, varunder tal. framhöll den
Strom: Hogern fick icke mindre an 696 rost- fara som ligger i den Pacifistiska propa8an_
er fastän från överklassen avgåvos blott47. da som nu delvis med Statens medel bedrives

Mellanpartierna fingo blott 519 röster fast í0m Vårt land-
antalet medelklassröstande var 916. EPIDEMISK RAPPORT

På 1.069 avgivna underklassröster fick ar- Ett diftetifall i Ströms distrikt Samt ett
betarpartiet 918, alltså 151 för litet. fall av sömnsjuka i Strömsund.
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9 sept 1930.
íáíí: 0 /59 Hßnnvcbscåxb I srxön

íñi 25%? . _
JT Stroms H.F. anhallerhos( )

domänstyrelsen, att styrelsen
Utdrag av protokoll, hallet vid arsmöte med Ströms måtte till föreningen skänka
hembygdsförening u.p.a. å Grand Hotell i Strömsund nen gamla meneårnsbyggnenen
den 2 juni 1939- å kronotorpet Jonsgård nr 2

§ ]_ å Jonsgårds kronopark iStröms

Herrar C Lundblad och D Fr Nordfors valdes att jus- Éïïïg ïšâgršidäršïš dâïï ej
tera dagens protokoll. lägsta nöjligegnšis I fören-

§ 4_ ingen anser sig kunna bjuda
300 å 400 kr - försälja bygg-

Hemmansagarna Erik och Anders Eriksson i Garde hade naden till fören¿ngen_
erbjudit hembygdsföreningen att få inköpa ett omrâde
om cirka en hektar, beläget å deras inägoskifte intill I““ehaV§f°“ av t°fB°t Skall
allmänna landsyägen Strömsund-Lövberga, till ettpris ““ “PPf°Éa “X maneafdsbïßßnad
av l5 öre pr m . Föreningen ansåg sig ej kunna anta- °?h däfY1d fa a“Vä“da"S18,aV
ga deigivna anbndet_ virket 1 den gamla. Forening-

en har emellertid förvärvat
Foreningen beslot att lamna styrelsen i uppdrag att ett jornnnråde e,a 2 kn från
underhandla med anbudsgivarna och att inköpa ett om- tornet, där den har för av-
rede § l,§ hektar â namnda inagoskifte for en kosümd sikt att nnnföre en nenbyg¿s_
for foreningen av hogst 1.200 kronor Jamte avstyck- gård_ För detta ändamål synes

nin95k°5tnader- den gamla mangårdsbyggnaden
S°m °Va" mycket lämplig. För kronotor-

Juêterat Alfred Matte550" paren torde den däremot vara
D- V- N°rdf°r5 Rätt utdraget betygas av mindre värde: da det van-

per Johansson ligtvis endast ar en ringa
del av virket 1 gamla bygg-

Ur Köpehandling, den 26 aug 1930. nader' s°m kan utnyttïas Vld
uppförande av nya.

Harigenom upplåta och forsalga vi, Erik Eriksson och n

Anders Eriksson, till Ströms Hembygdsförening u.p.a. 9V°'Jä3mäst~ 9-9- W°}a“d°f i
för en köpesumma av Tolvhundra (l.200:-) kronor en Ö§t°ÉS““d~ S2” °V°f1am“at a“'
jordlägenhet om 1,5 hektar som avsöndring från vårt s°k“1“3°“~ PaP°ka' att bY88'
gemensamt ägande skattehemman l/6 mantal nr 3 Gärde “adsarbetet Skall f“11b°f¿°s
i Ströms socken. Lägenheten, som av köparen dennadag i höst- E“_föf§ä1Å“i“§ av
får tiiiträdas, är beiägen intiii aiimänna iandsväq- bYßß“?d°“,¿f däff°f mldfe
en Strömsund-Lövberga och har föijande gränser=...I. lëmvllß da_def=a Skulle med'

fora skyldighet för domänver-
ket att hålla kronotorparen

12 sept 1930. skadeslös genom anskaffande
HEMBYGDSFÖRENINGEN FÅR EJ DEN GAMLA BYGGNADEN. av anna; virke, och rorrrrim-
(JT) Domänstyrelsen har på de grunder, som framhåll- mer,í höst låret icke kunna
its av överjägmäst. Welander, förklarat sig ickekun- erha11as°
na bifalla den av Ströms H.F. gjorda framställningen Då virket i den gamla byggna-
att antingen kostnadsfritt få övertaga eller för ett den dessutom torde vara värt
pris av 300 ä 400 kr inköpa den å odlingslägenheten 650 ä 700 kr, medan förening-
Jonsgården n:r 2 å Jonsgårds kronopark i Ströms sock- en bjuder högst 400 kr, anser
en befintliga mangårdsbyggnaden, för att uppförassom överjägm. Welander sig böra
hembygdsgård å ett av föreningen i närheten förvärv- avstyrka bifall till fram-
at jordområde. ställningen.

4 sept 1930. 4 Sept 1930-
GARDFARIHANDELN UPPHÖR? DD NY FIRMA I STRÖMSUND nu

Enligt länsstyrelsen synes det böra övervä-
gas om behov av arr bibehålla den gamla Till handelsregistret har anmälts att Helga
gårdfarihandeln. Om en prövning ger vidhan- Bergman från Cudmundrå ämnar i Ström idka
den, att gårdfarihandeln är en föråldrad handel med PePPef, Skfivütensilíef Oeh and'
form som bör övergivag, torde särskild öv- ra kontormaterialier under firma Strömsunds
ergåhgeeredge vara behövlig, Pappershandel, Helga Bergman.
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5 sept 1930. 8 sept 1930.
SKADEERSÄTTNINGAR DO NY LÄRARINNA VID SAMREALSKOLAN DU

Skandinaviska Kreaturförsäkringsbolaget i Skolöverstyrelsen har förordnat vävlärarin-
Stockholm har utbetalat skadeersättningar nan Rebecka Ström, Strömsund, som timlärare
under juli månad 1930 för hästar till bl.a. i kvinnlig slöjd vid Samrealskolan underin-
hem.-äg. N. Johansson, Tullingsås, 300 kr. nevarande läsår.
och till A. Nordin, Järilvattnet, Ström,

8 sept 1930.
630 kr. Du

6 sept 1930
LANDSTINGSMEDEL

STRAND ELEKíRIFIERAT nu Landstingets stat, som godkändes, balanser-
ar a kr. 1.9l5.75S:70. Utdebiteringen fast-

(JT) Ett samkväm hölls i söndags i Strand, ställdes till kr. 3:- även nästa år.
Strömsund, med anledning av att byn elektri- 8 1930
fierats. Festen gick av stapeln 1 byns
skolhus, som aftonen till ära strålade i

sep
TEATERFARS I STRÖMSUND UU

elektrisk belysning. Efter några välkomst- (LT) Allan Rydings sällskap gav i lördags
ord av hem.-äg. Nils Svensson höll folkskol- på Strömsunds Teater farsen Parsängarna av
lärarinnan Emma Jönsson ett intressant fö- S. Field & M. Mayo. Pjäsen är rolig, men i
redrag om glödlampan och dess uppfinnare vad gäller utförandet - åtminstone i lör-
Thomas Edison. Därpå följde deklamation , dags - var åtskilligt övrigt att önska. Spe-
sång och musik.

1 3

let närmade sig mången gång det rent amatör-
mässiga, och några av spelarnas tilltag att

6 Sept 9 0' n nu skratta åt varandra under spelets gång ver-
TUBERKULOSSJUKSTUGAN I STROM kade minst sagt störande. Man har fordring-
Landstinget fastställde staten för tuberku- ar på teater även på landsbygden. Bäst i
lossjukstugan i Strömsund till 46.970 kr. sällskapet var fru Göthson, som var roligi
och att bevilja ett anslag av 10.840 kr.

Den /som LCCÉ/sm att tågen avgå L' fuïu*/t
Ltd vid jäftnvägwtcut/éonen xl St/Löm/sund
ära ha A/tatéorvsimspehion S.H. wei/teJv
quizst, hä/L med detta/in Bfult/t.

sin alltför korta roll.
BILLIGA BÄR UD

Lingonen alltför billiga i Norrland i år.
Det t.o.m. berättas att lingon utbjudits
för 5 öre pr liter!
9 sept 1930.
POSTDILIGENS LÖVBERGA-ALANÄSET? UD

(JT) Svenska Turistföreningens ombud iavs-
näs, hr Harald Söderlund, påpekar i skriv-
else till generalpoststyrelsen, att detför
postverket kunde vara fördelaktigt, att å

linjen Lövberga-Alanäset insätta egen dili-
gens, då persontrafiken å linjen är avse-
värd. Han säger sig ha efter gjorda under-
sökningar och beräkningar funnit att såväl
den privata postföraren som bussföraren
"klara sig ekonomiskt gott" varför han för-
ordar, att den nya diligenslinjen inrättas
redan i år.

10 sept 1930.
AVHÅLLEN LÄRARINNA nön nu

En högtidlig och djupt gripande begravnings-
akt förrättades i Ströms kyrka sönd. den 7

sept. då stoftet efter lärarinnan frk Tora
Strömgren vigdes till den eviga vilan.
Kyrkoh. Löfvenmark höll med utgångspunkt
från bibelordet "Ty kärleken är stark såsom
döden, dess trängtan obetvinglig såsonadöds-
riket, dess glöd är såsom eldens glöd, en
Herrens låga är den" ett högstämt, hjärte-
varmt och tröstefullt griftetal och förrät-
tade jordfästningen.
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IEIIENVIND - IIPPRUPET lígäää
(LT) För omkring två månader sedan i-
gångsattes från intresserades sida en
insamling till förmån för författaren
Gustav Hedenvind-Eriksson. Uppropetvar
undertecknat av 26 namn på litterärt,
kulturellt och socialt engagerade per-
soner, som gett saken sitt stöd. Detta
upprop har sedan tillsammans med list-
or i några tusen ex. distribuerats till
fackföreningar, studiecirklar och ide-

Inför valet 1930 * * *
Ordet fritt, LT ll sept 1930.

TILL VALNÄMNDSORDFÖRANDENA I STRÖMS OLIKA
VALDISTRIKT.

Enligt vallagen skall valnämndens ordf. i
god tid före valet genom annons, anslag el-
ler på annat lämpligt sätt kungöra var ku-
vert för valsedelsförsändelser finnas att
avhämta. Ännu ha undertecknade icke funnit
att Ni fullgjort detta Ert åliggande. Var-

9 ~ . . . .ella föreningar över hela 1andet_ Re¿0_ för. Ar det blott vissa partier som blivit
visning av de tidigast inkomna listor-
na har vidare påbörjats, och vid denna
tid ha omkr. tretusen kronor influtit.
Allt beror nu av forts. Insamlingen
står i en fas, då man frågar sig, om
resultatet skall bli ett fiasko eller
en succê.

Hedenvind-Erikssons egenart som dikta-
re och hans ursprung ur arbetarklassen
har gjort att denna insamling vänt sigtill arbetarklassen och dess organisa-
tioner. Det är icke uteslutet, att en
hänvändelse till borgarklassen skulle
ha mottagits med förståelse. Den för-
fattare det gäller är tillräckligtstor

underrättade, fraga
Flera valmän.

Ordet fritt, LT 13 sept 1930.

KOMUNALFULLMÄKTIGEVALET I STRÖM.

Till min förvåning mottog jag i går per
post en lista till kom.fullm.valet i Ström
med partibeteckn. "Socknens väl" och med
mitt namn som första namn. Ett tryckt upp-
rop med motivering för listan var bilagt.
Enär listans tillskyndare äro okända för
mig, måste jag på detta sätt på det bestäm-
daste protestera mot tilltaget. Det minsta
man kunnat fordra, hade väl varit en förfrå-

som ¿¿ktare för att gängse k1assupp¿e1_ gan om villighet att låta uppsätta sig som

d O
ningar skulle ha visat sig vara ovi -
kommande. Att insamlingen dock vänt sigtill arbetarna ensamt, betyder härvid-
lag ett prov och ett förtroende. Fråg-

kandidat. Huru veta "kommmitterade" attjag
önskar figurera pa deras lista? Det är min
absoluta övertygelse, att präster bör av-
hålla sig från all inblandning i dags- och

an är nu huruvida detta prov skall ut- PartiP°1itik°“ (äYe“ by§dÉP°1iÉike“)°_Ja$
falla negativt och ifall förtroendet
skall svikas.

hade trott, att min 14-ariga tjänstetid i
Ström i någon mån vittnat därom, vad mig
själv beträffar. Jag vägrar under alla för-

Nationalinsamlingar till diktare äroic- hå11anden mottaga kan¿i¿aturen_
ke vanliga, men där de förekommit, ha
de mestadels likt denna, vänt sig till
dem, som haft det fattigast.

..... Om företagets värdighet och om

behovet av denna insamling har icke
stått någon tvist. Procentuellt ha hit-
tills endast ett mycket litet antal av
de utsända listorna inkommit. Den mar-
ginal, som står öppen för att besvara
frågan om resultatet skall bli dåligt
eller gott, är ännu mycket vid. Av stu-
diecirklar och föreningar ha många le-
gat helt eller delvis nere under som-
maren. Vid denna tid tas arbetet för

Strömsund den 10 september 1930

Gunnar Löfvenmark
kyrkoherde

VALFILM 15 sept 1930.

Socialdemokraternas valfilm "Ropet från de
två polerna" visades i lördags vid tre fö-
reställningar i Strömsund och samlade till-
sammans omkr. 700 personer. Kollekt: kr29:
:73. I Lövberga passade c:a 90 personer på
att få se den storstilade valfilmen. Kr 15:
:OS i kollekt. Ihavmäs hade inte mindreän
250 pers. samlats. Kollekt 15:93. I Alanäs

vintern åter upp. Det är med tanke här- Vaf Publiken äßtâ lika Calfík, 225 Pers-
på, som insamlingen fortsättes ännu nå-
gon månad. Det är nu frågan avgöres,
huruvida insamlingen skall bli ett fi-
asko eller en succê, när den svenska
arbetarklassen fäller sitt avgörande

Kronor 13:02 i kollekt.
I anslutning till filmförevisningarna höll
Nils Grönlund på varje plats halvtimmeslån-
ga föredrag, vari han klart, sakligt och
medryckande belyste de aktuella pol. fråg-i en av dess egna kulturangelägenheter. °rna_

Före nov. måste svaret vara givet!
Komitterade.
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KaInrGrSV3.1Gt * * * * 13 sept 1930.

Hr. Lars Karlsson har till J.0. ingivit påminnelser med anledning av att hans framställ-
ning av den 22 juli l929 ännu icke föranlett något ställningstagande eller någon under-
sökning av regeringsrättens utslag ang. val av kommunalkamrer i Ströms kommun.

Genom k. mzts utslag den 20 maj l930 är kommunens beslut om antagande av en instruktion
för kom.kamreraren slutgiltigt upphävt. Detta beror givetvis på att fullmäktiges inflyt-
ande på förvaltningsfrågor - vilka instruktionen avsåg att reglera - med ännu gällande
kommunallag är synnerligen omstridd, "men vad hava nu dessa besvärligheter ifråga om in-
struktionen med valet att göra?" Då detta förrättades hade, säger hr K. i sin skrivelsetill J.0., "klart för sig, att någon giltig instruktion icke fanns. Valet avsåg endast
att giva verkställighet åt fullmäktiges laga kraftvunna principbeslut av den 3l marsl928
om att överhuvud taget anställa en kommunalkamrer. Vilka lagar kunna hindra kommunen från
att anställa en kom.kamr., vars arbetskraft ställes till de förvalt. organens förfogande?

