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Tankar blir verklighet

Människor tänker i mångt och mycket om allt och alla. Ibland blir
man negativt inställd och protesterar. Det skrivs i "Ordet Fritt".
Men tiden går och samhället utvecklas och förändras. Förändringar
sker med verksamheter som man från början trodde skulle bestå för
evigt - men nej!
Vid en kommunalstämma i Ströms socken den 28 dec 1930 gällde det
val av socknens ombud till vägstämma. Enligt en insändarskribent
gingo agitationens och lidelsens vågor höga. Frågan hade väckts om
att bygga en landsvägsbro över Strömssundet. Mycket positivt skul-
le ske om så blev fallet: rikliga arbetstillfällen, låga vägskatt-
er och därtill "det tusenåriga riket till efterrätt."
Tanken, som redan då var väl så bra, passade dock inte alla. Och i
synnerhet inte alls för socknens skogsägare, som lät flotta sitt
timmer från Frostvikens och Vattudalens skogar med bogserbåt. För
att nå Russfjärden var de tvungna att passera den tilltänkta bron,
och det skulle medföra en mindre ekonomisk katastrof....
Flottningen är nu nedlagd men en bro finns på plats. Bron har nyli-
gen fyllt 30 år och är en utomordentlig skapelse med viktig funkti-
on för trafiken till och från Strömsund. Ur problem och missrikta-
de strävanden föds ändå till slut något positivt som kan lämnas åt
eftervärlden.
Vid samma tid, alltså 1930, föddes tankar hos Ströms Hembygdsföre-
ning om att söka förverkliga en egen hembygdsgård på ett särskilt
iordningställt friluftsområde i Gärde, ovanför Lindbergsbacken.
Sockenskrivarbostället och två härbren placerades på området, men
har sedermera flyttats därifrån. Vi kan förmoda, att det inte före-
kom någon kraftig agitation inom hembygdsföreningen när gården in-
te blev placerad där den först var tänkt. Emellertid fortskred ut-
vecklingen med nya överväganden, och i stället skapades Hembygds-
gården på den plats där den i dag befinner sig. Man kan inte tänka
sig ett vackrare och mer välplacerat strövområde.

Ströms Hembygdsförening bildades 1906. I dag, 83 år senare, kan man
på Hembygdsgården se resultatet av vad driftiga och framsynta ströms-
bor skapat: en kulturell och representativ samling byggnader och
bruksföremål från en förgången värld.
I kulturkretsar har man upptäckt att det finns många "fritidshisto-
riker", eller hembygdsforskare, som med pennan berättat om den eg-
na trakten i gångna dagar. Ströms Hembygdsförening har, som så mån-
ga andra föreningar i den jämtländska hembygdsrörelsen, en egen års-
bok, Strömsboken, med mycket intressant läsning. Enligt en forskar-
rapport är den rent av unik i sitt slag.

Vad kan vara skönare att notera - och då kan bokens redigerare,
Yngve Nilsson, sträcka på sig rejält, och liksom hembygdsförening-
en glädja sig åt berömmet.

Efter ett sådant offentligt erkännande är det förhoppningen, att
Strömsboken finner ännu flera läsare och bjuder god förströelse un-
der kvällens vilotimmar.

John Westerlund

5



%¿...í'/

Ström Hembygd/sáönenéng han planen pa att
uppßö/La en hembygdßgâ/Ld å ett Aà'/u.sfz,¿¿t /L-
ofrdnéng/stäütt ßfznlßußt/sonvnåde ¿ Gände, ovan-
ön Ltndbe/Lg/sbaefzen.

.7Zß«/rg./wá4_
--/6'/Z'¿g'

/214

øt ve/ ,?/
' am/ÅéfonøéåmMæ' .

4/när /Mm a>:/nøif»/4»//aífwøz
Ur - . , _ .

REnocöRELsE övlzn sTRöMs uEMBYcnsFöRENINcs /fá//'$V'”““74 fz/  f¿
v1:1u<sAMHET 1930. 41/4/ ' 44-r

"Allt ifrån Ströms Hembygdsförenings till-
blivelse har längtan och behovet efter ett /4u¿ 'øÛ'7”""'é( ”¿á '
eget hem trängt och trätt mer och mer i ør °

förgrunden. Styrelsen har därför under de z. E ,-áf 9; 56”
senare åren först och främst sökt förvärva _ 7
ett lämpligt beläget jordområde för att dit / “'75
överflytta den oss alla föresvävande "gam- 4'

melgården". Vid förra årsmötet kunde ett an ;¿ . - á , 4- 4 4 fl/
positivt förslag av styrelsen framläggas, I. _57 7, K-
vilket resulterade i att årsmötet uppdrog WDWQ /-/fm føßfrré/ H Åøáz-
åt styrelsen att förvärva del av bröderna
Anders och Erik Eriksson i Gärde erbjudna

0 . . .. 7'
omradet. Den 26 augusti uppgjordes kopekon- á _

trakt härom och f.n. ligger ärendet hos di- /¿@I«6¿'l!'V1 07714/27/-f?}*ß4!*n fffrßß/
striktslantmätaren. , mw Än ,¿

Samtidigt med markförvärvet tillskrev sty- ßhryifé/.íål Élwf-då/I

:ff::: ï;“%à;.::$:“:::f:1:::.::ïd:“:::::2 se/M/~ Mß ~"7M%~ß~W~~
' -- - - -- /4' 94' /4/7%IÅ parks odlingslagenhet befintliga aldre man- '

gårdsbyggnaden, som då skulle rivas. Då Å
det gamla virket skulle användas för upp- / 4ø ílárná/n 4-¿4¿ íøwé a,”?7¿Å/

h h k ' kförandet av ett nytt us oc ronan 1c e _ ,
hade annat torrt virke tillgängligt, av- %Åf  'W%@74”7'9%¿¿f
slogs emellertid framställningen.

ål

'Q

),¿ ._ Q'W
St/Lömfsund/5 bßévande "gamme¿gâfLd" komme/L att
place/La/.s L' ett nwmwskönt läge, även/.St på
den höjd/rygg bom P:/Löne/L fsamhálåäet/s ßtæt-
tand mot nondöbt. Med tanke på den u,t/stlzt
som bjud/5 även Rws»s5jä/uden/s gl*/(tt/rande vat-
ten/spegeli, /så tande hembggdßöftenángen ha
5unm',t den bästa ptacejuéngen ßön en ßfui-
tu5b.sanl¿äggn¿ng som Mzaåß Apegta den nand-
jämt/sfza borzdehnütunen.
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STRUMS HEMBYGDSFURENINGS EKONOMISKA STÄLLNING DEN 31 DEC 1930.

Tillgångar den 1 jan 1930.