De av kommunens medlemmar som av personliga skäl strävade efter att få mitt val upphävt,
förskansade sig", framhåller hr K., "bakom ett i realiteten obefogat samröre emellan det
tidigare hävda instruktionsbeslutet och själva valet. Att de vunno framgång därmed, in-
nebär en rättskränkning, som icke kan förklaras på annat sätt, än att de besvärsprövande
myndigheterna blivit vilseledda av uppkonstruerade förklaringar. I den mån kommunen sås-
om sådan - möjligen ofrivilligt - förorättat mig, kunna givetvis kommunens medlemmar i
gemen vid kommande fullmäktigeval tillsättaställa detta - ty i och med valet förnyas väl
ändå fullmäktige såsom kommunens högsta beslutande myndighet.

Men ett dylikt utlämnande av en medborgares väl och ve åt det av politiska lidelserfram-
drivna godtycke, som präglar de allmänna kommunalvalen, har icke varit nödigt - än mindre
klokt. F.ö. kan det diskuteras, om huru de nästa år tillträdande fullmäktige skola fatta
sin tillrättaställande uppgift. Skola de fatta ett nytt beslut om att anställa en kom.
kamr., fastän ett laga kraftvunnet dylikt beslut redan finnes?

Samhällskroppen blir icke friskare av att en lem utan vidare amputeras. Ett djupt behov
av att förhindra dylikt ligger ju bakom rikets grundlagars tillkomst. Måtte i detta fall
ett förverkligande av både deras andemening och bokstav skyndsammast komma till synes."

I

BRYGGERIKONTROLLANT Q 13 sept 1930. Mc Curn, krigsminister.
Kontrollstyrelsen har förordnat rektor A. Dït meddïlas ait Chíçagoligornautíllsammßf f r mi st lika stora man der kri s-
Mattesson, Strömsund, att under tillverk- m::e:?:1°::m Dazmark 8 8

ningsåret 1930-31 vara kontrollstyrelsens '
ombud vid Strömsunds skatte l°kti a br - n
er¿_ P 1 g ygg BILEN BACKADE 1 sJoN Q) 17 sep: 1930.

På Strömsundsfärjan råkade en bil, tillhör-
FÛTBOLL . 15 Sept 1930- ig hr Leander Olsson från Östersund, i tis-
Jämtlandsserien i fotboll, norra division- dags bafka É äjön' da den fkuile föras i:

n U 1 d f a far an. Backen la inne och daan r n J g ,en. IFK Stromsund Jarpens IF _2 0 (1 0). d llad bilen i S.ön L ck_
Strömsund ledde hela matchen igenom. Domar- m9t°rÜ S ar a eS_ru . e. n 4 y

h G Erik öster und var ligtvis befann sig vid tillfaller ingen bak-
en' r ' ss ' S ' 8' om bilen och vattnet var ganska grunt, var-
PENGAR ISTÄLLET FÖR VEDQ 15 Sept 1930_ för man snart fick vagnen pa det torra.

Extra kyrkostämma med Ströms församling
hölls i går, varvid behandlades en av präs- ARBETARPARTIET NYKTERHETSVANNERNAQ

terskapet gÅ°rd,anSökfn °m erhålland? aY_ Till kom.fu1lm.va1et i Ström har uppsatts
kontagt ersattnlng fran,k¥rk°f°nden 1 stal- en lista med partibeteckningen Arbetarpar-
let f°r husbehovsved' Blfolls' tiet Nykterhetsvännerna och ha följande

u namn:
FRÅN ST°R^ VARLDEN Ü 15 “Ft 1930' faikskoii. Axei Lögaberg, ssd, kyrkvakcnsr.
(JT) Al Capone bildar egen regering i Chica- Er- Em- EïíkSS0H, Ssd, Smee Emil LÖfaNäS*
go ur de mgst kända "fÖ1_-bryta;-banden på Viken, mekaniker Alfrêd Lögdbêfg, SSCI, âfb.
väscsidan", Svante Strömstedt, U-fors, barberare Anders
Josef Saltis, minister för sprittillförseln, EïíCSS0, SSÖ» Skfäddafmäs- Å180 E1íaSS0H,
0'Donell, minister för distribution, SSÖ, Ufmak- EÖV- Engström» Ssd, hem-'ä8- P-
Ralf Capone, minister för hasardspel, W- EfikSS0, Vågdale, ffu Amanda SÉTÖUÜCIS,
Jack Guzik, minister för otukt, Ssd, järnvägsman P. Brask, U-fors, småbruk.
Edward Newberry, krigsminister, Per Back» Våßdale-

49



19 sept 1930.
KVINNORNA FRAM 1 s'rRöM 18 Sept 1930- EN FÖREDRAGSHÅLLAREQ

(LT) Enl. röstlängden finns det över 200 hus- (LT) Attnt Engberg inledde ¿

trur, som ha rösträtt, trots att deras män går sin blíxttntnê i Jämtland
sakna densamma på grund av skattestrecket. Ni med ett möte ¿ Ultíksfdts ntn
hustrur äro alltså så många, att Ni ha avgör- ett i Stt-dn,snnd_ på den sena-
andet i Eder hand hur valet skall utfalla på te nlatsen var gddtemnlatlnk-
söndag. Önska Ni dyrare mat genom tullar, mer alen fullsatt av en intresse-
arbetslöshet, rösta då med de borgerliga. Ön- rad nub1¿k_ Det bntget1¿ga¿n_
ska Ni billigare mat och mera arbete för Ed- Slaget var påfallande st°tt_
ra män, rösta då med den sedel som har parti- Talat-en berörde ingåended-ord-
beteCkfU.-“gen ARBETARPARTIET- bruksfrågorna i det utmärkta
Ni måste själva gå fram till vallokalen och föredraget'
avlämna Eder röst. Edra män, som sakna röst- 20 sent 1930_
rätt, äga icke rätt rösta för Eder. (JT) Redaktör Arthur Engberg

Alltså kvinnor i Ström, fram till seger på “lade På 'ï°fSda3Saf'¿°ne“ °r'
söndag! det i Strömsund inför en pub-

SKATTEUTJÄMNING Q 19 sept 1930.

' Enligt folkskoleinsp. Carl Christensson utgår skatte
utjämningsbidrag till Ströms skoldistrikt med 15.875
kr., Hamerdal får 10.455, Alanäs 4.604, Frostviken
4.540 och Östersund 15.660 kr. Sålunda får Östersund
något mindre än Strömsund.
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lik pa 70 a 80 personer. Tal-
aren fördömde högern och de
frisinnade och framhöll arbe-
tarpartiet som det allena sa-
liggörande.

=:%1ë;|==:=
22 sept 1930.
LANDSTINGSVALET: Bondeförbund-

EN RÖST PÅ KOMUNISTERNA LT 20 sept 1910. et förlorar tre mandat, högern
ÄR EN RÖST PÅ HÖGERN! vinner två, de frisinnade en,

FRÅN vArruLANvETs Honlsvur f , N
_ ád” ““ I 'É'."'f;'~?°r"' “MM

status quo för soc.demokrat.

.lnnnlí _

..-,.f,-W., W..
läge än invid Vættudalem mäktiga u Qnvag. Följaktligen
»slzaßß Aarnhälçßez bukådu 5/min ójöuldan.
0'/ste/L om áà'/Ljleden állnne/L vi Kàbuigände gdnd och Joh. Andelw-
fsoms Nya Fabæäu AB. Fabméhem kajanßäggnáng, «t.v. ¿ bild,
än ímpone/nande, och hä/L landa det ßtemmtuozlal 6/uin Flwßt-
vüzen bom aedezunua bla'/L ad /taßhpulvezz 56/L wida/Le expomt
ut ¿ vä/Lådan. '
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LANDSTINGSVALET
Lantmän och Bondeförb. De frisinn. Soc.dem. Kommunist.

borgare
1926 1930 1926 1930 1926 1930 1926 1930 1926 1930

Ström 282 435 279 93 97 123 376 615 - -

A1anäs 64 115 131 76 80 87 59 104 - -

Frostviken 149 163 27 12 72 73 190 253 - -

Hammerda1 143 157 488 336 213 187 484 528 - -

Hela norra 1256 2064 2239 1786 2230 2061 2780 3492 - 9

kretsen

I I I nu

|'|Il!1|'|||iI]lIl'|1l!1 I $1|'lI|1l| 2”I
STÄLLNINGEN OMKASTAD.

TILL UTGÅNGEN AV DETTA ÅR SITTA 15 BORGERLIGA MOT 12 FRÅN ARBETAR-

PARTIET I STRÖMS KOMMUNALFULLMÄKTIGE. EFTER NYÅRET BLIR DET AV ALLT

ATT DÖMA DEN PROPORTIONEN I FULLMÄKTIGE:

18 FRÅN ARBETARPARTIET OCH 12 BORGERLIGA.

.vä
Wi.-



M, '

NV REGIM I STRÖMSUND

Eßte/1 höbterw val 5/Lam/stå/1 det fzßafpt att Afibe/ta/Lpa/z/t¿e/t Sooíæådeinofvia/te/ma öve/:ia/L den
bofige/11/éga mabtyaoßctéonen 4' St/Löm/5 komnunaßßußbnälwége. Væbie/suß,ta,te,t /to/ide ha skapat
en nä/una/st jofrd/sl:/Led/släüznande eßáebt 4' det Aamhàlàäe, »som Känga näfznax/s »som det Atazdzazs-
te ä/stat 5611 den poL<',t,¿/ska höge/in ¿ länet. Föaväntnínga/Lna än Mona på de män och kvm-
non bom nu Akaßß taga även "aodaet" L Stnömbund.

POSTSTATISTIK * * * 24 sept 1930. från vänner inom församlingen. PastorThee1
tackade rörd för avskedsord och gåvor å si-
na och sin makas vägnar.Under fjolåret befordrades å postdiligens-

linjen Strömsund-Gäddede-Jormvattnet 11.731
äârâïneï; och postverkets inkomst därav var INTRESSANT FÖRELÄSNING * * * 29 1930.

Rektor H. Lagerström höll å godtemp1.salen
BRÖT BÅDA ARMARNA * * * 24 sept 1930. i Strömsund i lördags föreläsning över äm-

. . 1 . U . net "Geijers liv och diktning". Efter en o-
En Son tlll snlckaren OILQ Berg 1 Näsviken' rienterande redogörelse för skaldens liv
Strömsund, råkade i lördags under lek falla U. .. .

ned från ett tak, och bröt därvid båda arm- Élong rektor Lagerstäomlmed ack°mpanJemang0 H T J O G 0 0

arna. Han infördes till Lasarettet där han a plan? av måg' ' le nagïa av elJers
. d mest kanda sanger, allt med intresse och

nu var as' tacksamhet mottaget av den till ett hundra-
HYLLAD PRÄSTMAN * * * 24 sept 1930 tal personer uppgående publiken.

(JT) För kominister Herman Thiel i Ström- KOLLISIONEN KRÄVDE LIV * * * 30 sept 1930.

s?nqí som äran dçndl maj llår atnëgter ïwe- För en tid sedan kolliderade en bilist och
rltl on oc som 1 agarna amnar orsam Ing- en motorc klist å landsvä en mellan Hall-
en för att bosätta sig i Tyskland' varifrån viken ochyStröms:nd varviš motorcyklisten
h k 'll S ' 1922 ' " d ° . ' . .t

-
_. ke Forsbom infördes till länslasarettet i

" b ~ Ü ' . . U . nnatdett avskedssagëzam' eïoks av åft par Osd., dar han nu avlidit. Han sorges narm-
hun ra personer. er psa msang sjong pas N

tor C. Sällvin Davids 92 ps. av Wennerberg, ast av fader och broder'
varefter kyrkoh. G. Löfvenmark talade över

DÉW- PS' 106* V' 1' Dafeftef Vä“de Sa" Slg VALDA TILL LANDSTINGET * * * 9 okt 1930.till pastor Theel och overlamnade till hon-
om Såsom ett minne av hans tjänstgöring i I det nyvalda landstinget finner man för
Sveriges kyrka en Svensk praktbibe1_ Avfrk norra domsagan forstmäst. S. Arbman, Alanä-
Hilda Lokrantz överlämnades en silveraskin- set, för högern Och haelsföfesf- T°fSte“
nehållande en penningsuma såsom ett tack Carlsson, Strömsund, för socialdemokraterna.
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io ok; 1930. 15 okt 1930_
KOLLISIONSOLYCKA.U0

. . . . H Evang. Fosterlandsstiftelsens styrelse anhåller hos k.m:t
§å:)i::íä:f:â:eÉ gïrgågâiïïå om statsbidrag till avlönande av examinerad lärarinna vid

. . _ den till Fridsbergs barn- och ålderdomshem i Hillsands by,kollisionsolycka i hörnet av H uSv. Handelsbanken. Från färj_ Stroms socken, horande skolan.

stället kom en täckt Chevro- Styrelsen erinrar, att hemet är avsett att bereda kost-
letbil i riktning mot samhäl- nadsfri vård och uppfostran åt medellösa barn av lappall-
let. När densamma kommit till mogen samt kostnadsfri vård åt ålderstigna, medellösa lap-
hörnet vid Sv. Handelsbanken par. Verksamheten har hittills bedrivits uteslutande gen-
körde den ihop med en Volvo- om frivilliga bidrag. Barnen, vilka i medeltal utgjort 30
lastbil, som kom från Grand per år, erhålla bostad, kost och beklädnad samt undervis-
Hotell. Chevroletbilen, som ning i mindre folkskola. Stiftelsen övertog år 1922 ansva-
kördes av fabrikör Löfström ret för anstalten.
från Östersund, blev därvid
så illa ramponerad att den 15 okt 1930_
måste bogseras till närmaste _ _ , _

verkstad_ volvobílen ¿äremot Éegenvind-insamlingen fortsatter. Hittills ha omkring kr.
undkom me¿ endast ett förstört . 00.- inkommit - ett resultat som visar arbetarrörelsens
fotsteg och en intryckt stänk- intresse för insamlingen'
Skärm- Vem S0m bär Skulden Sekreteraren i Sv. Skogs- och Flottningsarb.förbundet skri-
Clll det inträffade har ännu ver: Förbundet har, trots sin stora fattigdom, anslagit
GJ kat UtfÖU3S- P0líSUt' 50 kr som ett litet synligt bevis på att den ouppnådde
fedig Pågår- skogsarbetareskildraren ("Färden till norra drivningen"ur
10 okt 1930_ "En fallen skog") uppskattas i våra kretsar.
FÖRELÄSNINGSÅNSLÅG UU Det påpekas i uppropet att Hedenvind-Eriksson aldrig levt
Skolöverstyrelsen har ti11¿e1_ av sin penna utan under hela sin mannaålder varit kropps-
at Ströms före1äsningsfören_ arbetare ochoendast haft sin fritid att agna at sina bock-
ing ett belopp av 175 kr och er. bikasa papekades att hans diktning skaffat honom en
Hamer¿a1s före1äsn_för_ 245 valfortjánt uppskattning men inte den ekonomiska trygghet,
kr_ som vid hans ålder är en nästan nödvändig förutsättning

för fortsatt skapande.
10 okt 1930.

^““^R”ö“°° Inför marknaden 20 01.. 1930.

Lozberga s':ÅïiK' och arbet:¿_ Den 23-25 okt. hålles höstmarknad i Strömsund, den första
ar omunen 0 0 gemensêmtum höstmarknad som hållits härstädes. Enligt vad man redan
te den 5 okt' Efter avsJung_ nu kan se av de anmäl in ar som inkomit kommer det att
andet av sång nzr 2' höll H' bli en av de största åarânader som hållifs i Ström under
Nygren d'ä° ett anförande om de senaste åren En del av de ånmälda ha redan ankomitvalutgången och E. Olsson ta- ° u H . nlade över den Valagítation och syssla nu som bast med att uppsatta sina talt och

hade utförts. stand. Dar, varest tva eller tre aro forsamlade ar sam-
talsämnet: de flesta fann Strömsmarknaden, sa av allt att

Efter en livlig diskussion om döma blir den första höstmarknaden en verklig succé. Man
olika ämnen, övergicks till har all anledning att tro att det blir en formlig massin-
den lättare delen på dagord- vasion av marknadsbesökande. Även kvalitativt sett blir
ningen. En kamrat läste en nog marknaden en av de förnämsta som hållits de senaste
dikt, musiken sköttes på ett åren-
förtjänstfullt sätt av Lind-
ggåmíräíêoètÉf:Éë:td::ïåa::É_ Strömsunds affärsmän har en brådskande tid. Nyhemkomna va-
feb°r¿_ Det gedigna och ror skola uppackas, det skall skyltas och reklameras, och
1. n U . allt skall göras så tilltalande och iögonenfallande som
lga motet avslots med sang' möjligt. Marknadsbesökande böra ej försumma, att göra en

rond i butikerna, ty man kan där finna verkligt goda var-
or till ganska facila priser.