Innestående å sparkasseräkning 1.817:07

áß

ta.

Ut ifter
Tidskriften Rig 10:70

Kontant i kassan 33:27 Tryck 9:50
Diverse inventarier 1:--

Kronor 1.851:34

-2-27,3

Maskinskrivning 15:--
Handl. o transp. 13:--
Likvid för tomt1.200:- 1.248:20

Inkomster Kassabehâllning ti11 1931 83:07

Kassabehållning från 1929 33:27 Kronor 1.331:27
Uttagit från sparkasseräkning 1.200:--
49 st. årsavgifter för 1930 98:-- Tillgångar den 31 dec. 1930.

Kronor 1.331:27 Sparkasseräkn med

Vid årets slut: 3.791 män, 3.459 kv.
Summa 7 250

I denna summa ingår Strömsunds municipab-

f. Ersdotter Näsviken f. 18/10 1838.

1

A.B. Jämtl F.b 617:07
Under året upp1

Folkmängd ränta _ß_ß=_72 ß72=ßß

FoLkMÄNcosuPPc1FT vin ÅRssk1FTET 1930-31 K9"t°“t 1 kaïsa" 3 83:07
Lagenheten Garde 3 1.200:--

Ströms församling Diverse inventarier 1:--
Vid årets början: 3.802 män, 3.485 kv. Kronor ]'956:93

Minskning . 37 7 jan 1931-

__ . . (LT) Ströms nya kommunalfullmäktige samman-
0 Ü 17. co G I Q nusamhälle med 1 097 pers Mlnsknlng m tradde mand. den 5 dennes till arets forsta

Äldsta invånare: Änkan Kerstin Hansson, samanträde.
' ' Till kom.fullm.ordf. för år 1931 valdes han-

delsförest. Torsten Carlsson och till v. ordf
för samma tid kyrkvaktmäst. Er. Em. Eriksson,
båda i Strömsund.

Beredningsutskottet fick följ. sammansätt-
ning: Axel Lögdberg, Strömsund, J.E. Anders-
son, Ulriksfors, Levira Månsson, Ulriksfors,
Oscar Carlsson, Strömsund, O. Olofsson, Ssd.
Lögdberg utsågs till samankallande.
Arbetslöshetskommittên fick följande utseen-
de: Nils Grönlund, Vågdalen, Oscar Carlsson,
Strömsund, Per Eriksson, Egna Hem, J.E.
Andersson, Ulriksfors och Erik Olofsson, Tul-
lingsås, blev sammankallande.

Den bordlagda frågan om inköp av ett målat
porträtt av astronomen Hjalmar Strömer - f.
i Ström - upptogs till behandling. Målningen
betingar ett pris av 200 kr. Fullmäktige be-
slöt bordlägga ärendet, men uppdrog åt kom-
munalnämnden att sätta sig i förbindelsen
med säljaren och meddela, att fullmäktige
ämnar inköpa målningen.
SKIDTÄVLINC I STRÖMSUND 7 jan 1931.

IFK Strömsund hade på trettondagen anordnat
träningstävlan på skidor. Banan gick efter
landsväg, c:a 18 km och de bästa resultaten
blevo:
S

J

en. 1. Olle Persson 1,23 2. JackeNilsson
1,29

un. l. Nils Ollander 1,27 2. Nils Wilhelms-
son 1,36.
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onnET FRITT
LT 7 jan 1931.

llårars förmyndare!

Ovanstående ord faller mig
. . . . .. Iåf' ß

ovillkorligen i minnet nar - ja

jag nu tänker på kommunal-
stämman i Ströms socken sön- ~

dagen 28 dec. 1930. '

Det gällde val av socknens
ombud till vägstäman och

sernas vågor gingo höga be
visas bäst av att över 160. ¿;
000 vägfyrkar voro represen-
terade.

Det s.k. Strömsundsintresset
med disp. K. som ledare ha-
de för allt folket utlovat,
att om deras representant
blev vald skulle han genom- Om en ßabt baoßöäbindelbe kan etablehal även Staömbbundet,

.o-

Jmf-gav
att agitationens och lidel- ,¿;?'»>*?-:fÉ¿w* 1

Iç
_ -1
'¶

Q

.-_-í

driva byggande; av 1an¿Svägs- ßå kommen bogbenbåzannaa tnaßlh att dnabbaa av vlaaa ola-
bro över stfömssundet, med genhetea, nån allt tlmmea akall blubbab anden bnovalven.

H! åffölí-“de rikliga arbets' Hav. angmn smömnmd 1 på väg in nu fmjpma ¿ smöm.
tillfällen och laga vägskat-
ter samt det tusenåriga rik-
et som efterratt' I slalva När agitationen för valet re i Russfjärden samt slussa

började, utlovades bron för Virket genom bron. Men vidvallokalen anordnade den en

vårklíg É"°Pörs med en liv- 2 1/2 milj. men så småning- sydlig och östlig vind är
lig fabrikation av fullmakt- . '

sedan med största “it om ansags det nödigt att pru- detta arbete omöjligt. Flott-
. N ta på priset och sista dag- ningen kan därför försenas

utdelades till alla rattrog- före valet skulle bron lång tid. under tiden faller
levereras fix och färdig för Vattnet, Så Virket kan ej nåna. Och efter 8 1/2 timmars

trägeå arbete naddes malet 200.000 kr. Dessutom uclova- kusten förrän året därpå.
och disp. K. var vald. Men d 1 .1.. . t d I .
låt oss se om han kan infria d:: Skïïlå bïís::ts::o:t'ö:É Vad betyder detta? Det bety-
sina löften. k . k der att flottningskostnader-

ers ott i assan na fran ovan namnda skogar

När å“1a“dSba:a“ bygåfes §°f_ vad arbecstiiifäiie becräff- kommer acc orimlig: föfdyras
nom enna tra t var Jarnvags ar Sa är ett stort brobygge och vem far betala kostnad-
Styrelsen faSt.bes1ute? att ej precis något glädjeämne, erna? Ja virkesleverantören,
draga banan fran HallvikenTullín Sås och sundet till' ty vi veta av erfarenhet att och när timret sjunker i vär-
Strömsšnd Därför dítsändes dylika arbeten i regel gå de då sjunker också skogen

. ' till utländska ingenjörsfir- i värde. Och när skogen sjun-
en av vart lands främsta ex-erter å brob nader för mor som uträttar det mesta ker i pris, då sjunker också

P P ygg arbetet och i regel gruskör- hemmânets Värde.
att beräkna kostnaden för en . .'

u ning till cementgjutningen
bro over Sundet' Bron skulle blir det enda som lämnas till
enl. ingenjörens utlåtande ortsbefolknín Jag själv är hem.äg. i vattu-
draga en större kostnad än g n' dalen och som heder kan jag
hela järnvägen från Öster- Må vi nu titta på den bliv- säga, att jag i tid genomskå-

sund till Strömsund, och re- ande brons nackdelar. Allt dat humbugen och röstade där-
sultatet blev därefter. Men virke från Frostvikens och efter. Men huru många av mi-
ett sådant uttalande av en Vattudalens skogar måste pas- na grannar gjorde som jag?
fackman avskräcker inte en sera bron och flottningsbol-
sådan man som hr K. agen måste hålla en bogsera- En bonde från vattudalen.

SOCIALDEMOKRATISKT 8 jan 1931.

Lövberga socialdemokratiska ungdomsklubb hade i söndags årsmöte. Klubben har under året
haft 18 protokollförda möten. Medlemsantalet har varit 32, men är genom utflyttning nu27.

Till styrelse för 1931 valdes: ordf. J.E. Pålsson, sekr. Magda Lindh, kassör Rude Olsson

med Ingemar Karlsson, Tyra Persson och Rune Pålsson som suppleanter.

Musik samt sång av nr 2,5 och 65 ur Tidens sångbok utfördes på ett förtjänstfullt sätt.
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Till invigningsfesten, som tog sin början kl 2,
hade infunnit sig förutom ortens honoratiores,
biskop Lönegren, undervisningsradet A. Johans-
son, rektor Arbman m fl Gästerna togo först lä-O OO Q

1 ln- roverkslokalerna i okulär besiktning och de för
vånades över vad arkitekt, byggmästare och kom-
micnërade åstadkommit för en förnå11and<-:vis bil

. ° ' ' ' ". : al r förr redo-lig penning. Vi ha 1 O P s sp te
gjort för de lokaler och utrymmen som vunnits.

|(°,¿,,.¿,m. fö, .gen ¿,,,°,,,c¿°n¿, och ¿5,h.3“_ Nu nöja vi oss endast med att konstatera att ä-
|i¿g;,n°mf5|»¿. °m|,"3,,.¿,n .V ,k°||°|,¿|.,m ven en lekman sag att alla utrymmen tillvarata-

Biskop Lönegren och undervimíngarldet Johnn-

;üg;zül62500k¿ gits på det mest lämpliga sätt och att de answr
riga även haft tid och vilja att giva plats åt
rent estetiska synpunkter.

'°" ö'°f"" 5PP"i"l"hÖ8fi¿|í85Gi0n- Det är ett kinkigt problem att lösa en skolas
ombyggnadsfråga. Strömsund är att gratulera till

de fram på låg höjd över himlen, och

att den frågan för samhällets vidkommande lösts
på ett synnerligen lämpligt sätt.

12 Jan 1931' På slaget 2 började invigningsfesten (eveneman-
(ÖP) Under mycket högtidliga och min- get rundradierades genom östersundsstationen
nesrika former invigdes på lördagsmid- och radion giver som bekant inga kvarter). En
dagen Ströms Samrealskolas lokaler. talrik skara intresserade hade infunnit sig när
Dagen till ära hade Strömsunds samhäl- festen inleddes med körsång av skolans kör, som
le smyckat sig i flaggskrud. Vinter- under kantor Fr. Nordfors ledning vackert och
dagen var emellertid bister och ingen gripande sjöng Sverige av Heimer och Kälkback-
vindfläkt lyfte på de blågula flikar- sång av Prins Gustav. Ingenjör E.W. Johansson,
ne. Solen gjorde också sitt till att en av byggnadskommittêrade besteg så talarsto-
lysa upp nejden då den gulblek rulla- len.

spred ett förunderlígr skimmer över På aftonen gav Ströms kommun middag på Grando-
Norra Jämtlands hnvud0rt_ tell för ett 60-tal personer.

.¿š 1 fyf-
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“«5'N°sef “š' mv rm aims 22 en
(ÖP) Det är så sällan det skrivs något

SIMPEL FÖRSTRÖELSE 13 jan 1931' i tidningen häruppifrån. Kanhända myck-

Dansbaneeländet har tagits upp till behand- et därför, att det inte finns nå8°t tt
ling av Jalmar Furuskog i Reformatorn. Icke SkfïVa Om- Ått tïnefna när föfsämtasaf
dansen i och för sig men väl livet kring o- från år är ju ítke nå8°n till Våf_S°§k'
taliga dansbanor: ungdomsfylleriet, sexuell en 1S°1efa¿ f0f8t@ê1S2, fast det 1 Vln'
lösaktighet liksom all simplare förströelse. tet SYneS meta tföstïöst än Vanlíßthäï-

Enbart i Alanäsets lilla by ha drygt
SJUKKASSQRNA 13 jan 1931, ett 20-tal arbetare gått utan arbete

Avd 736 Täxan av Sv. Folkets Sjukkassa ha
sedan tidigt i höst.

de i samband med fest årsmöte Trettondagen. En 1jUSnín8 tf°dd9 Vi 3113 Var föf han'
Under året ha utbetalats i sjuk- och moder- den» när från Havsnäs entusiestiska
Skapshjä1p 2_434;40 kr_ gruvbolag sipprade ut, att dar hittats

väldiga diamanter, Men fröjden blev
Avdelningen bildades 1921 och fick vid star- kort, ty sakkunskapen avslöjaee de äd_
ten ett 15-tal medlemmar och raknar nu vid la stenarna som _ bergkrista11er_
årsskiftet 85 godkända medlemmar.

En sorglustig historia har utspelats
TUNQÅKT TÄVLINQ 13 jan 1931, här i Alanäset. Kramfors a.-b. förvär-

Skidtävling anordnades av IFK Strömsund i vade för ett 30-tal år sedan av Alanä-
sets byamän en tomt vid Kvarnån med

söfdags' Banan var 15 km men tungåkt p°g°a° tillhörande vattenrätt för uppförande
snofall' av kvarn och såg. Betalningen skulle i
Seniorer

Juniorer

IQ!-'FOI-1

0

30

4.
5.