13 okt 1930. N u. " n . u- n
SPRITFÖRSÄLJNINGEN nu For de nojeslystna, och vem ar val inte nojeslystemnar

man kommer pa marknad, finns mycket att valja pa. Vi har
Endast 11 procent av befolkn. först och främst godtemplarnas traditionella marknadsbas-
inom Östersunds spritbolags ar. Basaren, som hålles i godtemplarlokalen, lär bli någx
k0Htr0ll0mråde ha tilldelats extra fin-fint, med många intressanta och överraskande ny-
m0tbÖCk8r- Antalet ínv- ín0m heter och ett flertal framstående förmågor komma att med-
området utgjorde 158.449 Och verka. För den filmbitne har Strömsundsbiograferna sörjt
antalet m0tb0kSäg8re 17-489. för ett gediget och omväxlande program under marknadsdag.
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Intryck från Ström 221930.

(LT) Sedan det väsentliga av en natts Här visades filmen Bonde och arbetare
sömn och vila offrats i sällskap med och talades om socialismens evangelium
vännerna Jönsson och Hedlund i Hammer- för under den borgerliga träldomens ok
dal, styrdes kosan till Strömsund. På suckande själar. För att bruka en från
"Flata" var sig likt. Ingenting av sär- kommunismen till pingstvänsrörelsenom-
skilt intresse. Det bästa i Strömsund vänd agitators talesätt, lyckades det
är dricksvattnet. Det är sunt och väl- omvända några "kisar". Skämt åsido, det
smakande och förefaller fritt från al- var stadiga karlar. Ãterresan företogs
la föroreningar. över Hammerdal. i J W
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23 Okt 1930- ONNNÖNNNNN

Strömsund är ingalunda den minsta bland liga íïäfíngâf 0Ch íStíCUtí0H2Y,$å'
"Juda städer", om man nu vill jämföra som tuberkuloshemmet, sjukstugan, tings-
detta samhälle med andra huvudorter in- ÜUSGC, me113HSk01â 0-S-V- Vaïjämtê di'
om Jämtlands län, eller lyssna tí11 striktets läkare och veterinär äro bo-
"folkets röst", d.v.s. Strömsundsborna satta inom samhället - och här finns or-
själva. tens apotek. Som kyrkby inom Strömssoc-
I egenskap av metropol för bygderna ef- ken hyser den dessutom en hel del annat
ter Ströms Vattudal och i norr mot Äng- av kommunal och kyrklig karaktär. Såle-
ermanland, hyser den ett flertal offent- des tempel, där både Gud och Mammon dyr-

- 1 ;ç'~;¿: -w-on --u~.f~
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kas. Vilka lokaler som äro flitigast besök- znzmedföga lysande resultat. Ej heller har
ta, är naturligtvis svårt att fullgiltigt den reformistiska fackföreningsrörelsen, re-
avgöra, men det förefaller inte otroligt, presenterad av S.S.F.A.F. fått någon större
att de senare ha att räkna med den största omfattning. Fältet för denna rörelse är
besöksfrekvensen, pr år räknat. stort och rörelsen bör icke sakna uppgifter.
Strömsund är municipalsamhälle. Krafter ha Den politiska högerkulören, med lite schat-
varit i rörelse, och äro troligen ännu i teringar av bondeförbunds- och frisinnatin-
verksamhet, för att ombilda samhället till slag, har alltid stått högt i kurs i dessa
köping. Någon fullständig officiell utred- trakter. Inom municipalsamhället och dess
ning beträffande detta invecklade spörsmål omedelbara närhet, ha dessas, som det för-
torde dock ännu inte vara gjord. För en u- säkras, andligt högt stående ledare haft
tomstående förefaller det tvivelaktigt om sin varelse och från sina högt uppsatta
samhället skulle ha någon större nytta av platser dirigerat komunalpolitiken, sekun-
en sådan förändring. derade av några mindre profeter ute i byar-
Strömsund kan karakteriseras som ett affärs- na' Innevarande års val åstadkom dock ettsamhälle Affärer rätt så förnämlíga så_ fullkomligt jordskred i detta avseende. Rol-
dana - finns inom alla branscher. Industri- lerna ha blivit Ombytta' Majoriteten harnågot egentligt omfång saknas, men i blivit minoritet. Valmannen ha tydligen
dess ställe finns det gott om hantverkare. tröttnat på sina kommunala tyranner' denBola och andra sko Stjänstemän finns det borgerliga kommunalfullmäktigemajoriteten,
ett šlertal tydande šå att Strömsund även Och handlat efter eget tycke' glvande s1“aÛ

är huvudort för dessa trakters trävarurörel- S'k' ledare en god dag' Hur” nu de nya män"
nens regemente kommer att bli, återstår att
se, men alla skäl finnas för att det blir

Kommunikationerna äro goda. Statens järnvä- 1YCk1í8t- Det finns en hel h°P duktiga män
gar ha sträckt ut en arm _ av en och annan och kvinnor bland dessa, vilka säkerligen
kallad "blindtarm" - upp till stan, varutom komma att göra allt för det allmännas bästa.
postverkets bussar förmedla dagliga turer -
förbindelse med både Sollefteå å ena sidan
och Jorm å den andra jämte mellanliggande
orter. Andra bussar och turbilar förmedla
för övrigt samfärdseln för den som nu inte
ha egen bil eller föredrar att åka droskbiL
Ströms Vattudal trafikeras av ångbåt och är
som bekant en livligt trafikerad turistled.
Utfartsvägar finns i alla riktningar och se-
dan den påbörjade huvudvägen på södra sidan _.-r“'
Vattudalen blivit färdig, är hela den vid-
sträckta kommunen genom huvudvägar anknutnatill Strömsund, socknens medelpunkt.

L-

/_.Åtskilliga andra vägprojekt torde dock åter-
stå. Ett flertal byar sakna ännu utfartsvä-
gar. Strömsundsborna önska en bro över Vat-
tudalen i stället för den nuvarande färje-
förbindelsen. Vissa delar av socknens be-
folkning i dess östra och sydliga delar äro
intresserade för ett vägföretag öster om
Vattudalen. Som dessa förmena att detta fö-
retag även är att betrakta som viktigt i e-
genskap av huvudväg, hålla de på sitt förs-
lag, och Strömsunds-borna på sitt. Tydlig-
en artar det sig till dragkamp mellan dessa
bägge intressen.
Som ingen industri av större betydelse före- ÅNGAREN VIRGO LASTAD MED TAKSPÅNf' f' ' h ll ° f kl' " - H . n.:::e:; .::::: ::..:..:: “:%::. ::. :mi Lanwagßwßw WW fw »M We-
massan av befolkningen har sitt levebrödav áoädäan ßängb vattudazen' men áoniáaäande
sko en av sko sarbete och flottnin arna täanbpoäteäab auóevaäda mangdeä godó med
medgdefta arbeïets minimala inkomstšr, hå ångóaäxygen' då áäamót anden b0maähaßUåßt°
dessa arbetare ännu icke insett nödvändighe- Pg¿¿0nb@60¿d¿an ¿&g¿ ¿¿kaß¿dg¿ mgd ångáan-
ten av en stark facklig organisation. Över fyggn, Ogh å b¿ßd@n Ovan ha¿ Oßßg Magnu¿¿0n,
de små försöken därtill vilar något famlan- $t¿öm¿und ggh Oiig $Van¿;¿äm än¿¿a¿ áöäen
de och ofullgånget. S.C.A. har experimenter- på m/4 V¿ng0,
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§§T§“;“Aå,9§§¿RE,,E nu PERSONLIGA INTRESSEN!
u __ 24 okt 1930.

Andra sammantradet under host-
tínget i Hamer¿als tíngslag Hur är det möjligt att arbetarna kunnat vinna majoritet i
hölls under mån_ 0 tiSd_ und- Ströms kommun, som alltid hallits för en av Jämtlandsmest
er 0rdf__skap av häradshövd- borgerliga kommuner? Den frågan har sedan valet frauställts
ing C_J_ von Essen_ UPpropS_ överallt i länet, och icke minst undrande äro de borgerli-
listan upptog ett 60_tal mål, ga i Ström. För den i Ström som följt med de senaste årens
varav lg åklagarmål, intet kommunala förvaltning av såväl den borgerliga kommunensom
¿ock av större allmänt intreg. skolan, är det icke så underligt, utan arbetarpartietsval-
se_ ledning hade räknat med en betydande ökning av gruppens

fullmäktigerepresentanter, dock icke mer än 15-16 av de 30
23 °kr 1930- ledamöterna; att det skulle bli 17-18, hade de icke vågat
KOMUNALFULLMAKTIGEVALEN nu räkna med. Vad är orsaken till denna väldiga strömkantring?

vid municípalfullmäkrígevaler Det som först väckt arbetarna och småbönderna och kommit
i Srrömsund valdes från ïåšï dem att reagera är föregående års kommunalkamrerval, dåde
h§llÉEš_!§lP7 borgerliga glömde kommunens intressen för personliga såda-
Per Johansson na, och skulle till vilket pris som helst ha en av sina
tandl_ w_ Färnlöf vänner vald utan hänsyn till kompetens. Detta lyckades nu

inte, frågan är fortfarande oavgjord.montör G. Skogman
föfvalr- Å- Bergström En annan fråga, som de senaste åren väckt förbittring är
sP°rekare J; Bergsrröm det sätt, på vilket indrivningarna av utskylder skett. Ha

hadl- J- Ma“ss°“ arbetarna kommit på rest, ha vederbörande varit kvickaatt
frisör A- Eríkss°“ indriva samt lämna till införsel. Då en person fått någon
järnhsndl- E~G- LU“dh°1m månads arbete på en plats, genast har indrivning varit
dl$P- 0$Car Car1ss°“ verkställd. Men många personer, som icke velat räkna sig
dlr- J-R- Scherman till arbetarna, som haft fast inkomst på upp till 5-8 tu-
Plarslag- J-F- Nyström sen kr pr år, ha sluppit indrivningen. Nåja, sedan det
handl- H- Mårrên blev ny landsfiskal ha ju även dessa fått betala sinaskat-
smeden P-E' Marss°“ ter vid indrivningen, men faktum står kvar, att det varit
kr°“°jä3- Per Srröm skillnad på person och person.
fjärdingsm. H. Mårtensson
går¿säg_ 0_ palmkvist Kyrkstämman i mars, da revisorerna framlade sin berättel-

se ang. skolans förvaltning, väckte även manga inom kom-
Fran Samhf11ers"framJaUde munen till insikt om att ett ombyte av ledande personer i-
Valdes skraddarmasr- H-E- nom kommunen vore nödvändigt. Arbetarna ha nämligen nu
J°“ss°“' blott en ledamot i skolrådet, för några år sedan var det
Valda blevo från "De borggír fler, men de borgerliga ha vid stämmorna noga sett till
ligân: 0_ Olofsson, Jonsgård, att utestanga dem. Revisorerna anmarkte att skolradet kas-
Eric persson, Tulllngsås, E_G_ tadekbprt flera hundäëukroïor pa :tt betala íoïhhog ranta
Lun¿h°lm Ssd Ellas V_ J°han_ pa s o ans an. Bran orsa r. pa ommunens s o us voro
sson, Grålsgård, Eric Olofsson ïåäâêrade med sa höga premiêr, aët de stígo tilllomkringo
Tullingsås, Anders Olsson, kr. i stallet or att 'orsa ringen unnat p acerassa
Öhn, 0_ Olofsson, ssd, Mårten att premierna endast gatt till omkr. halften - att skolans
L¿n¿berg, öhn, F_ Lagerkvist, kassor sjalv var ombud for de flesta brandforsakringarna
Ulríksfors, Per Nyman, Hlll_ forbattrar icke saken. De stora vedinkopen for skolans be-
Sand, oscar Carlsson, Ss¿, hov skedde under hand, varvid priset for en kbm ved var

- " detsamma som da en enskild köper en kbm, och ändock rördeJöns Eriksson, Aspnäs.
sig skolans inköp om flera hundra kbm.

Från "IÉÉEåšRšEEÅÉš"= P- Ab' Mycket mer finns att andraga, som upprört kommunens med-
ramhamss°“» Grelsåårda N- borgare de senaste åren, men detta kan vara nog. Tillägg-
Gfölu, Våßdïea T- Carls' er jag blott kommunens inköp av kommunalgården samt inköp
S00, SSÖ, Ef- Em- Åd8fSS0U, och byte av mark för ålderdomshemmet för ett tiotal år se-
Hed“í“8Sf1°kä19» Nils Vest* dan, så förstår man nog att det legat och pyrt länge för
erlund, U-fors, Axel Anders- att nu slå ut i fu11 låga, N

son, Täxan, Levina Månsson, /ogat'
U-fors, J.E. Andersson, U-
-fors, H-E- Jonssøn, Ssd. A- 1N1<oMsT & u'rc1FTss'rAT nu
H. Nygren, Lövberga, Er. Em.
Eriksson, Ssd, Tekla Svensson, Stroms kommunfullmäktige sammanträdde den 20 okt 1930 och
Vågdalen, Axel Lögdberg, Ssd, godkande forslaget till inkomst- och utgiftsstat för år
J_ Göransson, Äspnäs, “_ And_ 1931, slutande pa kr. 156.6l0:48, därav att utdebitera kr.
ersson, U_forS, P_ Olofsson, ll8.240:34 med 4:20 per inkomsthundra.
Egna Hem, Tor Svedberg, lkfors.
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"sl LT 24 okt 1930. Iafpa &viÛlin
UTSIKTERNA FÖR VINTERSÄSONGEN I STRÖM ÄRO ICKE GYNNSAMA. 25 okt 1930.
Inskränkningar äro att befara. . . . UKonsert gavs 1 gar 1 Stroms

En vacker sommar är tilländalupen och snart är vintern in- kyrka av violinisten Pepa

ne med snö och rusk. Våra skogsarbetare börja snart rusta Parton och Olga Proft, som

sig för att bege sig i skogarna på några månaders sträv- spelade harpa. Programet
samt och i de flesta fall dåligt avlönat arbete, timmer- var väl valt, och det är
huggning och körning. svårt att framhålla något

Många av dem, som rest fram till Strömsmarknaden, skola, numçr framf?r de andra'Den
samtidigt som de besöka marknaden, även efterhöra huru ut- talflka gubllken va? ytterst
sikterna äro för erhållande av en timmerkörning eller hugg- beåaëïeïïd Presëftloverna'

. . .. oc o asnings oreningen
ning under den kommande avverkningssasongen. ._ .. .. .ar vard en sarskild eloge
För att utröna i hur stor utsträckning skogsarbeten komma för att den fått denna mu-

att igångsättas, har undertecknad telefonledes satt sig i sikaliska njutningsstund
förbindelse med några av de större trävarubolagens tjäns- till stånd.
temän i Ström. Första telefonpåringningen gällde förvalt.
för Ströms Trävaru A.-B. hr Nyman, Torsfjärden, som medde-
lade, att bolaget kommer att inom Ströms och Alanäs sock-
nar igångsätta avverkningar inom den närmaste tiden, och ”
om inte i så stor utsträckning som föregående år så dock Ar
i det närmaste normalt. Inga körningar eller huggningar Auumgnm
voro ännu bortsatta, och de arbeten som skola igångsättas, SPECERIER

torde bereda sysselsättning åt omkring 500 man och med ÅÛW*

körning för omkring ett 60-tal hästar. .'_!ß"J"l""'“" .