011e persson 1_Q5_14 huvudsak utgå i form av fri malningoch
Jecke N¿1sS0n 1_13_23 sågning för all framtid. Driften vid
Ni1s 011ander 1_10_14 kvarnen och sågen hade nu en längre
çustaf Lund 1_12_50 tid legat nere, och byamännens försök
p01ke Eriksson 1_14_43 att köpa byggnationerna för att repa-
La11e svensson 1_15_50 rera dem och återupptaga driften stran-
Nils wiiheimsson 1.17.4o dade på det alltför höga Priser-

Beklagligtvis får föreningen ej behålla 01- Kvarnen Såldes nu í höst till en ícke
19 persson, fören, bäste 1öpare, då han 1 sockenbo för en femtedel av det förut
vinter vistas på Birka, men åker dock för begärda Priset för att nedtíVaS °Ch
Strömsund vid D_M_ borttransporteras. Byamännen kände sig

med rätta kränkta över detta tillväga-
gångssätt, men grepo i hastigheten till

DUKTIGA VÄVERSKQR 16 jan 1931_ en Synnerligen Olämplig åtgärd, i det
de blockerade rivningen av kvarnen.Vid

Till Jämtslöjds kvinnliga slöjdskolas kurs närmare eftertanke funno de dock sitt
fëf YfkeSVäVeï5k°f har äntfgíts b}-a- Sig' handlingssätt föga överensstämma med
rid Mattsson och Ella Nilsen, Stromsund. sitt ställningstaeanee till Arbetets

Frihet, och då blockaden dessutom var
ineffektiv, funno de det bäst att häva
den. Snart maste de nog nu sluta attod
la korn och råg, då frakterna till när-
maste kvarn, 3 mil avlägsen, ställasig
så dyra, att sädesodlingen knappastbär
sig. Åtminstone påstå bönderna detta.
Av Euklides lärde vi i skolan, att den
kortaste vägen mellan två givna punkt-
er är en rät linje. Den eller de som
haft ledningen för vägen Strömsund-
-Gäddede tycks ha haft en härifrån av-
vikande uppfattning. Små och stora, i-
bland nödiga men mest onödiga krokar
göra vägen mellan dessa bägge platsertill nära nog längsta tänkbara. Då man

EN :<nAFn=uLL srusruvle Av ven ~onvJÄms|<f färdas vägen fram får man osökt den

Hësrfw 'tanken, att vederbörande haft en rund-
T¿av¿k¿pag¿ p¿ ¿¿Väg¿n äveä $¿¿öm¿¿und¿1_ ligt tilltagen summa per sträckmeter
Kußh: Nißb Náßaën.
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_ sund ämnar idka handelsrörelse under firma
och därför krokat pa 1 det oändliga. Sjöbergs Hembagerí_
- Och för att inte göra mig själv skyl-
dig till Samma förlägíng âV det här SJUKKASSORNA 21 jan 1931.
bygdebrevet, blir det bäst att sätta
punkt för denna gång, Avd 333 Strömsund av Sv. Folkets Sjukkassa

punkt hade i söndags årsmöte. I sjukhjälp har ut-
betalats 2.169:- kr.

Efter föredrag av folkskoll. Rimby frånßor- Sveriges nazis förbereda umassmöte" till
lä“g° har Ströms 1°ka1aVde1“1“g av M°t°rfö' vilket man väntar att Hitler skall infinna
rarnas Helnykterhetsförbund bildats. sig, eller också ;än¿a sin närmaste man,

Ti11 styrelse valdes; ordf. foikskoii. sig- d=r Göbbels-
ge Eriksson, Vågdalen, v.ordf. chaufför
Gustaf Karlström, Strömsund, sekr. chauff. SJUKKÅSSÛRNÅ 22 jan 1931-
Jöns Persson, Alavattnet, bitr.sekr. handl. Årsmöte hålls 18 jan_ me¿ avd_ 100 av Sjuk_

Karl Larss°“* Strömsund' °°h kassör chauff' kassan Svenska Folkets väl i Ulriksfors. In-
Br°r Erikss°"* Ströms““d° komster och utgifter har under året balan-

serat på en summa av 55l:l8 och medlemsan-
HJARLIGA APPLÅDER 19 jan 1931- talet var vid årets slut 19.

På Strömsunds teater spelade i fredags Al-
lan Rydings sällskap Ungkarlspappan, Drama-
tens stora lustspelssuccës. Spelet gickuæd I Strömsund ha vattenledningen på grund av
fart och kläm, och man lade särskilt märke de Senaste dagarnas kyla på åtskilliga stäl-till Magnus Kessters och Anna-Lisa Rydings len sprängts, vilket naturligen medförtgan-
utförande av sina roller, men även övriga ska myeket ebehag, i första rummet för de
skådespelares prestationer voro goda. Pub- av migsödet direkt drabbade,
liken hade en rolig stund och var tydligen
nöjd med kvällen, vilket framgick av de HANDELSLIVET 23 jan 1931_
hjärtliga appladerna.
~ 109 nya medlemmar ha under 1930 ingått i
LÅNGBADARE 19 jan 1931 Ströms konsumentförening, vilken har ökat

_. sin omsättning under året med l2.060:25
Storsimmaren Arne Borg kaserar 1 afton alä- t111 391_355¿30_
roverkets högtidssal i Östersund om sin
långbadning jorden runt. Ett 50-tal skiop-
tikonbilder illustrerar skildringen. 24 jan 1931_

STORÅKARE 19 jan 1931_ Av telegrafstyrelsens senaste redogör-
else framgår att antal radiolicenser

Lårs Th- J°“ss°“ Värst i §““d5Va11 igen- vid årsskiftet inom Östersunds redovis-
Vinner 30-km.loppet med tiden 2.l2.l5. ningsområde ökat med 32 ¿111 6_462,1n_

om Strömsunds med 21 till 423 och inom
GOTT BANKNETTO 20 Jan 1931. Svegs med 22 ti11 348_

SPRÄNGD VATTENLEDNING 23 jan 1931.

AB Jämtlands Folkbank redovisar för föregå-
ende års rörelse ett överskott av kronor
433.463:58 mot 435.422:l2 året innan.

GULDSKATT 26 jan 1931.

SKIDSPORT 20 jan 1931' (LT) Kreugers kassakista bräddad med guld.
IFK Strömsund anordnade i söndags en skid- Över 850 milj. står till förfogande.
tävling för juniorer på en 15 km lång bana.
De bästa resultaten blevo: FISKEVÅRD 26 jan 1931.

1. Ivar Löfström l.l2.28 2. Nils Wilhelms- Risselås-Vallens fiskevårdsförening i Ström-
son l.l4.29 3. Folke Eriksson l.l4.55 sund har l7 medlemmar.
4. Gustaf Lund l.l5.00 5. Lalle Svensson
l.17.22. TERMINSAVGIFT 26 jan 1931.

U . Kommunala mellanskolan i Strömsund har av
NYA NARINGSIDKARE 21 Jan 1931' k. mzt medgivits rätt till upptagande av
Till handelsregistret har anmälts att Edit terminsavgifter i den ännu ej förstatligade
Wassberg i Strömsund ämnar idka konditori- fjärde klassen, med högst 40 kr. för elev
och handelsrörelse under firma Wassbergs från det egna och 60 kr. för elev från an-
Konditori,_att Sara Brita Sjöberg i Ström- nat skolområde.
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27 ' 31.
fest 26 jan 1931- Nrliåiånlxgnán sToRA VÄRLDEN

(LT) På Strömsunds godtemplarhus hade ungdomslogen Gan¿ni på fri for och hyllad
Förhoppningen i lördags anordnat en trevlig barnfest. av en vä1díg folkmassa 1 Bom-

Programmet var synnerligen omfattande och givande. bay_

Efter ett kort hälsningsanförande av Gottfrid Eriks- KUNQAFAMILJENS SENASTE KÄR_

son följde uppläsning av Sigrid Strömstedt, pianomu- LEKSHISTQRIA;
sik ä quatre mains av Britt Wetterqvist och Gertrud
Johansson samt fiolmusik av Löfströms-trion, alltin-
ramat av stilfulla och av ungdomslogens egna medlem- Prlns Lennart
mar utförda tablåer. Till sist serverades kaffe, lek- 3am;a1sämne för kafferanrer_
tes och utdelades "gotter" av jultomtar. Den tillett na,
300-tal uppgående ungdomliga publiken hade en rolig
eftermiddag. 28 jan 1931.

Frk Elise Svensson, ungdomslogens intendent, är värd TRÄNINGSTÄVLAN I ÄSPNÄS

ett erkännande för det arbete hon nedlagt för festen.

Frk Karin Nissvandt

Äspnäs I.K. hade i söndagsan-
' ordnat träningstävlan på ski-

28 jan 1931_ dor. De bästa resultaten ble-
vo:

Sv. Pappersindustriarb.förbundet avd 98 i Ulriksfors Seniorer (12 km)
höll årsmöte 24 jan. Mötet öppnades av Jöns Eriksson. 1_ K_E_ Jönsson 51_52
Att leda förhandlingarna valdes J.A. Strömkvist. Vid 2_ Erik persson 52_15
protokollet N. Westerlund. 3_ j_ Herb_ Jönsson 52_49

Avdelningen hade vid årets början 126 medlemmar och 4' Erik 01S$°“ 53-36
räkenskaperna balanserade på 9.l8l:26 kr. Styrelsen juniorer (5 km)
återvaldes och blev: ordf. Jöns Eriksson, sekr. A.W. 1_ per Sign Jönsson 32_13
Rydström, kassör Erik Persson. Revisorer: P.R. Fred- 2_ per M_ persson 34_24
riksson, J.A. Andersson och A.M. Jonsson.

Utom tävlan Erik Mikaelsson,
n u .u ll år, 42.40.

Efter motet uppfordes en teaterpjas av platsens ama-
törsällskap. Den senterades livligt av mötesdeltagar- Damer (6 km)

na. Därpå följde förfriskningar, varefter dansen vid- l. Ellen Persson 40.55
tog efter musik av "Femmans kapell", Ulriksfors. 2. Hanna Blom 43.16

INGA EXTRA ÅTGÄRDER 30 jan 1931. FRIVILLIG GYMASTIK 2 feb 1931.

Fortsättningsskolorna i Ström hade den 27 I fredags började en kurs i frivillig gym-
jan sin examen. Kursen hade pågått i sex nastik för herrar i Strömsund. 26 st äro
veckor före jul och tre veckor efter nyår- redan anmälda, och flera torde under kurs-
et. Skolgången har varit jämförelsevis god ens lopp komma att anmäla sig.

och Inga extra atgärder har man behövt vid- Kursen ledes av folkskoll. D.Fr. Nordfors,
taga. n n N . . U

som aven ar larare 1 gymnastik for gossar
~ . vid Ströms samrealskola. Efter varje gymna-

KOM UNDER SLAPVAGNEN 31 Jan l931' stiklektion erhålles bastubad med dusch i
(LT) Då en lastbil med släpvagn på torsdag socknens badinrättning.
e.m. passerade Näsviken invid Strömsund
hängde sig en l0-års pojke, son till J. SKOLTÄVLING 2 feb 1931.

svensson 1 Harbäcken' pa bíleflbaktillàyäf Vid skidtävling i söndags med elever vid
ggssen Sa skulle hoppa êv. .bl eg var a 1 Ströms samrealskola i Strömsund uppnåddes
gang - kom han kanske ej ihag slapvagnen fö1.ande resultat:
utan kom under denna; med påföljd att ena J

hjulet gick över hans överkropp. Pojken för- 6 km. l. Alvar Löfström 35.30, 2. Sten
des omedelbart till Strömsunds sjukstuga, Johansson 37.30.
där han nu vårdas. Bästa flicka: Zera Berglund 37.30

8 km. l. Ruben Nordfors 36.20, 2. Gustaf
Lundholm 36.30, 3. Erik Johansson

Det inträffade bör utgöra en uppmaning till 37.30, 4. Bisse Ryman 38.20
det unga släktet att låta bli med sådana Bästa flicka: Ester Bergvall 52.15
tilltag som det ovan beskrivna, vilka så 10 km. l. Lalle Svensson 42.45, 2. Gunnar
lätt leda till olyckor. Olofsson.

14



mmm ARBETSLÖSHI-:TEN 10
(LT) Ulriksfors socialdemo-
kratiska kVí“°k1Ubb höll års' §s9r§-asbs§sn-9ss1ne§_i-§sräls.šër_§s_§rbes§lë§e
möte måndag 2 febr. under ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''__
ordf.skap av Signe Kärrman. Ströms kommunalfullmäktiges huvudfråga vid söndagens sam-
Medlemsantalet var vid årets manträde var motioner från arbetslöshetskommittên. Denna
slut 31. Under året har håll- hade hemställt om att fullmäktige skulle anhålla hos väg-its 12 möten och 6 symöten. och vattenbyggnadsstyrelsen om ett anslag om 250.000 kr.Till styrelse valdes: 0rdf_ ördfärdigbyggande1avDvägen"Kärrnïïet-Öjaren samt fortsät-
Tekla svensson, or¿f_ signa ap et av šagen tid rïgapas. ïuo maktige beslot bifallaav1<.1 b sub . Y* YS°“' 'son' se r “ge org ve erg' kring 60 arbetslösa skulle omedelbart kunna fa anstälkünv.sekr. Ingegerd Månsson. Re- . . . _ . gvísorer: Levina Månsson och sa snart pengar finns disponibla till arbetet.
Kajsa Andersson. Arbetslöshetskommittên fick även i uppdrag att utarbeta
Mötet präglades god stäm_ plan och kostnadsförslag för röjning och gallring av lämp-
níng_ Kamrat Levina Månsson lig skogsmark. Till plan- och kostnadsforslaget anslogs
läste dikt mottogs med 5.000 kr. Länsskogvakt. P.°Jacobsson inlamnade en motion
bifa11_ Underhå11ningskommit_ om grusning av vagen Bredgards egnahem-Kaflon. Fullmäkti-
tën Astrid Lövgren och Alma ge godkande,forslaget och anslog 500 kr. till arbetslös-
Bergström bjöd på gott kaffe hetskomitten for arbetets utförande.
med dopp. Levina Månsson och Thor Svedberg i Ulriksfors föreslog

fullmäktige att anslå ett belopp av 3.000 kr. till kontant-
6 feb 1931. understöd åt arbetslösa. Beredningsutskottet hade till-