Nästa påringning gällde disponenten för Näsvikens Ångsågs -lat/'a men/
AB, Oscar Carlsson, Strömsund, som meddelade, att det p. '
g.a. de ogynnsamma konjunkturerna på trävarumarknadenkom-
mer att bli en inskränkning av avverkningarna med omkring J
30 proc. mot föregående år. Emellertid kommer arbete att
beredas för omkr. 100-125 man och ett 25-30-tal hästar. Büüwmu ”dum

Den tredje påringningen gällde inspektor Borgh för Holm- B""¿'" '“¿""

ens Bruks- och Fabriks A.-B. Han meddelade, att bolaget Gustav Karlström.
icke har egna skogar här uppe utan köper stämplingar och
att det i år kommer att bli omkr. en tredjedel mindre av- TELEFON M'

verkningar mot fjolåret.
Så uppringdes hr E. Wagenius, Ulriksfors. På förfrågan, 1,,-,,,,,_ gm, och

huruvida hr. W. skulle igångsätta någon avverkning i Vint- F="'i“°f- K°f*""*'°'

er, megdelade han, att deë berodde helt och hållet på pri- få'
serna ör pappersmassan. inge priserna upp, så att papp-
ersveden kunde betalas någorlunda skapligt, skulle avverk- Stromsunds Farghandel'

ningar igångsättas med arbete för omkr. 60 â 70 man och s'R°°s'
med körning för ett tiotal hästar. I annat fall blir det
ingen vidare omfattande avverkning i vinter.
Sista påringningen gällde insp. Bergström för Graningever-
kens A.-B. På förfrågan om hur pass stor omfattning Gran-  X
ingeverkens avverkningar i norra Jämtland få, upplyste hr.
B. att han ännu inte fått några order på i hur stor om- KAFFE _ HEMBAKAT “OD

fattning avverkningarna skola igångsättas. Någon större V"mINNkWh*mWf*"ß

inskränkning trodde insp. B. ej att det skulle bli. n_4'u___

Ja, efter vad som synes skulle det vara fara för rätt så

omfattande inskränknin ar i timmeravverknin en under in-
stundande säsong. Den förut så stora arbetsïösheten inom UR|S-THOTELLE
skogsarbetarkåren kommer då, om inte något omslag sker, STRÖMSUND

att ytterligare ökas. Vi får dock hoppas, att icke så blir MATSAL CAFÉod|RUM

fallet, ty många skogsarbetare ha nu allt sedan flottning- BAD-od1TVÃTEUGA

arna tagit slut, och en del ännu längre, gått arbetslösa, Unvww- Hlß

och skulle de ej heller nu, när awerkníngssäsongen börj- MAR/A sA1.oMo/vsso/v.

ar, kunna erhålla arbete, skulle nöden blir stor i många

hem' 1-:.N.
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MARKNAD! %%__l
FoL1<LicT a. Frsrrici + 25 ok: 1930. INGEN STÄMNING + 27 okt 1930.

(LT) Ja, nu är marknaden snart slut. I dag (JT) Marknaden i Strömsund, som pågått tors-
är det sista dagen, officiellt åtminstone. dag, fredag och lördag under gångna veckan,
Kommersen brukar ju fortsätta även bådesön- har varit fåtaligt besökt med obetydligaaf-
dag och måndag, och troligt är att det även färer, om man bortser från handeln med "ka-
nu blir så. rameller", varav tillförseln varit större

Folk från alla håll och kanter ha under des- än någqnsin föfr' så även ifråga om nöjes-
d b f Ik t St um d M har t u t anordningar, sasom karuseller, automatanord-

sa agar e o e ro s n . an rang s “in . . .u
. gar, skjutbanor, kabaret, lyckohjul jam-

och skuffats pa marknadsplatsen. Karuseller- te hel del at tín elta 1 Nå

na ha avprovats, vid skjutbanorna ha man en nn g “ge ° g
. _ . . . nämnvärda affärer med hästar och kreatur ha

provat sin skjutskicklighet och vid lycko- ej förekommit.
hjulen, rouletterna och automaterna sin tur.
Posítiven och grammofonhögtalarna ha skrällt Ordningen har i stort sett varit god. För
ut sina låtar, och från marknadsstånden ha fylleri ha av polisbetjäningen 6 personer
försäljarna skrikit ut sina varors förträf- anhållits och fått sova ruset av sig i fin-
lighet. Det har varit god marknadsstämning. kan, varefter de av landsfiskalen fått mot-
- LT har inköpts och dagsnyheterna ha dis- taga stämning för sitt "välförhållande".
kuterats och ventilerats. Tidningen harfått Dessutom ha åtta personer tagits under för-
många nya vänner under marknadsdagarna och hör såsom misstänkta för olovlig försäljning
vi få hoppas att de även i fortsättningen av spritdrycker, varjämte en stark doft av
gynna densama. droppar förmärkts.

LRF-avd 21 °1<f 1930- STÄMMUR 28 Okt 1930-
Ríksförbundet Landsbygdens Skattesatsen för skogsaccis för 1931 fastställdes för kyr-
Folk hade an0rdn8t möte å Bi0“ kan till 30 öre och för skolan till 95 öre per 100 krzs
graflokalen í Strömsund ilör- rotvärde. Upprättat förslag till inkomst- och utgiftsstat
dags med föredrag av 0mbUdS' för 1931 uppgick till 256.420:8l, varifrån avgår inkomster
mannen Karl Levin frånsthlm- och återstoden att utdebitera med 3:40 kr per skattekrona.
över ämnet "Jordbrukarnas Förslagen godkändes.

kl' ' ' " ' .. . . n síâäenlšâlïršígåâââ:::s:ššï:_ For kostnadsfri tandvard for folkskolan anslogs for 1931

försvarn_ Hr Levin formade 2.500 kr. Frågan om fria bad för skolbarn hänsköts till
sitt långa och utredande fö- Skolradet för utredning' 2 1 30.
redrag till bevis för nödvän- 9 ° t 9

digheten till sammanslutning Vid årets andra ord. sammanträde med Strömsunds municipal-
av jordbrukarne för att kun- fullmäktige fastställdes utdebiteringen till l kr per skat-
na hävda sin ställning i den tekrona. Utgiftsstaten för 1931 slutande å kr. ll.508:74
ekonomiska kampen. varifrån avgår beräknade inkomster å 8.008:74.

Efter föredraget skulle hafö- Beslöts ingå till kyrkostämman med förslag att den måtte
rekommít diskussion Och uüågs besluta flytta sockenstugan, enär samhället ämnar framdra-
hr P.U. Holm i Jonsgård till ga den enligt stadsplanen föreslagna Järnvägsgatan från
ordf. Då emellertid alla Syn' järnvägsstationen till hamnen och sockenstugan står hind-
tes vara eniga, förekom intet rande i vägen.

' tb t t " tt , _ , , ,
ïïnšngâïckïuåå Éïgâ Hâssâäs Fullmäktige beslutade inga till vagstyrelsen med anhallan
(Klašs mot klass) sökte fram_ om att låta permanentbelägga Storgatan inom samhället sæmt

hålla att Orsaken till -ord_ uppsätta en vägvisare vid korsningen av Storgatan och Ram-

brukets ekonomiska lägeJberod- Selevägen'
de därpå att jordbrukarna i Fullmäktige beslutade ingå till järnvägsstyrelsen med an-
tekniskt hänseende blivit ef- hållan om ordnande av bättre järnvägsförbindelse Öster-
ter. Han blev dock ensam i sund-Strömsund,
d 'rc°c°d.I-:fc e , ,_ _,
eíëcïoïë ocâaírïëïíet bemš:an_ Beslutades till A.-B. Per Holms elektricitetsverk inganæd
de hr Levin beslšts att anhallan om borttagande av belysningsstolparna vid kyrkan.

tillsätta en interimstyrelse
med uppdrag att verka för an- 3 HOV 1930-
slutning till en lokalavdel- Östersunds hospital skall heta "Frösö sjukhus" har k. m:t
ning av L,R_F,, vartill 20 bestämt. Förslaget "Önets sjukhus" fann medicinalstyrel-
personer anmälde sig som medl. Sen mindre lämpligt-
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Lågornas rov s nov ww-
(JT) Vid halv 12-tiden natten mot måndagen utbröt eld i Klövsands kvarn och såg i
Ström, vilka ägas av byggmästaren O. Wikström.

Elden varsnades av Wikströms måg, som skötte om kvarnen och vid 6-tiden på söndags-
aftonen börjat malningen. Sedan han vid ll-tiden avlägsnat sig från kvarnen för att
stänga dammen för vattentillflödet, blev han, då han återvände, varse att eld och
rök trängde upp genom taket. Då vid kvarnen endast två man, nämligen Wikström och
hans måg, äro bosatta, blev det för dem lönlös möda, att söka släcka den rasande el-
den, varför de koncentrerade sina ansträngningar att skydda den intill kvarnen ligg-
ande sågen. Men även detta misslyckades och inom några timmar hade såväl kvarnen som

sågen nedbrunnit. Det enda som kunde rädda var några säckar mjöl, som fanns i nedre
våningen.

Det hela var försäkrat i försäkringsbolaget Thor till, enligt uppgift, fulla värdet.
Elden började å tredje botten och det antages, att någon gnista från skorstenen fal-
lit ned intill muren och antänt sågspånsfyllningen å taket till andra våningen. Någ-
on vidare utredning har hittills icke företagits.
KVARNBRANDEN I STRÖM 6 nov 1930

Enligt vad J.T. inhämtat var den i Ström natten till måndagen nedbrunna Klövsands
kvarn och såg värderad till 9.000 kr.

Rg|||iu|1g[g|| 5 nov 1930. för att iokaierna, som deivis am mrymda 1

samma hus som ett stall, sammanföras i en
I förste prov.läk. dzr E. Edlunds inspekti- - - - -

onsberättelse över de sanitära förhållande- enda' hygieniskt t111fred$Sta]]ande 1°ka]°
na i länet framhålles beträffande Renhâllningen på gatorna är god. I lilla

. hamnbassängen pågår utfyllning med byggnads-
STRUMSUNDS MUNICIPALSAMHÄLLE gp material och buteljavfall. Hela tippen äratt samhället alltjämt har endast klorerings- 1] .d k H . h kutt D. d 1.

Ü . b . K h 1t eme _ert1 s rapig oc vans o . a en ig-
gggsgâteâgsëlgnvëšåânprâggï2%]erlegrânnåx ger intill allman vag måste den hållas snygg
da ;i1ket är för 1itet Minst två eïïer och alltefter som fyllnaden fortskrider

9' . H ' H _ H jordtäckas. Pâ skoltomten mäste en stor sop-t å d l d l t h b .. ._ _

nämnden. Några bakteriologiska prov ha eg 9

under året tagits, vilket är nödvändigt för ULR1K5F0RS.Q,

vattnets effektiva k°"t"°lle'l"9- Sedan förra året är tillsyningsman tillsatt,
vilket haft ett mycket gott inflytande på

I Vattenfabriken är tappningen inrymd uti renhållningen, som i år är bättre än förra
ett litet uthus, primitivt. Laboratoriet i året. Samhället är alltjämt i trängande be-
ett uthus utan fönster. Nämnden bör verka hov av avloppsledning. Samtidigt med avlopps
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l d inga nas läggande bö vat-
tänledniäg anordnas med älv-  7 nov 1930.

tt t å tt h fil- . . . n .ëíerçâg :EE ç1g:er$:g?cNu ta_ Fridsbergs barn- och alderdomshem 1 Stroms församling hartt n deïs från brun_ i dagarna begåvats med en klocka till sitt nyuppförda ka-
ges V: Ie ; å ä] n därvat_ pell, till stor glädje för hemmets och ortens invånare.
Hatngë fârâfaçagde ë:n°befaraS klockan, som gjutits hos K.G.M. Bergholtz i Stockholm har
vara förorenat och håïïa ty_ a ena sidan följande inskription:
fuSbaCiller. "Denna klocka skänktes av Åhlén & Holms AB, Sthlm, årl930,
Badhus vid S_J_ men 0betyd_ när E. Lönegren var bisknp i Härnösands stift och G, Eöf-
ligt frekventerat_ En badStu_ venmark kyrkoherde i Stroms forsamling. I styrelsen for

. N n Fridsbergs Barn- och Ålderdomshem voro missionsförestånda-
ga med tillfalle for skolbar u _

nen tiïï bad borde finnas re E. Levander ordforande, rekt. Sam. Åberg inspektor och
' J.M. Nilsson ekonomidirektör samt diakon Hj. Sandström

Renhållningen var på många hemmets föreståndare."
ställen dålig. Den av nämnd- .

~ Å andra sidan'
en faststallda modellen av '
uppSamlingSkärl användeS ej "Vid helgmålsklang och medan solen breder
allmänt. Utanför Sk0lt0mten i templets valv sin sköna sabbatsglans
lag en St0r S0p- OCh Skräphög jag ser i bild en kristens liv och heder
på bl0tt ett par meterS av- Gud, giv oss trons och hoppets segerkrans
stånd från planen. Skolavträ- att hjärtat lyfts allt mera mot det höga
denas cementgolv måste omläg- ju mera solen sjunker på vår färd
gaS, avträdena f.Ö. SkÖtaS. Må tingen här fördunklas för vårt öga
Magnusson använde ä]vStrand_ att vi allt battre se en hogre varld.
en som avstjälpningsplats,
'lk b" b ' . J.C. Ols-vi et or eivras 3 193g_ k _

son: orenlighet direkt på mar- övig1E1:1,A(;A-f BESLUT *  @
ken' Simon Niïssonz Sïask på ' ' Åttonde kretsen höll sitt
marken, höggradigt snuskigt, Ht E' Hägglund 1 U1t1kSt°fS s u U

stank avträde med överfulla har h°S k- mit °V°fk1a8at f°rSt? mgte S°“d' fe" 9 “°V
kär] 'bör beivras J A And_ länsstyrelsens upphävande av 1930 1 L°Vbet3a' M°tet Var»

' ' ' ° ' efter kretsens storlek tal-ersson har bostad och 1adu_ Hammerdals vägdistrikts be- 1

gård 1 Sanmß huS_ slut att förnrda undersök- tlkt be5°kt°
ALANÃS ning f°rfa?1aâ3ïï“$kaV 311' Klubbens ordf. Knut Henriks-

man vag ran a vi en över " d "t t h ~ _
EJ fQVUt lnspeßterat- Samal' Ulriksfors till Lövberga. ïggngggnârâeïotâl1o:am::Ér
let ar ÖV utpräglat lantllg Han finner det obegripligt ' ' ~U ~ v Olsson, vilken i ett langre
typ' Ha]S°vårdSnamndÉn.har än- hur 1änSStYfe1Sen kUnn3tUPP' anförande berörde klubbens
der året utsant en vadgan till häva ett fullt lagligt kon- verksamhet och domens be_

aïïmänheten att icke onödigt- mu“a1stämm°beS1“t» fattat t delse för arbetšrrörelsenvis alstra smittohärdar genan med en förkrossande najnr¿_ Y '
Utkastande ÖV döda ÜÅUVKVOPP' tet. Han yrkar därför undan- Ett anförande hölls dätettet
ar, Ohy ieniSka avträden OCh r"' ~ av distr.ordf. som manade9 ojande av lansstyr. beslut.
upplaggande av komposter for till ett ihärdigt arbete för
nära b0Städerna. kretsens vidare utveckling.
på kyrkva1]en några gam]a, Ulriksforâ fick det heder-
fÖrfa]]na obebodda hus Scm 14 nov 1930. samma upp raget att utse.