E» :ïyzëzï;“:::°ï:“.::“.::“ät.:::°P::: ::::-:.;2ï2 ::=.ï2:::ag'H. . H. b . St u . j J
sååâlgšr ågäšïlïígeït r::Éun_ behovdes for detta fórslags fastställande.
derstöd för bevistande av en
mästarkurs för dekoratörer
och gardinuppsättare vid Hant- 10 feb 1931'
verksinscitutet under 3-14 (LT) Medellönerna 1929 för vuxna manliga arbetare var
mars i år. 2.846 kr per år, för kvinnorna 1.637 kr och för min-

deråriga l.099 kr. Lönerna ha sedan 1920 sjunkit med
9 feb 1931. cza 24% och levnadsomkostnaderna med cza 37%
POSTSPARBANKEN SÄNKER INLÅN-
INCSRÄNTAN FRÅN 3 l/2 Z till
3- Gåva 10 feb 1931.

Inuensan 6 feb 1931- Ströms Hembygdsförening har av distr.lantmät. Heimer Wik
. U n - - ström fått mottaga en kopia av Johan Törnstens karta över

šïíšuenšâïrâ å:ï:å É: ïšnâë Ångermanland, Medelpad och Jämtland av år 1771. Förut harg 9 ., . n - .. ..Strömsunds, Föllinge och hu_ foreningen av samma gizare erhallit Tornstens karta over
vuddelen av Hammerdals distr. Ströms socken av ar 7 5'
synes hittills, anmärknings-
värt no vara helt oberörd ' '
av den šådande epidemien. ll feb 1931'

Strömsunds municipalfullmäktige utsåg rekt. Alfr. Mattes-
Ö feb 1931- son och järnhandl. Gustaf Lundholm att ingå till kommers-
STRÖMS KÖPINGSFRÅCA kollegium med en ansökan om införande av en tre dagars

_ frömarknad sista veckan i febr. varje år.Kammarkollegium har f.n. läm
net Uïa Vidare åïgäfd denav Fullmäktige beslöt ingå till länsstyrelsen med ansökan om
Strömsunds muníeípâlfullmäk' för samhället kostnadsfri undersökning och upprättande av
tige gj0rda framställningen, kostnadsförslag för byggande av bro över Strömssundet.
att kolleglum mätte É0ran_ Byggnadsnämnden erhöll i uppdrag att låta upprätta ritnin-stalta om utredning rorande Ü _ H , _ U .municí alsamhällets och visst gar och kostnadsförslag till en bekvamlighetsinrattning
därtill gränsande områdes in°m samhället'
Skiljade från Ströms k°mmU En komittë bestående av tandl. F. Färnlöf, järnhandl. G.
för att bilda kÖPíH8- K011e' Lundholm och rekt. Alfr. Mattesson tillsattes för verk-
gium påpekar end8SC att fram” ställande undersökning och utredning beträffande möjlighet
ställningen blivit bestrídd att erhålla lotterimedel för uppförande inom samhället av
av kommunen- en byggnad inrymmande teater och konsertlokal m.m.
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VÅRVINTER-VV FRÅN JÄRNVÄGSSTÅTIONEN I STRÖMSUND MOT VÄSTER

Neue vld ataanden av Vattudalen ßambab en bebyggelße av både gammalt och nytt: Känngände

gamla anntka gåndßhomplcx och den modenna tldena lndubtntella byggnatlon med Joh. Andeaa-
aonß Nya Fabntha AB:¿ ttllueahntng av talk.

4 «~- «i f i
I i | k * 1 ” i

13 feb 1931. 16 feb 1931. 16 feb 1931-
TRAGISKT BESÖK INTRESSELÖS MARKNAD LÄKARE ANMÄLD

Vid ett besök hos sin son, Likvidationsmötet i Ström- I en inlaga till medicinal-
tandläk. Erik A. Espmark i sund har varit fåralígr be- styrelsen har NN i Lövberga

Strömsund, avled hastigt i sök; och i affärers hänseen- anmält prov.1äk. J. Krenzis-
onsd. fru Gunilla Jönsson de inrresse1ösr_ Endast 1 ky i Strömsund för felaktig
från Toppen i Espnäs. Döds- vilrskinn ha affärer före- behandling av hans högraska-
orsaken var hjärtförlamning. kdmmir i nämnvärd mån, Pris- dade öga, på vilket han med

Hon sörjes närmast av make erna äro för räv 40-60 kr, sannolikhet kommer att bli
och barn. hermelin 3,50-4 kr, gerskinn blind. D:r K. bestrider em-

2-2_50 kr, och kalvskinn ellertid på det allra bestäm-

13 feb 1931. 2.50-3,25 kr, Ordningen har daste de i anmälan gjorda på-

AMBULERANDE OCH FAST TANDVÅRD varit ggd, ståendena.

Förste provinsialläk. d:r E.
H . 16 feb 1931.

. RLF:s avd. i Strömsund hade
samhet förlagd b1.a. till a n u . H

S N d_ 16 feb 1931_ sammanträde darstades 1 lor
tromsun TROGEN GÄRNING dags, varvid forbundsordf.hr

14 f°b 1931' Disponencen vid Strömsunds :i:tÉ:1Äå:anÉ::nflaåâåiirïiz
KAMP MOT ARBETSLOSHETEN BfY88°fí a-'b- Erik Rundström jordbrukarna i likhet medar-
För arbetslöshetens bekämp- kunde i torsdags se tillbaka berarna måste Sam1as på en

ande planerar vägstyrelsen i på ett 25-årigt arbete ibryg- bred, fack1ig front för arr
Hamerdals tingslags väghålhu. geriets tjänst. Han var med, kunna göra sig gä11ande, vi-
distr. en breddning och rät- när bryggeriet för 25 år sed- dare måsta 501idarirer5kän5-
ning av kurvor på allmänna an startade sin verksamhet, 1a jordbrukare ame11an fram-

vägen till Gäddede mellan A- och har sedan dess energiskt skapas, och a11r detta Sker

lânäs OCh Gubbhögen. Stått SOm d8SS Chef. bäst i RLF-organisationen.
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F|||Bh|'|||I? 18 feb 1931. Jäfvägß 19 feb 1931.