-- - ' SKATTETRYCKET LATTAR * kretsstyrelsel. Det alltige-
bora rivas. . . n . U Ni vara kommuner. Sankt utde- nom gemytliga motet avslots

bitering i 37 av länets soc- med en stunds sångövning.
knar. Utdeb. för 1931 blir
b1.a. 1 ström 8:90, -o:so:- 18 “OV 1930-

NN:s slakteri är inrymt i en .. nallvíkens S_n_U_K_ had å

UthU5bY99"3d= dâll9t Under' STORA vARLDEN=$18 nov 1930. söndagen ord. möte, varíiä
hållen, ny under byggnad. He- (JT) Hitler lovar att krossa två nya medlemmar ¿nrösta_
la l0kalen Snuskig, g0lv av Frankrike, men lovar också de5_ Härefter vidtog dagens
trä SmutSigt, tak OCh Väggar dela världsherraväldet med disknssíonsfråga, när samt-
smutsiga, plâtbeklädnaden på britterna. Naturligtvis, sä- liga närvarande, sällsynt
b0rdet Ojämn, r0Stig, i kött- ger han vidare, är detta en nog, gjorde ett in1ägg_ Inn-
kvarnen rikligt med fluglarv- lögn, ty världsherraväldet nernållníngen ingick b1_a_
er, krälande, Verktyg Snuskl' tíl.1l(Omm8l' OSS allefla. Låt en upplåsning av esperanto i
ga. Nämnden måSte förbjudalø- mig också säga er, att vial- såväl original som översänt-
kalernaS användande tills rät- drig kommer att marschera ning_ Mötet var ett av de

t9lSe ått$- m0t RYSS1ad- mest besökta som förekomit.
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Ödeb dspräst 19 no 1920- mmsmw 21 “°“ 19”vyg _ ULRIKSFORS SULFITFABRIK STOP-
Länsstyrelsen har nu avgivit infordrat utlatande med PAR DR1FTEN_

anledning av Ströms församlings framställning attkom-
ministertjänsten i församl. måtte besättas med en or- (JT) Arbetarna Vld Ulrlksfors
dinarie innehavare. A-'B- ha Pefmittefets På Obe'

_ stämd tid från den 24 dec.Ef-
Ströms församling är i avseende a folkmängden den tot jul får oooast ett mindre
största av länets landsförsamlingar (7.286 pers.) samt antal sysselsättning med ro_
innefattat en betydande landareal (2l3.l5O hektar)Det oatatiooot ooh oiv_ atbotoo_
är, framhaller länsstyrelsen, numera nödvändigt, onen Atbotstytkao otooros av 150
präst skall kunna fylla sina rent prästerliga uppgift- mao_ Åtoätooo motiveras med

er i de stora norrländska församlingarna, att hannqqr- den inttäooa depressionen på
söker befolkningen i deras egna byar. Under sådana maSsamatkoaoen_
förhållanden är det säkerligen önskvärt, att de präst-
erliga befattningshavarna i Ströms socken, så vitt STORA VÄRLDEN,*27 nov 1930_
möjligt kunna hålla sig på rörlig fot med besök i för-
samlingens olika delar. Med en sådan organisation har Pf°feS5°f Elnstein besöker Å'
det tämligen liten betydelse om prästmannen är bosatt meríke- En firma i Amefikele'
i Strömsund eller i norra delen av församl. för möj- var Elnsfeín 100-ÛÛÛ dellefe
ligheten för honom och hans kolleger att nå hela be- °m han Slnge med På ett fífm“
tolkningen inom past°tatet_ an över hans namnteckningfin-

ge publicera ett uttalandeav
Ä andra sidan torde det vara otvivelaktigt, att en följande lydelse:
präst som far sin verksamhet begränsad till en så lit- "Allt ät telatívt otoolßtowos
en befolkning som 700-800 människor och dessutom får cigarretter, ty de äro alltid
sin bostad förlagd till en av de små byarna, har svårt bta_n
att i längden hålla uppe sin arbetsförmåga.

Med utgång från dessa synpunkter finner k. bfhde att 29 “OV 1930-
det f.n. icke är lämpligt att inrätta en ny försam- 60 åt fyllde den 27 ots kako1_
ling eller kyrkobokföringsdistrikt i norra delen av ugosmakateo Jons Pålsson i
pastoratet. Då däremot behovet av prästerliga arbets- Sttömsoo¿_ Tidigt på morgonen
kraften säkerligen icke blir fyllt med endast två or- uoovaktaoos han av en ¿eputa_
dinarie befattningshavare, vore det lyckligast, om tion från Haotvotksfötooioooo,
en adjunkt för pastoratet (icke för kontraktet) för- som till jobilatoo ovot1ämoa_
ordnades för vissa år med föreskrift att han skulle de ett oígattsktio av hamtat
vara bosatt i Strömsund men med skyldighet att efter

~ tenn med inneliggande större
anvisning av kyrkoherden besoka olika delar av pasto- peooiogsumma i gu1¿_ Från Upp-

fatet- saia-Ekeby kakeifabrik fick
F.ö. bör frågan om ändring av pastoratets område ell- jub- ett 5kfíVStä11 eV Silver-
er av den definitiva prästerliga organisationen inom STORA VÄRLDEN=t29 nov 1930_
pastoratet icke f.n. upptagas till avgörande

o H U Sinclair Lewis får Nobelpris-
ADJUNKT Bon ANSTALLAS 1 sTRoM 20 nov 1930. et ¿ líttetatot och ätkeb¿sk_

(JT) Härnösands domkapitel understryker i skrivelse °P Nathan Södefblem får ffeds'
till k. m:t behovet av anställande av en tredje präst- Priset-
man inom Ströms pastorat. Som bekant har domkapitlet
tidigare gjort framställning om utredning i denna frå- FJELLSTED5KÅ=¥ 5 dee 1930-

33' _ _ Bland ynglingar från våra byg-
En utredning, sadan som det nuvarande i viss man for- det som f_o_ studera vid Fjoll
ändrade läget synes göta nödvändigt, tager sannolikt stooska skolan i Uoosalanärks
avsevatd tid. Domkap. amnar darfor -.da ett dylikt i Ring II1_A_ Elof Månsson,
dröjsmal knappast kan anses försvarligt, sedan k. m:t Sttom_
fattat beslut i utredningsfrågan - återkomma med fram-
ställning om bemyndigande att såsom en provisorisk Befnmefskexeme her eV1e8CSå
lösning av de nu missgynnade ödebygdernas prästfråga CÖteb°f8$ Befböfdshus eV 51-
få t.v. anställa en kontraktsadjunkt för Ströms kon- e- Rea Kjellgren» Bfedkälen-
trakt.

UTAN ARBETE =l= 6 dec 1930.

VÅTTÜDALEN FRYSER TILL 20 IIOV Arbetslösheten Amerika är
Ströms Vattudal vid Strömsund ligger nu tillfrusen och nu mer Skriande än någonsin
isen är så pass stark, att trafikanterna kunna gå öv- och massor av f01k gå utan
ver sjön. Ännu dröjer det nog en tid innan isen blir att ens kunna Skaffa sig up-
bärkraftig för bilar och andra fordon. -l7° i Ström. pehälle för dagen.



nllll 6 dec 1930. s WW JT 6 dec 1930.

Ett ohyggligt sjalvmordsdra- I
mf 1ntraffade11_:°Ésdags 1 Den 25 mars 1926 hade flottningsförman S. råkat ut förett
“afheten av U rf S °r§' Da olycksfall vid tumningsarbete på Gubbsjön. Två dagar där-
tva fk°§sare' vld 1_t1deE ve- efter uppsökte S. dzr Jacob Krenzisky i Strömsund, vilken
ro Pa vag t111,Sk°gen1 h°rde behandlat S. för den honom genom olycksfall åsamkade skad-
ge ïía 3 km franksamhellet an intill den 5 maj samma år. Under behandlingstiden har

na ef fv ett snett' De skyn' dzr K. utgivit tre intyg, det sista den 5 maj 1926, däri
dede derat °eh mftte °m en d:r K. förklarat att S. då var återställd. På grund av
11te“ stund en hast med t°m_ dessa läkarintyg har S. av riksförsäkringsanstalten och
ma k°fd°n efter slg' Resten försäkringsbolaget Bore, ömsesidigt, uppburit tillhopakr.
°eh k°rd°nen v°r° b1°d1ga° 54l:84 såsom olycksfallsersättning. Tre och ett halvt år
När ¿e kommit ett stycke ti11, därefter anmälde emellertid d:r K. hr S. för att denna
funno e en man 1iv1öS och skulle ha simulerat ifrågavarande olycksfall.
°hygg1igt massakrerad 1ígga“_ D:r Kzs skrivelse till riksförsäkringsanstalten föranled-
ee over vagen',Det var en de en vidlyftig polisutredning, som slutligen renderade i
Icke fullt 40_fr1g_men' erb' att S. blev instämd till Stockholms rådhusrätt med yrkan-
NN' seden ett ar tlllbaka be' de om återbäring av den uppburna olycksfallsersättningen
ende 1 Ulrlksfers °eh Sysse1_ samt ansvar för bedrägeri och utgivande av ersättning för
satt mee skogfareeteg Han hf- kostnaderna i målet. I nu avkunnat utslag förklarar råd-
de çydllgen haillt pe att,k°_ husrätten, att S. icke mot sitt nekande blivit övertygad
ra 1h°p Ylrke 1 sk°ge“* de om att hava gjort sig skyldig till brott i åtalat hänse-
han k°mm1t pa tanken att be- ende. Rådhusrätten finna den mot honom i målet förda an-
röve sig llvet' Han hfde eJ svars- och ersättningstalan icke kunna bifallas.varit hem sedan han pa morgo-
nen før ;i11 sk°gs_ Hr S. har således blivit fullständigt rehabiliterad för

beskyllningen, ehuru han därigenom åsamkats stora och full-
Sakêll aIImä1deS Omedelbart Ständigt Qnödíga kgstnader
landsfiskalen, som kom till
Platsen Och sjvrde undersök- "FALLET s., sTRöMsUNn" (Fria ord) JT 9 dec 1930.
ning. NN hade tydligen lagt
dynamit på bröstet och tänt I J.T. forolord. den 6 dennes finnes en artikel inford un-
på en Stubíntråd_ vid exp1o_ der ovanstaende rubruk. Undertecknad, som pa grund avfull-
Síonen hade huvudet blívítså makt gar narvaraïde vêd me: hr Si hëllâtlïolåsforhor och
gott som b°rts1¿tet_ p.g. arav ar va ini iera i a a or a an en, varom ar-

tikeln rör sig, vill i sanningens intresse lämna en del
Om m°tíVeÉ till de? fÖrCViV“ förtydlíganden till artikeln i fråga. Denna, som troligen
lade gaflngen är ltet känt- avfattats på S:s tillskyndan, har tydligen tillkommit,
NN efterlämnar ett barn- dels i det tendentiösa syftet att smutskasta och misstänk-

liggöra en allmänt aktad och oförvitlig tjänsteman som ä-: V ven i detta fall gjort sin tjänsteplikt, nämligen att till
ett centralt ämbetsverk(Riksförs.anst.) insända till hon-
om inkomna skrivelser, oaktat de till honom inkommit 31/2

9 dec 1930. år efter olycksfallet, och vilka skrivelser för honom in-
BARNMORSKETILLÄGC 1! nehöllo för honom fullkomligt överraskande uppgifter i

_ samband med olycksfallet, dels ock för att visa, att S.
Medícinâlsfyrâlseï.hêrbför nr: skulle hava rehabiliterats genom Sthlms rådhusrätts i ar-
neVaran.e er. evl Je ernmgr tikeln omförmälda utslag.
skorna i foljande distrikt o-
demarkstillägg med nedannämn- Jag anser att det ej kan bliva tal om rehabilitering för
da belopp, nämligen i Gäddede S. p.g.a. motiveringen för ogillandet av den mot S. förda
75 kr, Jormvattnets 150 kr talan. Utslaget lyder i tillämpliga delar sålunda: "Enär
och Hillsands 150 kr. flottn.förman S. icke mot sitt nekande blivit övertygad

om att hava gjort sig skyldig till brott i åtalade hänse-ll dec 1930. ende, finner rådhusrätten den mot honom förda talan icke
STATENS INKOMSTER * kunna bifallas.""MED AV I MÅLET FÖREKOMNA OMSTÄNDIGHETER

f HAR S. ATT SJÄLV VIDKÄNNAS SINA KOSTNADER I MÅLET." DettaStatsverkets inkomster örnäs . . Ü . . .år beräknas till i runt tal moment i utslaget har artikelforfatt. underlatit att angi-
600 milj. kr, därav inkomst- Va'
och förmögenhetsskatt med 160 Genom detta utslag anser sig S. ha vunnit en seger, somi
milj., sprit- och maltskatt verkligheten är ett nederlag. Att neka sig fri eller svä-
109 milj., tobaksskatt med 67 ra sig fri, men själv få vidkännas sina kostnader, kan ej
milj. och automobilskatt med anses vara en rehabilitering. Av utslaget framgår nämlig-
50 milj. en ej, att S. är oskyldig. Han har visserligen blivit ju-
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ridiskt frikänd, men han är moraliskt dömd. I-lade vederbör- K
ande kärande, nämligen allmänna åklagaren samt Riksförs. unununalt 23 dec 1930-
anst. och försäkr.bol. Bore, saknat fog för sin talan, ha 
de motiveringen blivit en annan, och S. hade då med störs-
ta sannolikhet tillerkänts ersättning för sina kostnader. Ströms kommunalfullmäktige ha-

Då jag har mig bekant att S. vitt och brett skryter över de 1 s°ndagS Sammantrade'
sitt frikännande, har jag velat för en okritisk och med Avslogs från ägarna tí11010f
förhållandena obekant allmänhet framhålla rätta värdet av Persson f.d. heman i Kärrnä-
S15 S-k- Seger- set inkommet erbjudande att

C-G- L°kfan==» adv°kßt för 42.000 kr inköpa skogs-
marken från nämnda hemman

9 19 dee 1930IIEPIIESSIIINEN HÄR. ~ »- d -- 1 --llStromsun s municipa samha e

OVISST HUR LÄNGE ULRIKSFORSFÅBRIKEN BLIR STÅENDE. erbjöd sig att fritt tillhan-
Rykten om fabrikens försäljning sakna all grund, säg- dahålla 3.000 kubikm. vatten
er Chefen. till i sammanhang med ombygg-

(LT) När meddelandet kom, om att Ulriksfors sulfitfa- Padfn av Samfea1sk°1§ns hus
brik p.g.a. depressionen nödgats inställa driften på lnfattat badh“s° EfbJ“da“det
obestämd tid och samtidigt permittera samtliga arbet- m°tt°3S med tacksamhet'
are, väckte detta förstämning icke endast bland adæt- Styrelsen for kommnnbiblioto-
arna, utan även, helt naturligt, bland den övriga ket nade begärt 375 kt forin-
ortsbefolkningen, ty även en hel del andra än perso- rodning av det nya biblioteks-
nalen vid fabriken komma att bli berörda därav. tnmmot, vilken anhållan bi-
Under sådana förhållanden komma många rykten i cirku- fö115°
lation. Man undrar huru länge fabriken kommer attstå, Från Svaningo oyamän nano in-
om någon får sysselsättning under det driften är in- kommit anhållan om ett ans1ag
ställd, om den beslutade driftinstäilelsen är enföljd av 7_10Q kt som bidrag till
av den internationella överenskommelsen om 15 proc. väganläggning ftån Svaningen
inskränkning av produktionen, och det går även rykten -allmänna vägen Sttomoono-
om att fabriken skall säljas, ja, t.o.m. att den red- _gä¿¿odo med fätjonotdning 5-
a är Såld- ver Gullösundet. Fullmäktige
För att om möjligt få någon klarhet om dessa ryktenha beslutade bevilja 4°000 kr
någon verklig grund, har L.T:s korr. haft ett samtal att “tga ur Vä3f°“de“ medvíll
med disp. N. Ahlin vid Ulriksfors Sulfat A.-B. k°r att Vä5e“ anlägges sa att

den av vägmäst. kan godkännas.
Vid förfrågan om den kommande driftsinställelsen var
en följd av den internationella överenskommelsen om

produktionsminskning, svarade disp. A. att driftsin- Studleclrklar 1 Vagdalen av'
ställelsen var beslutad innan den internationella öv- S1°3s'
erenskom. var gjord och har sin grund i de ogynnsanma som oxamonsvittnon vid samta-
konjunkturerna på massamarknaden med dåliga avsätt- oiskoian vaioos dit Jacob
ningsmöjligheter som följd. Det kan bli en produkti- Ktonzisky, jägmäSt_ j_ Bron
onsminskning av 15 proc., det kan bli mindre, men det ooh ingenjör Elias V_ johans-
kan också bli mer. Son_

Ansökan om anslag till tvenne

På frågan om det kommer att bli reparation i någon Från sktiftstäiioton j_A_
större omfattning under driftsinställelsen, svarade Törnblom i Helsingborg nano
disp. att dessa arbeten under nuvarande förhållanden otbjudan inkommit att få in-
kommer att bli helt obetydliga. köpa ett porträtt i olja av

Sista frågan gällde om det finnes någon sanning i de astr°f°mÉ“ Hjalmfr Sfrömer'
rykten, som äro i omlopp om att fabriken skall säljas Fullmaktlge beS1°t lamna rakt'lf ' deller mö'li en redan är såld Som svar å denna frå a A I' Mattesson 1 upp ragatt
meddeladå dšs att dessa r kten säkerïi en saknaåâl närmare underhandla med herr
grund Han vigste i varje fall ingenting šm den saken Törnblom om inköp av porträt-
Dessutom yttrade han att vid valet mellan uppsägning tet'
eller permittering av personalen vid fabriken, valdes Kommunalnämndens förslag över
permittering såsom varande en mindre brutal form av tillsättande av arbetslöshets-
uppsägning. kommitté bordlades.

KÄLLOR: Ströms Hembygdsförenings arkiv, handlingar i Landsarkivet, Östersund, Jemtlands
Tidning, Ustersunds-Posten, Länstidningen, Strömsunds Annonsblad l930.
Fotografier: Aug. Lundholms samling.
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Vi börjar vår vandring på den södra sidan
- vid nuvarande Storgatan 2 - där disp.
OSCAR CARLSSON - Gull-Kalle - hade sitt

u pampiga hus. I bottenvåningen hade Handels-
banken sina lokaler och Anders-Barbis-Eriks

_ , ggg sin frisersalong. I gårdshuset inrymde

Av - vn! mmen av 1930-talet C211-Kalle del? fö:
GUNNAR GRAHNSTRÖM sag och dels sitt stall for nordsvgnskaha-

star, med stallmastaren Nisse Nilsen som

Storgatan i Strömsund - hur annorlun- kunnig hästkarl.
da ter den sig inte idag i jamforel- var född 1887 i Götlunda,

. .. . Oscar Carlsson
se med bllden for Ca 59 ar sedan' De Örebro län, och kom som skogvaktare för
flesta av de gamla affarshusen har Guldsmedshyttans AB till Ström Han etab-
rlvlts gchnfa' om Éns någon' ar kyar lerade sig så småningom som egen företaga-
av de kopman och foretagare som da re inom träbranschen - köpte upp egen
levde och verkade utefter Strömsunds sko smark och övertog Näsvikens Åh så och
affärs- och paradgata° sysšlade särskilt under 2°a världslšriâet
Innan den fina bron över Vattudalen med omfattande vedaffärer för statens räk-
kom till i mitten av 1950-talet fun- ning. Han skapade sig efter dåtida mått en
gerade också Storgatan som genomfarts- god ekonomisk ställning och anförtroddes
led för trafiken mot Hoting och Gädd- flera kommunala uppdrag i municipalfullmäk-
ede, Och hela gatubilden präglades av tige och byggnadsnämnd. Gull-Kalle var en
liv och rörelse och gav ett bestående verkligt färgstark personlighet, med gott
intryck av ett centrum för "Jämtlands affärssinne, humor och generositet. Sär-
andra stad". AV stadsdrömmarna blev skilt ömmade han för idrottsrörelsen inom
emellertid intet Och Storgatan är ej kommunen. Gull-Kalle hedrades med att ut-
längre vad den varit. Snart är det nämnas till R.V.0., och han dog år 1956.
ingen kvar som minns "hur det var en
gång". Låt oss därför gemensamt åter- I Handelsbankens styrelse satt förutom
vända i minnet ca 50 år tillbaka i ti- Oscar Carlsson, hem äg Eric Persson, från
den och ta en promenad utefter gatan. Tullingsås, som också var kommunalt enga-
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gerad. Som bankens kontorsföreståndare I gårdshuset till Storgatan 4 hade Carl H.

tjänstgjorde på den tiden Hilding Siede - Celinder sin radioverkstad och bostad.Cal-
- en lite stel och verserad herre - somock- le var dessutom en eftersökt dansmusikerpå
så var ledamot av kyrkofullmäktige och kyr- såväl dragspel som fiol. Numera ägnar sig
koråd och tillika kyrkokassör. Vid sin si- Calle gärna åt att dokumentera den gamla
da på kassörsposten i banken satt fröken dansmusiken, och är en skicklig notskrivare.
Gusten Klintman i höghalsad sidenblus med
halsbrosch, och log sitt allra förbindliga-
ste leende.

I lokalen intill Handelsbanken hade Anders ÅK
gßarbisl Eriksson sin rak- och frisörstuga,
och där ventilerades dagligen IFK Ström- I Beställ Edm
sunds fram och motgangar. Barbis var nam
ligen IFK:s eldsjäl och allt i allo, och B I L S U T R
därtill var han ordf. i Vattudalens turist- "°”

förening- PERj_l~lALL|Ns _,§l<ER|

Strömsunds - Marknadens
5- och 7-siltslga vagnar.

baßhn gör han inköpen H: Fastigheten Stoïgatanoí ägdes av âkaren

Fickur Väggur Silver- o. Guldvaror  ' 1:18 ms få efl Stfarfa es av a

"03 “|"|°fÜ°°k"lÜ9~ År 1919 anskaffades den första bilen och
FÖ3-L°VN'ïG5F-ï'GA3 sedan 1929 fortsattes rörelsen enbart som

Stor sortering. Fri gravyr och ringmdlt. bílåket-j__

ur- “ch Gnldsmedsreparauøner Bottenplanet av fastigheten dominerades av
uonß avfad“nan'f0ñ °'b"hgt Månsson & Ohlson Manufaktur Dam- och Herr-

R- & S- SU N D I N G gLipering. Innehavaren, Jonas Månsson, som

Uf' 5' 0"M“"'d”"l"' s"5"“""d~ 1-*L 89' var född 1890, förvärvade redan år 1915 rö-
Radioapparalor o.radiodelar.Grammofoneronkivor relsen av firma Qottfl-id Sum-lelín och (11-ev

den i kompanjonskap med köpman Oscar Ohlson
Nästa fastighet tillhörde guldsmeden Sigggg till år 1923, då denne separerade och av-
Sunding, innehavare av R & S. Sundings Ur- flyttade till Sveg. Jonas Månsson var en
och guldsmedsaffär. R i firmanamnet avsåg gladlynt och skicklig affärsman, och sonlen
brodern Reinhold - guldsmed även han - och av de få innehavarna av bil på den tiden
tidigare kompanjon i företaget. Han var den mäkta populär av OSS barn, när Vi erbjöds
som på sin tid startade Ströms scoutkår. åka med på söndagsutflykten. Månsson avled
Sigge Sunding var en verkligt glad och triv- redan år 1939 och rörelsen fortsattes av
sam person och hans tjänster togs också i hustrun Linnea fram till hennes död 1945,
det kommunala i anspråk i bl a hälsovårds- då barnen tog över.
nämnden. Sigges hustru Ester övertog 1937
lgâeíborgd-loofs dåmfriserigš och flyttadez

in i nya oc vä inre a okaler pa :a
våningen i huset Storgatan 4.

1936 flyttade också R_agnar Agelberg in i fa- Damkapporv Manskladcr
stigheten med sin skoaffär "Oscaria" vilk-
en tidigare varit inrymd i järnhandl: Lund- och Tyger
holms fastighet på Storgatan 5. Agelberg FC-'1|l$Cl'&S under marknaden hos
var känd som en förnämlig bassångare i kyr-
kokören och baptistförsamlingen, och som Månssgn & Olson, st|'Öms|md_
fritidshobby vintertid kunde man se honom
i ädel tävlan i konståkning på skridsko med _ TELEFON 79 __'
sådana lokala förmågor som järnhandl. Lund-
holm och snickarmästare Nestor Löfström. I hörnan på fastigheten hade Sockerbagaren

nu “luta Johan_Aug1¿t Jonsson med hustru Matilda -

' ' dern Per Hallin som hastakeri pa 1890-talet.

R E S T R Kiosk momma kallad sin frukt och karamell
USCH _.

Gör ett besök snarast mgmat för att affar, etablerad redan 1918. Det var en po-
° 1" t'11fl kt f°'r ottsu na un domar.

bland våra rcstpar välja ut det som passar pu ar 1 __ y , __° g__ g .g __

E¿¿|._ priserna äro Verkgt låga och Ni "Konfekthornan' overlats 1937 till fru Sod-

bör därför passa detta tillfälle. Välkommen! ëfkvísfl Vilken í_Sï“ CUT Övefïät rörelsen
OSCAR|A SKOMAGAS|N 1941 till Alf Reinhammar.

SIPÖIIISIIIIII. 'IGIGIOII 20. På andra våningen i fastigheten hade fjärd-
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ingsman Dan. Engenström sitt kontor och bo-

att vara nitisk i sitt värv med valspråket:
"Skatten går före maten".

Fastigheten Storgatan 8 byggdes av min far
Anton Grahnstrom
hållanden en pampig byggnad i 3 våningar.
Vid mitten av 30-talet fanns i bottenplanet
3 affärer: Strömsunds Cigarraffär, Grahn-
ströms Modeaffär och Dahlmans Garn- & Manu-
fakturaffär.

\n\-

'-
IIIII

Stromsunds Cigarraffar startades av dir gg; gå;

Om hörnet på Storgatan 8 låg Brita-Lis Svens-

stad - en välkänd profil i bygden - ochkänd gggg röda fastighet och där hade firma "Con-
tinentalateljên" sina lokaler, med Gottfrid
gg_Al§hilQ_§gggglig som innehavare. Gott-
frid Sundelin startade redan 1905 egennønu-
fakturaffär i Strömsund, överlät firman till

u år 1922 _ efter dåtída för- Jonas Månsson 1915 och flyttade till Öster-
sund men återkom till Strömsund l93l, nu
med huvudinriktning på damkonfektion. En
framåt och modemedveten köpman som också
drev betydande handel med Norge.

Där nu Storgatan 10 HSB har en modern aff-
ärs- och bostadsfastighet låg vid 30-talets
mitt ett litet rött hus med gaveländan mot
Storgatan. Här inrymdes Erik Sandelinschar-
kuteributik som övergick till Taflins slak-
teriaffär med Anders Albin Mårtensson som
föreståndare. Han var en mycket trivsannper-
son och därtill komunal förtroendeman: le-
damot av kyrkofullmäktige, skiftesgodeman
och ordf. i Ströms Lantmannaförening. Seder-
mera nyttjades dessa lokaler som färghandel
av Svante och Torsten Roos, till dess de
var aktuella för rivning.
I en liten fyrkantig byggnad strax intill
låg Nordëns garnhandel, som drevs av makar-
na Frans Mikael och Lydia Nordén, och inne
på gården låg en röd bostadslänga, där bl.a.
lump- och fiskhandlaren Jens Enocsen hade
sitt lager och bostad med hushållerskan Em-
elinda. Som grannar över farstun hade de
Emma Johansson - Flint-Emma - ett original
med vilken de för jämnan låg i fejd om all-
sköns trivialiteter.

KARL LARSSONS

hanukobert Scherman som var född 1874. Han. ER
kom fran Stockholm till Strömsund som barbe
rare och gifte sig 1898 med Ingeborg Johan-
na Jönsdotter från Vågdalen - syster till
begravn.entr. Petrus Jönsson. Scherman var
en mycket charmerande och driftig person,
som startade och drev en mängd företag eft-
er Storgatan i Strömsund.

Grahnströms Modeaffär drevs av min far och
mor, Anton o Mia Grahnström, med pälsverk
och damhattar som specialitet. Tidigare ha-
de de verkat i skilda branscher, med ett
10-tal filialer från Östersund i söder till
Vilhelmina i norr.

Dahlmans Garn- och Manufakturaffär hadesom
föreståndare Nils Berghult - en stillsam

f" H f"dd 1886 ch k m

REKOMMENDERÅS.

IEL 70 och 109-

I nästa fastighet vid Storgatan 12 låg Hil-
da Siöstrands garnaffär och Kalle Larssons
slakteributik. Kalle Larsson, slaktarmästa-
re, var en vänlig och serviceinriktad män-
niska av den gamla fina stamen. Han kom
att bedriva sin verksamhet i olika lokaler
i Strömsund tills han så småningom övertog
Modighs speceributik på Näsviken.

I fastigheten Storgatan 14 låg vid den här
tiden Apoteket i Strömsund, med apotekarna

OC? Orsynt man' an var O . O 0 Bergström och Blomqvist som innehavare.Den
fran Alsen. Han odlade gärna fiske som hob- 0 N . 0

. t lk d f l t ket ar em-
by på sin fritid, och pa äldre dagar gav
han också hemvärnet sitt intresse.

mes va an a pro i en pa apo e v
ellertid receptarien fröken Mia Wallin,som
började sin tjänst redan 1916 och kvarstod

På 3:e våningen i fastigheten hade advokat- till pensioneringen i början av 60-talet.
en Carl Lokrantz sitt kontor till Norra Välkänd profil på apoteket var också vakt-
Jämtlands advokatbyrå - och många och roli- mästaren och allt i allo Alrik Hemlin ,

ga är de historier som berättas om denne
märklige sakförare.

Kronblom kallad, som också hade att svara
för apotekets tillverkning av saft och läs-
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i::: ::ï.::?;f::,f::::::“z:í: :ï:::S:;.:.;2f“ ßleck- och Plàfslagßri-

kedrycker och transport av dessa varor till er att blandas manuellt med linolja, krita
samhällets hushåll. eller zinkvitt, beroende på vad slags måle-

. . H _ ri man skulle ägna sig åt. Lagret realiser-
šcâammâríâëëšghetiïângs Én3àÉ:š1:: âíïšav ades ut på -30-talet och den verksamheten

sp r, v e p .. N

köpman Anders Waldemar Roos - en välkänd upphorde darmed'
profil bland samhällets affärsmän. Han ha- I den lilla stugan intill av 1700-talssnitt
de som biträde Börje Sandström vilken också hade Nikolaus Nilsson urmakeri och överlät
övertog rörelsen så småningom. i mitten av 40-talet rörelsen till Sixten

Cehlinder, som nu driver firman vidare i lo-
'n_nnn, kaler i huset nästintill.

I en pampig 3-vån.byggnad på Storgatan 20
"n§nä;' hade Erik Erssons div.handel fungerat i caB d l 50 år med den rundmagade Eric Ersson som ä-
?¿'f,“,;,,L',.,¥ 0 e gare och med sönerna Erik Emanuel, Ragnar

“""°* och Gunnar som medhjälpare - den affären
STROMSUND upphörde 1932, och lokalerna togs i anspråk

av köpman Hjalmar Johansson som startade
_m_"_ TELETINV 52 ______ "Strömsunds Varuhus" - vilken firma övertogs

av Holger Lundström år 1945.