D:R KRENZISKY BEMÖTER OCH BESTRIDER. Avd. 222 av Sv. järnvägsmannaförbundet i
Ulriksfors hade årsmöte på kafé Temperance(LT) I anledning av den för några dagar se- de 7 f br Avd ordf P E Brask häl ad

dan omnämnda anmälan mot d:r K. i Ströusund äïkomm: 'ch U; å s°O & 'ualmros tiil šëdf
har denne avgivit en förklaring. :ör möte: 0 5 g ' ° °

Hr NN kom upp till mig, säger d:r K., nyårs- Inkomster och utgifter balanserade på 3299:
aft°¶en.1930 med sltt Skñdade ?ga' Vld 9n_ 75 kr. Avd. har under året hållit elva or-dersokning befanns hela hogra sidan av vit- dínaríe och två möten
ögat vara ett blodigt sår och ömmade starkt. '
På synhinnan kunde icke påvisas någon som Avdelningen har inom sitt verksamhetsområde
helst skada och dzr K. behandlade skadan ej mindre än 9 oorganiserade, vilka finna
vad fallet fordrade och anlade förband. D:r med sin heder förenligt att skörda frukten
K. förklarade för hr NN allt vad som påträf- av andras arbete. Dessa tillhöra gruppen
fats på det skadade ögat och inremitterade mästare, kontorister och trafikbiträden.
honom till sjukstugan. NN ville emellertid S d ut 1 k 1 f881111106 8VSU8SVaI' En 8118 85 811atervända hem. .ordnad för medl. med fruar, varvid bjöds pa
Den 5 febr. konstaterade doktorn vid under- god musik av Löfströmstrion, Strömsund.
sökning av det skadade ögat att en fullkom-
ligt överraskande försämring skett. Doktorn
tillrådde nu NN att omedelbart söka d:r KAPITALISMENS KRIS 19 feb 1931-
Riez; Dff K- bestrider }1r_avSe@n?@ vid Farfärende s1ffer= c1eta1s m11jener ga
Ogh flklehee av NN=S Pasfaïde 1 d@_ uten arbete. 7 m11¿. erbets1öse 1 usA,
man de avvika mot av d:r K. lamnade uppgif- där nöden är 0hygg]1g_
erC .

12 milj. människor i USA dagligen ut-

19 feb 1931.
satta för svält och umbäranden.

(LT) Skogsarbetarna få för mycket starkt “ “
kaffe. Försök med införande av en koffein- "vil ialdsalt 20 feb 1931'
ffí dryck fÖf0fdaS- Den HäfïU8SfYSí0108íS' (LT) I Strömsunds GT-hus föreläste i onsd.
ka Udefsöknígen 3V51Ufad- Sv. Luftfartsförbundets generalsekr. övers-

te G. Hedengren över ämnet: Luften, det
framtida Sveriges färdväg.
Talaren redogjorde för planerna för anordn.
av reguljär lufttrafik till utlandet samt
lufttrafikleder inom vårt eget land, samt
berörde i korthet även ambulansflygningen
och hur behjärtansvärd den är.
Föreläsningen beledsagades av ljusbilderoch
var mycket intressant. Överste Hedengrenav-

I tackades med hjärtliga applåder.

Iïåär FRÅN SKOLANS HORISONT 20 feb 1931.

Vid den till hösten fullständigt förstatli-
gade kommunala mellanskolan i Strömsund ha
samtliga elever, ll st, i den fjärde klass-
en anmält sig för avläggande av realexamen

Även om tnte juet áothet t ßkogbhojan t i vår.
L¿¿¿_A¿avattnet utmääheÄ ¿¿g áöä öuehdä¿v_ Att t'änst öra som skoltandläkare under
at dä¿chande av àtaaht kaááe' óá han man 1931 har såolrådet bland de sökande utsettvana ßönvteaad om att det titthöa ko itu- u . l . H

1 tandlakare fru Karin Kohler fran Stromsund.eta ßönnöjeteea att ha en haepanna putt-
aande_öven etden.
Fn.u. baödenna Palm Hugo Gönße, "Vtt-Entk

Vid sammanträdet fick skolbyggnadskommit-
H tên i uppdrag att till sommaren låta uppfö-

Amenae cänee, Katerina Ltndbeeg, NN, Jutta ra °““ sk°1““S i Eg“a “°“'
Ltndbeag och Guetaß Göhte.

Ekonomiska föreningen NORRSKENET hade i sön-
dags årsmöte i Strömsund. Föreningens till-
gångar uppgå nu till h0.000 kr.
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Arbetarkommunen 20 feb 1931-
Strömsunds arbetarkomun har hållit årsmöte. Inkomster och utgifter har under året
balanserat på 792:48 kr.
I styrelsen valdes: ordf. och korresp. Emil Löf, Näsviken, sekr. Per Olofsson, Egna
hem, kassör Per Abrahamsson, Strömsund, v. ordf. Oscar Malmros, Strömsund och v. sekr.
Gottfrid Eriksson, Strömsund. Till revisorer valdes: Torsten Carlsson, Er. Em. Eriks-
son och H.E. Jonsson, Strömsund.

Styrelsen fick i uppdrag att ordna med ett l-majmöte. Påpekades vid mötet betydelsen
av att aktivt delta i arbetet för socialdemokratiska partiet genom att besöka arbetar-
kommunens möten.

INFLUENSAN 23 feb 1931.

Under den gångna veckan kan 26 feb 1931-f. _ ”_
man ånna'.att lnfluensan a (LT) Arbetarkommunen i Stromsund hade till pa onsdags-
ven natt till Stromsund. Om . .. . _. .i skolorna gör under_ middagen utlyst ett mote i arbetsloshetsfragan. Ett

U . . . . hundratal arbetare deltogo. En resolution antogs,och
k f , d .. _. . .âztnššäíeïafoïïgíšlïâï at: en arbetsloshetsforening bildades.

en tredjedel av lärarna och TILL RÄTTELSE 27 feb 1931.
f l - . _ . . . H

Én åmíedç .azleleverna var av en notis i gardagens tidning, hamtad ur J.T. om

lt SJU a 1 ln uensa' ett möte i Strömsund i onsdags, då en arbetslöshets-
förening skulle konstitueras, meddelas till LT att

Ny haul 24 feb 1931, detta möte ingalunda anordnats av arbetarkommunen u-
_ tan av enskilda personer i Strömsund, interimstyrel-

Kommunalnamnden 1 Strom har sen i den tillämnade arbetslöshetsföreningen jämte en
som ett led i åtgärderna att del kommunister från Ulriksfors
bekämpa arbetslösheten igång-
Satt arbetet med anläggande Resolutionen var fix och färdig från kommunistiskt
av en mgtgrbåtshamn, Den ut- före IIIÖÉECS början, OCh allt Cydde att det he"
föres av Sten och blir ega la var iscensatt som en kommunistisk överrumpling,
35 m, lång, Platsen för den- vilket ju också lyckades, vad fröjd det nu kan vara
Samma är viken mellan lsaks- därmed. Knappast ha de arbetslösa någonting att vinna
song magasin Och Väggn till på att eXplO8{8I'8d6 Slfl IIÖÖ för de!! kOII1InUI1lSt'
vattenverket, lskâ. b1UffpOllClk8I1.