Inne på gården fanns en liten fyrkantig ki-
u . oskliknande byggnad, där skomakaren Erik

St°rgatan 16 A upptogs for 50 ar sedan helt Olsson inrymt sin rörelse med sonen Kalle
av Ng;g§g¿§_§gkh¿nggl med fröken Ring som šE;'ïš}aktig e1ev_ '
innehavare och med bistand av brodern Ulrik
Ring. Där inköptes all skolmateriel på den I fastigheten 5t°f8ata 22 hade Éâåëšßšššåí
tiden OC]-1 fanns allt papper, böcker wlktOI' LUDÖQVISC Sin rörelse med bâgelfl, bu-
och 1ekSaker, varför firman särski1t 1 ju- tik och bostad - sekunderad av hustrun Ida
letid var en p0pu1är marknad för ivrigajul- och hennes två systrar Emilie och E1in.Till
k1appskun¿er_ utseendet var systrarna otroligt lika och

det säjs att t o m bagar Lundqvist hadeI fastigheten intill drev Stina Nilsson svårt att avgöra vem han var gift med _ men

'lållå-ÄQÉÉÅÉQÄÅÉÉ" med eget bagerí* ergänt han hade väl nåt knep eller kanske intebryd-
gott bröd och ett omtyckt ställe att slinka ¿e sig om det _ alltnog var Lnn¿nv¿sts bage_

if på för många sk°1bar“ _ den tidens Skol- ri en kär tillflykt för hungriga skolbarn
maltld' på rasterna för inköp av 5-öresbullar med

sockerglasyr eller vaniljkakor för 3 örest.
R .onlöm el k . Innanför Lundqvists fastighet hade Jöns Nil-

J' ' schema” sl" vårds' ah "' avdelmng sên sitt slakteri, och där kunde vi barn på
Fi 61 STRÖMSUND' Inka! väg till skolan få bevittna diverse husdjurs
Sjukvårdsartiklar, Förbandslådor, iv. påfyllning. S i S ta tunga vandring över gårdsn lanen ti 1 1

Alla lfria läkemedel ständi t i lage . Kö fri lik - _ , __

man im de S. k. iauemåmsfönaåen hå mig, då Slakthuset- JOHS N11S@n var f0dd 1879 Och
de billigaste priserna erhålles. dog år 1948,

OISJ lida! prllu kontrollerade varor!
1. I. Scherman hiulolg. Strömsunds Clgnrnlflr.--_--- REKOMMENDERAS -ià N F N t u

Schermans sjukvårdsmagasin övertogs av Anna ° °
Sundelin år 1936 från dir. Robert Scherman,

D ' t'11' d f ' 1 " l"t
.::.:;:.; .;:::“.: _-H-.::ïe:::.::.::.:::f.:.. Strömsund»
:3šåeš:eïâí3som varit anställd hos Scherman Eyabhvud

Inne å ården drev också Scherman tryckeri I nästa fastighet _ Storgatan 24 _ drev vid
h får :andel Tr ckeriet överlåts till denna tid plåtslagarmästare John F. Nyström

oc g . y . n . . n .

Sixten Fjällgren, som fortsatte rörelsen un- Éâ: rgïâåâš šlšïïïmflïma hån äveråoš avslnk F 11 , y no , sam an me ennes
dënfëäïaaïmålâggï åšäcaeëåååunšïïtn ág död genom olyckshandelse ar 1934. Med stor
šch även inomlåykterhetšrörelsen nedlååe hå: äkickšíâheš OhuveråâigbTanÉïerk:mäï§Ég?et_

. rev o n ys rom si ec oc p a s ag
mycket intresserat arbete. . . n .eri, vilket annu fortlever, nu i sonen Cun-
Schermans färglager inne på gården var av nars ägo. Företaget, som grundades 1883 är
den gamla typen med enbart torra färgstoff- det nu äldsta inom Ström som alltjämt har
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sin verksamhet igång, nu 1 nya 10ka1er_ Storgatan 27 upptogs vid mitten av 30-talet
_, _ av "Hedmans s1akteri" med egna charkuterier

John Nystrom var ocksa brandchef i Stronsxnd där särskilt -Talukorvenn var vida berömd °

i över 25 år °°h fick “wttaga guldmedalj för och av erkänt god kvalitet Fabrikören Hu-. . . .. ... ' s _sitt slit i brandforsvarets t_]anst. EC Hedman, var fö¿d 1894 i Lycksele en

Storgatan 26 upptogs av Rörledn.firman nerlelfred man ' men Sklekllg l Slrr Yrke-
Arthur Fredrik Carlsson, som år 1918 start- Han bYggde Sedermera På den ínrlllíggende
ade sitt föl-etag_ C31-1ss0n var en mycket tomten med både bostad och köttbesiktnings-
driftig och skicklig entreprenör och blev byrå, Vilken Sedan Onlvendledes till 1íVSII18'
väl förtrogen med samhällets vatten- och av- delsbnrlk-
mppsnät' Han var den S°m måste lwntaktas Storgatan 25, 23 och 21 var bostadsfastighe-
för att mkalisera Vatte“1ä°k°r P 3 a frus' ter, vedbodar, förråd och beteshage för lap-
na ledningar. Han visste var man skulle so- pen Sandelíns renar_
ka och rådde bot på det mesta.

,, . ,, . Storgatan 19 hade vid mitten av 30-talet ö-I Storgatan 28 hade Blind-Johan sitt . . n . . n

borstbinderi och drev dessutom med hustruns vertaglts av Plngstforsamllngen 1 stroußundför sin möteslokal "Betania". La en Sande-0" " rr || u

hialp Räm for resande êlwdllundre omfaïç lin hade där tidigare drivit en firma av typ
zïlgèråïsaïïïnhšâäíâg gmíd :nåe:erâ::s1bgin_ enhetsprisartiklar, där han saluförde allt

' P Y ' ndiian ninnei den 'drd. B1 a kunde man därc O O oo J

derlarbeten ansags halla hog klass' köpa sig en levande ren om man så önskade...
u . ; . 1- o - uFraisglngsarmenílåar çïlítfašanï? âlïanlolï Pa andra sidan gatan - vagen mot Strand -

Éšgl oiílïïišašr 1§1É1.f3.1ÉZnlï.§n.°ZÉif- 3:: gïnäzïugâfgïsgeåiïgïíi8:8 :_S=f§“=S““<*S

telse. :gi ° . . gnm adesredan 1907 av Näsvikens Sag. 1923 övertogs
NU går Vi rVär5ÖVer gaten Ûelï följer den firman av köpman Svante Roos, tidigare an-
nerre Siden tillbaka l riktning m°r l<Yrl<en- ställd som biträde i affären. Hans bror,
vi bör-ar vid Storgatan 31 där sníckamäst_ Torsten Roos, inträdde 1933 som kompanjoni

J
aren Per Helmer Strömgren hade sin fastig- foretagelf' T°fsten R°°s* aven kallad B°S°°*
het och fínsn¿cke1_¿_ Per Helmer var fö¿d var en finurlig fotbollsspelare i IFK Ström-
1902 och dog år 1970. Han var en gemytlig Sund på den tiden, när F1ata_1aget tillhör-
och lättsam hantverkare, som tog dagen som de länsehten'
den l<°m ' PYS$lede med att rePerera möbler Fastigheten Storgatan 15 bestod av "Kafé
0 d " Oen när Vädret Ver Veekerr reg nen Sig Tomten", som slutade med sin kafêverksamhet
gärna en rnr Ur På Vart'-ldalen för arr mera 1938. Därefter blev Tomten enbart bostads-
ebb01'1'e eller lnedírera l allsköns r0- hus för olika familjer. Byggnaden flyttades
Stor atan 29 gårdshuset upptogs av Ström_ 1958 till hembygdsgården, där den nu har re-
sund: Begravningsbyrå, med fabrikören Petrus staurerats °ch ateruppstatt 1 sltt f°rna än-d°1Kf'T ° " f"k' (lJönsson som innehavare. Petrus startade ama ' a e Omten var Ju “ara °r nlppa
tillsammans med sin bror David rörelsen re- med 'rn-L“t_E115eSvensscm' s°m där var född
dan 1908 och flyttade in på Storgatan 29 år 1870 och levde och verkade som bl a pianolä-
1910. när var firman kvar ända ri11 år 1973, fafí““a till sin död 1953-
då fastigheten revs. Petrus var född 1891
och dog 1957, då sonen Göte övertog rörels- I
en. Petrus var försynt och synnerligen väl N
skickad att ombesörja allt i samband med be-
gravningar, och hans stilkänsla i arbetet .O
väl omvittnad. Petrus Jönsson var därjämte
en god historieberättare och trivsam i stör- ._

sta allmänhet. Sonen Yngve Gamlin har säkert KAFFE_ _ HEMBAKAT BROD
mycket i arv på det området efter sin far. Varm mlölk Oeh Smörgåsar “TV0735

Nästa fastighet och rörelse på nuvarande
Storgatan 13 upptogs av en äldre och mycket
nedsliten byggnad, där målarmästare Per
Blixt hade sin verksamhet. Han var född 1874

'rep 141_ i Hammerdal och dog år 1958. Hans son, Mårt-
_ Innelrz P. JONSSON. _ en Blixt, var en av IFK Strömsunds bästa
R . 3 0 m m . n ¿ . I . .l fotbollsspelare. Till vardags jobbade han i

f d °' lKismr, svøpnmgu, a erns rore se.

Kmnslr och Bond Storgatan ll, firma Uno Mårtëns speceriaff-
pg lager-_ Q, startades redan 1885 som filial till

Per Taflins speceriaffär i Östersund. 1894
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övertog Hans Mårtšg rörelsen och överlätden "
på sonen Uno 1935. Uíldåiårl genomgick ef-
ter avlagd studentexamen Handelshögskolan v',"',',',"',,,""""v""'
och diplomerades därifrån 1923. Han varordf
i municipalnämnden och Vattenverksstyrelsen Ef-känt gott bo;-d_
och personligen en gladlynt och trevlig per-
son. Han gifte sig 1935 med tandläkaren I¿- Varmgarage'
geborg Fischer, som också hade sin praktik ________
i fastigheten. Uno avled år 1945, endast 48

år gammal' Enkelrum 2150-32 -_ kr. Dubbelrum 5:-.

I--I I nästa fastighet utefter Storgatan lågha
Hotellet på 2:a och 3:e våningen, med käll-
armästaren S.G. Söderkvist med hustru som
ägare. Ja, det var nog mest hustrun Brita
som höll i tömmarna där. Själv satt källar-

REK0MMENDERAS_/ mästaren sommartid helst i sin båt på Vattu-
dalen och metade eller pysslade med sommar-

------ '|'e|ef0|| |1_ -- stugan på Mjösenön.

I bottenplanet på fastigheten hade Per Wal-
I fastigheten fanns ännu en affärsrörelse frid Ohlsson - P.W. - sin herrekipering. En
inrymd, nämligen "Per HOINS ElektïiCiCeCS' välsedd och väletablerad affär med dåtidens
verks kontor Och butik, med ingenjören Eli' märkeskostymer av Collijns fabrikat, och
aS W. JOhâlI1SSOI'l SOIII Chef 0Ch föfetâgâlêda- med en dgft av Aqua Vera herrparfym repre-
re. Elias W- var född 1332 0Ch k0m till senterade P.W. den gamla fina stammen av
Strömsund omkring 1925 och dog 1961. Han var klädhandlare. Lill-Olle Ohlsson, hans bro-
landstínssman för högern, ledamot av kommu- der, nade också där får: en tillflykt att
nalfullm. och kom.nämnd. och i övrigt en tjäna sitt bröd sedan han suspenderats som
mycket ansedd Strömsunds-bo. fjärdingsman efter dödsskjutningen av Oskar

I nästa fastighet - Storgatan 9 - var också âšåångï i fíbr 1920' P'w:s,heräeäipeFing
S n d "Id f. - verksamhet myc et gott renomme oc uktiga

en av tromsun s a sta irmor i , . .

nämligen Thure Thorvaldsens Manufaktur- och äedâšgššâre 1 Ivar Flatbacke och Karl Erlc
" Ankefru Ebba Thorvaldsen starta- SCModeaffar.

de firman år 1895 och överlät rörelsen till
sin son Thure Thorvaldsen år 1916, som fort- NRJ: IQ! ollpom sl| flrhlukllgul I 511.;-mugg l

satte densamma tillsammans med hustrun Hilda
och dottern Ingrid. Det var en firma 1 den
gamla stilen och där tidens nymodigheter in- ¿.
te gärna vann insteg. I L5åêí3ššL;

FULLSTÅND. ERREKIPERINO

Pkm/l HERBlckta och Oblekta _um^_R
VÅVNADER

l

nu inkommet till

extra låga priser! ' .p.w.°n=°~, ''mihñlld. I Síd
CCI

Thure Thorvaldsen - --f 1

~ I andra ändan av bottenplanet i samma fast-
Tel' 23' stmmsund' Tel' 23' ighet huserade Forsbergs Konditoris eftertr.

Valo Dufberg, som 1935 övertog rörelsen ef-
, ter konditorn Fridolf Forsberg. Dufbergkom

I samma fastlghet fanns ocksa Ellasson & närmast från Luleå med nya och friska idéer
N?rdíns skrädderi med_ínnehaVarna_A1g°t É_ på bakverk och konfektyrer, och blev snabbt
liasson och H.E. Nordin. Algot Eliasson ov- populär i Orten_ Särskilt un¿er beredSkapS_

ergav skräddfryrget och ägnade sedermerasi- åren var det fullsatt för jämnan på fiket,
na tjänster at Slukkassan och komunala upp- och det var en triumf att överhuvudtaget
drag' Han var dessuçom dflägaïe 1_saga_bi°_ komma över en sittplats där om kvällarna
grafen. Hans plats i skradderiet intog Hägg vid den tíden_
Erik Jonsson, även han mycket kommunalt en-
gagerad och politiskt aktiv hos socialdemo- 50ï8afan 5 domlefades helt aV åšlšä
kraterna_ Qgrghgggel" med den dynamiske Erik Gustaf
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Lundholm som bas och pappa till medhjälpar- medalj i 8U1d» Ströms Skytteßílles medalj 1

na i järnaffären - sönerna Rune, Bengt och guld etc etc. Lundholm var med andra ord en

Gustaf Lundholm. Rörelsen startades 1901 Sjsäfdelês karl På många Områden 0Ch har
och flyttades 1906 till Storgatan 5, vars betytt mycket för utvecklingen av Strönsuds
huvudbyggnad uppfördes redan 1885 i timmer Samhälle-

°°h reveterades' På andra sidan Besvärsgatan - Storgatan 3 -

......-nu...|
n

n
C

2
u

0

I
.---u.--

hade "Amcoffs Livsmedel" sin butik och för-
utom livsmedel också en avdelning med glas,
porslin, husgeråd och presentartiklar. I
denna fastighet hade affär i speceribransch-

Iårnlzande
cl 57 & 147 - StrömsunT.

Lager av järnvaror, ammuni-
tion, krut & dånamíl. Neder-
lag íör Svens -Engelska Mi-
ncraloljc H.-B. av Bensin,
Fotogl-n och Brännoljor.
.................q..r--Q..-"....... .

en bedrivits alltsedan 1874, då D.C. Smith
i Östersund öppnade filial i Strömsund. På
1880-talet övertogs rörelsen av firma Selin-
der & Wallner. År 1910 överläts rörelsentill Nils Dahlên som i sin tur överlät fir-
man år l930 till Jonas Amcoff. Han var född
år 1900 och kom från Ragunda och dog 1968.
Amcoff var ledamot av Handelskammaren i
Jämtland, ordf. i Köpmannaföreningen och
också kommunalt engagerad i tax.nämnd och

Erik Gu taf Lundholm var född 1876 och kom municipalnämnd. Han var också en tid enga-s
från Östersund. Lundholm var en verklig per- gerad i Sparbankens ledning i Strömsund.
sonlighet, gladlynt och driftig, men kunde
också riva i när det behövdes. Han var in- Så var vi åter tillbaka där vi började vår
nehavare av Vasaorden, erhöll Patriotiska vandring. Vi konstaterar - kanske med ett
sällskapets guldmedalj för 30 års tjänst visst vemod - att dagens Storgata inte läng-
som brandchef. Han var ledamot i municip. re är den parad- och affärsgata och centrum
nämnden i 30 år, landstormområdesbefh. i 20 för Strömsunds affärsliv som den var för 50
år och erhöll Skidfrämjandets förtjänstmed- år sedan. Hur ter den sig om ytterligare
alj i guld, länsskytteförbundets förtjänst- femtio år???

Å. Å> J, J,
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

GADivíldñkäüvHlhdßvqhdbvuühdbßvuhdbâvuhdßßvuh

Året har präglats av livlig byggverksamhet. Flera nya byggnaderhar
uppförts på hembygdsgården. Därtill har lägenheten totalrenoverats.

Efter mycket ritande och planerande fattades så slutligen beslut om

att bygga bade nya toaletter och ny utescen. Kommunen beviljade bi-
drag och på höstkanten drog Holger och Gunno igång verksamheten.
Innan snön kom fanns grund, väggar och tak till toaletterna. Där-
till färdiga betongplintar till scenen. Innan sommaren gör intåg
torde byggnaden vara färdig att användas.

H k ' Studieförbundet Vuxenskolan har på initiativ av Helge Persson upp-
fört och skänkt en timrad huggarkoja. En sådan har sedan länge fun-
nits på önskelistan. Tappra försök har också gjorts att finna en

brukbar ute i våra skogar för att flyttas till hembygdsgården. Men

så har icke varit fallet. Därför blev detta ett synnerligen välkom-
met bidrag.

Arbetet med timring har skett i studiecirkelform och 12 st kursdel-
tagare från Strömsund har utfört arbetet under ledning av Evert Jo-
hansson.

Lä h I Renovering av lägenheten påbörjades av Yngve Nilsson, som hade för
ua" 8 en avsikt att hyra den. Arbetet blev mer omfattande än vad som var

tänkt från början. Detta av anledning att det är ett gamalt hus

och den ena skavanken efter den andra blottades under arbetetsgång.
Men så blev det en snygg lägenhet som nu hyrs av Signe Mårtensson
eftersom Yngve Nilsson flyttat från orten.

Årsmötet hölls den 15 maj i storstugan. Det var som vanligt välbe-
sökt och som program visades diabilder från hembygdsjubilêer under

föregående år.

Ãrshnken Tack vare en gedigen insats av Arne Rosenberg blev årsboken inläst
i god tid. Berndtssons tryckeri fick nytt förtroende efter offert
från flera tryckerier. Det hela förenklades också genom att hela
upplagan häftades. Inbindning är tydligen ett hantverk som allt
färre ägnar sig åt. Som vanligt redigerades boken av Yngve Nilsson.
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Fritidsnämnden har avsagt sig värdskapet för slöjdmässan. Därför
har damer, medlemmar i hembygdsföreningen, övertagit ansvaret och
genomfört årets slöjdmässa. Som vanligt inlämnades och försåldesen
stor mängd alster från ortens slöjdare. Entrëbiljetter försåldes
genom ideell insats, organiserad av Ada Melander, och gav ett fint
netto till hembygdsföreningen.

Liksom tidigare årehar medlemmar i pensionärsföreningarna svarat
för visningar av vara samlingar. Detta är ett mycket várdefulltbi-
drag för vilket vi vill tacka varmt för. Hoppas att vi även i fort-
sättningen skall komma i åtnjutande av samma värdefulla insats.
Styrelsen vill också till sist tacka alla som på ett eller annat
sätt bidragit till vår expanderande verksamhet. Vår hembygdsgård
måste anses som fungerande och välskött.

Ek ' Verksamhetsberättelsen kompletteras med en ekonomisk redogörelse
"non" för år 1987, utvisande föreningens tillgångar och skulder vid årets

slut samt den ekonomiska omfattningen under året.

Ströms Hembygdsförenings styrelse

01

Ö:-ocf. g,//2š:2ac/^â»a<>c-«z»c«c/

Paul Åkerman
ordförande

EKONOMI
BALANSRÄKNING PER 1987-12-31

Tillgångar: 1987 1986

Kassa Postgiro Bank 56.4l6:7l 80.929:20
Div Fordringar 3.518:35 l8.330:--
Samlingar 25.000:-- 25.000:--
Boklager 20.000:-- 20.000:--
Inventarier 24.000:-- 24.000:--
Fastigheter l60.500:-- l60.500:--

§!@@2=šlll2ê222§ êêâåíêësêê §ê§åZë2¿êQ

Skulder och Eqet Kapital:

Låneskulder 20.298:4l 20.687:9O
Div Skulder 0:-- 6l.l38:3O
Anställdas Skatter 3.000:-- 5.800:--
Eget Kapital 24l.l33:-- 24l.l33:--
Summa 264.431:4l 328.759:20

Vinst för 1987 25.003:65

§2@@2.§ëel9s:=2sn=ës:;=šs2i§el š§2å&åâ¿9é §ê§šZä2¿ë9
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RESULTATRÄKNING PER 1987-12-31 REVISIONSBERÄTTELSE

1988-04-07

Intäkter; Undertecknade, utsedda ti11
revisorer i Ströms Hembygds-

Försäïjning 15]_480;35 förening, får härmed efter
Mediemsavgifter n.7so=-- fvgáort uppdrag avge följ-
ßidrag 252_647;30 ande revisionsberätteise.
Intäkter Fastighet 31.400:-- ~ ~ ~

mm “~ â.:':::1;“:2:'::,::d§:",?.:;*“
vederböriiga verifikation-

Summa intäkter 468.006:10 er_

2. Kassabehåiïningen stämmer
Kostnader; efter genomgången kassain-

ventering och saldona på
Inköp 3_044;65 bank och postgiro stämmer
Kostn Strömsboken mm 139.659:80 med k0t0utdPa9 från bank
Personai Kostnader 142.037:-- respektive postgiro.
Styreïsekostnader 923:30 -- - -

Arvoden Ersättningar mm 800:-- 3' sïâgltçšçaïgåçgâg šåsägšw
Resor & Traktamenten 0:-- _65 kronor och baïanšräkl
Sociaïa Kostnader 65.688:50 àingen Visar ett eget ka_
Lokaïkostnader 73.003:-- pita] av 241 133 + årets
If1VEf1täY'1e1(0StI'1adEY' 3.984I4Û Vinst 266 '|à6.65 kronor.
Kontorskostnader 7.367:70 v¿1ket ¿nnèb¿r'en mycket'
Övriga Kostnader 853:-- god Soïiditet
Markanläggningar 0:--
Rek]am 1_857;-- Vi föresïår därför ansvars-
Försäkringar 0;__ frihet för styrelsen för den
Ränteintäkter - 2_522;31 tid revisionen omfattar.
Räntekostnader

Summa Kostnader 443.002:45 wiiiy Krogstad

Årets överskott 25.003:65 Nils-Oiof Mårtensson
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Sommaren l9UPS invigdes Hembygdsfiireningens
nya "Tekniskt Magasin" 1 den gamla ti k -
tiken på hen1H\'¿dst'¿°irdei1 Ltstallningen L \.

U 13 L' ' \' (Lfran r a. J klo. .u e n t r r iiit
höra til >c;ivenhcLcrna 1 tr W

Att s.1 iiit tillit It: ti t r tii.
skriva List ,undh:lw S N Vdnliutn dwrv-
rat sin in I inti samling, av bl .i äldre
båtmnturer Swmt itke att f3rg1ömmu, itu
drivande krait som fiínmingt-ns c-rdrí=r.ind«
Paul Åkurr. besitter
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ORDFURANDE TILL ÅRSMOTET EÜEÜIU

1989 <_

Insp Paul Åkerman \

LEDÅMOTER INTILL ÄRSMUTET 1990 FYLLN VAL INTILL ÅRSMÖTET 1989 Brita Jonsson
_ . . E J

Sten Sundquist Eva Jonsson 1 st f Måns Erik Lšâiaoašâggïsson
Hoïger Eriksson Espmark U1]a Urjebo

Barbr° N1]S5°" Ma areta Kiefbom
Agneta Sjöbiom ß§11§@ß§ß.f§ß.12§§ Inšš Britt Niisson

SUPPL INTILL ÅRSMUTHT 1990 iiilyoiåigåšíïensson Éišï Éåïâå ÉÉEÉÉSS

Maj Kristin Reinemyr Urban Oiofsson (suppi)
Anders Andrë . ÉÉBÄEIEQÜÜÄIIÉ

BYGGNADSKOMMITTE -

LEDAMUTER INTILL ÅRSMÖTET 1989 Hoiger Eriksson (sammankaii) :EEE âgggggešë (sammankaïï)
Carl-Oiof Edlund Sture Reinemyr John Nesteriund
Måns Erik Espmark Kari-Olof Ediund
Kurt Blomgren Jöns Erik Jönsson MALQEBEQHLQQ

ååh? äâšterïund 21åâ'â?:šåaE¿1SS°" Ni1s-Gösta Nilsson (sammank)
U "ma" V R Kerstin Persson

Rickard °°S Sven Johan Jönsson

SUPPL INTILL ÄRSMUTET 1989 PROGRÅMKOMMITTÉ HEDERSLEDÅMUTER

Jöns Erik Jönsson Lisbeth Åkerström (sammanka11)Stig Lander
Nils-Gösta Niisson Eva Blomgren Gunnar Grahnström

Byombud
BONÄSET STAMSELE-TÄXAN ÄLGHALLEN
Anders Ol0f ISakSSOn Märta Bergström Inger Lundin

BREDKÄLEN STRAND ÄSPNÄS
J0han Ol0f JOhanSSOn Gertrud Sundin Britta Espmark

GÄRDNÄS åyèläêâ öHN
Kerstin Blomberg Olof Hansson Åke Gunnarsson

LÖVBERGA SÖDRA ÖHN ÖJARN
Ebba Bjurström Inger Svanberg Elsa Wedin

RENÅN TULLINGSÅS
Maj-Lis Zakrisson Kjell Nordström

RISSELÅS VÅGDALEN
Ylva Sjödin Gösta Thulin

75



1 B Ü EM U IBW(í§lJD§ = NÉY”J1“”“ SÅ

ETT 40-ÅRSJUBILEUM

Birgit Löfvander, Öhn, har i mån a år medarbetat i Öster-1 8
áëf íšvï sunds-Posten under signaturen Kristina. Hennes "Brev från

]?Iå b\ Öhn" lär idag vara det kåseri som pågått allra längst i
' tidningen. Men alla känner kanske inte till att Birgitbör-

jade skriva redan 1949. Hon firar således snart ett 4O-års-
jubileum som skribent. Vi hyllar jubilaren genom att visa

Öl!!! hennes allra första "brev", publicerat den 7 sept 1949.

Vi här norr om Strömsund kanske mest brukar kor som kunde kallas sommarlika var de två
bli räknade till "lapparna", och då är det efter midsommar. Sen dess har vi dag efter
inte så säkert, att så många vet var det dag gått och hoppats på somarens återkomst.
lilla Öhn är beläget. Av namnet att dömaså . . . ._ . .

. . . Eljest sa gar dagarna har i byn i lugnochverkar det ju att vara nagonting som harmed Nu .. k nbl. d H bl. d
vatten att göra och det äger nog också sin Fo' af mån år en S' ° ln taïm lr einte sa livligt varken med trafik eller
riktíghet' ty öh“ ligger på e“ Ö' Närmaste folk och iika skönt är väi det 1 denna jäk-" n u n d
Storre samhêllekar sår?mS"nd äch. åt ha§.v1 tets tid. Sommargaster som brukar vistas
8 km' väg' lnrä nat ärJSun pa et' ar här år fran år vet ingen plats där de så.. - .. - - || ,
o har, icke utan skal, blivit kallad Vattu .ll f 11 k f. k 1 h ha känt.
dalens pärla" och den som kommer hit en vac- tf . u O .an a opp a av oc” å .

. Sa vi har nagot att yvas over aven i varker dag om sommaren eller en vinterdag med . ,
. . n . lilla by.rimfrost och sol kan ej annat an imponeras

av den syn han möter uppifrån "öst i höjj- De s.k. "gubbarna" från vattenregleringsfö-
en". Man ser där i väster både Erfjällets reningen är här både titt och tätt, gör si-
markanta profil och det mäktiga Skalfjället, na beräkningar och ställer till oreda bland
samt däremellan Staka- och Bäverfjälen. den manliga befolkningen, som inte riktigt
Framför dem skogklädda åsar och så Onsjöns vet var det hela ska sluta. Men att det är
vattenspegel med sina idylliska små holmar. särskilt stora problem när det gäller Ohn,
Det vore förvisso något för den som funder- så mycket är säkert. Frågan är väl om viin-
ar på pensionatsrörelse att tänka på Öhn! te får bro i Ö-sundet på kuppen. Och det vo-

U . . . . u . re då verkligen en välsignelse! BesvärligtAtt Ohn sa smatt blivit upptackt vittnarde blir det än¿å för alla ¿em har si_
9

många sommarstugor' som börjat' likt svam- na skogsskiften på andra sidan sjön Allvedpar, skjuta upp ur jorden lite varstans runt skall hem och mycket hö 1íkaSå_
stränderna.
._ n Tre älgar har vi också här i Öhn. De hargäs-
ohns by har Säkert gamla' mycket gamla an tat oss ända sen i höstas och ser ut atttri-
°f' ty S1äktgårdsdip1?m ta1ar.°m gårdars°m vas gott här. Det är att hoppas att ingen
ïäåt.i ašvffran fêš :lll 5:" lfmïïkåå övâr kommer på den idén att höja sitt gevär motar. orna ti er var yn o ri oc dem då den tiden är inne,,
i de flesta gårdar fanns en syskonskara pa '°
8-12 barn. Numera går invånarantalet tyvärr Snart har vi hösten här på nytt igen. Man
ständigt neråt, 126 personer f.n. De unga ser det på de mörka kvällarna, man märker
som gifter sig flyttar härifrån och många det på svalorna, som börjat samlas i hundra-
är de, som inte alls gifter sig. Snart är tal nu. De sitter på telefontrådarna och de
de flesta i åldrar över 50 år. Någon skola har sina flygövningar. Och nu dröjer detväl
finns här inte nu, antalet skolpliktiga inte länge till innan "butöserna" drar hem-
barn i höst lär vara sex. Och dessa ha dag- åt igen med kor, får och getter. Ty "butös-
lig skolskjuts till skolan i Strömsund.Un- an" finns det faktiskt ännu i Öhn, men det
ga, duktiga jordbrukare med lika duktiga är inte för att bevara gamla traditioner,
hustrur är välkomna hit, för tryggande av om än så pittoreska, utan fastmer en ganska
byns fortbestånd. krass verklighet som inte har att bjuda an-

Annars så har vi här som på andra håll in- nat val för somliga bönder i vår by'
om länet haft en dålig sommar. De enda vec- Kristina
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STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING.

som bildades år 1906. är en av länets äldsta sammanslut-
ningar för främjande av kultur och hembygdsvård.
Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till
en hembygdsgård. men 1932 flyttades Ströms sockenskrivar-
stuga till Gärde och utgjorde i 25 år en naturlig samlings-
plats. Sedan 1957 har hembygdsgården sin placering på
Aspudden vid Ströms-sundet. där en ansenlig samling äldre
byggnader sammanförts.
Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste områden och
besöks flitigt av såväl turister som ortsbor.
En levande förening är beroende av en stark medlemskår,
som på olika sätt stöder hembygdstanken. Kanske samlar
man fotografier och föremål från en 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 inblick
i bygdens historia.

STÖD GENOM MEDLEMSKAP DIN HEMBYGDSFÖHENING!

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

Adress: Ströms Hembygdsförening
Box 168. 83300 STRÖMSUND Telefon 0670-112 32.

Föreningens postgiro 2 43 30 - 3
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Serien
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM

Nästa utgåva:

1931-1933 DEN STORA KRASCHEN