Ny 24 feb 1931.

Sedan beslut fattats om an-
läggande av allmän utfarts-
väg från vägen Laxsjön-Ström-
sund till Hillsand, med bil-
vägar från Kärrnäset över
Älghallen till Öjaren och fr.
Renålandet till Bonäset, har
tvist uppstått mellan byarna
Öjaren och Hillsand om vilk-
en del av vägen Kärrnäset-
-Öjaren eller Kärrnäset-Hill-
sand som först borde byggas.

Väg- och vattenbyggnadsstyr-
elsen har på tillstyrkan av
major Fr. Ploman förordnat
att vägen Kärrnäset-Öjaren
skall först anläggas.

KÖLDKNÄPP 28 feb 1931. MÅSKERAU-MÖHIPPA PÅ GRAND HOTELL I STRÖMSUND

d ll ' . . U H U ,
38 gta er ka t vlsade termo' Att kvtnnoana t Staom aao Ahona och behag5utta att ßhadametern på söndagsmorgonen i ~ H ~ . H H
ScrömSund_ Det är vinterns aa ett uatkant ßaktum, men tttt detta kan aven taggat att
värsta köldknäpp h¿tt¿11S_ de aga ett gtadtynt och bpaadtande tempeaament.
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UNGDQMEN TÄVLAR Iam
sk1nrÄvL1Nc rön ELEVER vin srnöns 27 feb 1931. (ÖP) De Senaste dygnen ha va-
SAMEALSKOLA rit ovanligt kalla i Ström-

sund. Natten mot söndagen
lQ_É!_39§§ÉE_13!lÉl¿ 1' Åke Rundström 59'20 kunde man få höra, att 40och
2. Lalle Svensson 59.25 3. Gunnar Brorsson l.O1.55 ända till 43 grader ha

O\L\I\>U'l

4. Ludvig Eriksson 1.08.30. mätts_ Men ¿agarna ha varit
km gossar Qsilverz 1 Gustaf Lundholm 22 10 Vaßkfa med Stfalae S01 0Ch

Ruben Nordfors 23.24 3. Egort Carlsson 23.45 Snön skiftande i Vackra färg'
Ture Karlsson 24.36 5. Erik Johansson 25.00 ef tf°tS den höga kY1a-
Assar Fjällgren 25.12 7. Åke Ödmark 25.15 Skídtävlígaï Och andra UC'

8: Fingsl Löfström 25.28 9. viktst Ryman 25.55 flykter måste inställas- Va-
l0. Hugo Svensson 26.35 ll. Erik Nilsên 27.15 $a1°PP9C í fadí° fick afsät'
12. Torsten Lindeås 28.55 13. Arne Johansson 28.58 Ca den aktiva SPOYCGÛ-

2,5 km gossar §brons): 1. Thord Vaplan 13.03

fl-\I\J

s

Sten Johansson 13.41 3. Alvar Löfström 14.20 9 mars 1931_
Lennart Sellman 14.28 5. Birger Persson 15.22

En skol- och bildningsfilm
5 km f1i.Ck0r 1. 010fSSOn upptagande två serier "Jämt-
2- Ester Bergvall 35-20 1snasbi1dst" och "ßiidsrfrån
5 Dalom" förevisades i Ström-

-ßI\)I\>

km flickor (silver): 1. Zera Berglund 29.05
sund inför en rätt talrik

,5 km flickor §brons): 1. Karin Hedström 17.55 och ungdomlíg pnb1ík_ Turnén
Birgit Johansson 18.00 3. Rut Engström 18.04 som 1ed¿es av Studíelegaren
Gertrud Olofström 18.10 5. Birgit Åslund 18.13 i Jämt1_ norra distrikt avai- IOGT fru Stina Strömgren i

PROV FÖR UNGDOMENS SKIDLÖPARMÄRKE 2 mars 1931. Havnäs och hr. J. Hall i Hus-
avlades av följande elever vid Strömsunds folkskola: ås, har till syfte att väcka

särskilt ungdomens intresse
923253-åaä-595 H1' Gunnar Forsberg 13'49 14 41 för skolfilmerna och fästa2. Knut Karlstrom 13.50 3. Anders Jonsson . deras märksamhet å den
4. Gustaf Telenius 14.44 5. Einar Olander 14.59 pp spvackra natur, som vart land6. Arne Olsson 15.04 7. Karl Erik Wikström 15.18 äger.
8. Gunnar Svanström 15.20 9. Gunnar Wilhelmsson 15.33
10. Erik Adolfsson 15.50 ll. Sven Eriksson 15.53
12. Bruno Knutsson 15.57 13. Sven Larsson 16.00 9 mars 1931.
14. sven Ni1sën 16.00 15. Hans Moberg 16.09 RÖKVARORNA BLI BILLIGARE. i

första hand cigarretterna.
šligågš-ÅLÄÅEE 1' Berta Myrên 17'18 En tioask Arab sänkes t.ex.2. Viola Matsson 20.30 3. Märta Olander 23.52 från 50 öre till 40 öre.4. Märta Jönsson 23.54

________________“_' 10 mars 1931.
Vid årets stora skidtävling i länet i Östersund på sönd. FÅR EJ BLI SVENSK Mmpßoggngg
placerade sig ungdomar från Ström på följande sätt:

K. Mzt har avslagit en ansök-
Grupp A 12 km 32) Oskar Fredriksson Ulriksfors fsk 59.20 an från norske nndersåfen

" B 3 " 23) N@St0f Öhman " " 43-45 lantbrukare Gunnar Holmen i
59) Erik Johansson Ströms samrealsk 45.54 Ströms församling att bli

' 60) Gunnar Forsberg Strömsunds fsk 45.56 upptagen fi11 Svensk medbor-
gare.

STRÖMSUNDS TILLGÅNGAR OCH SKULDER 27 feb 1931.

Enligt municipalnämnden i Strömsund hade 7.451:34 utdebi-
terats under år 1930. Hundskatten hade inbragt 770 kr. I
nöjesskatt hade under året influtit 1.205:85, varav för uluf 10 mars 1931,
teater l40:15, för biograf 5l9:75 och för cirkus och dans _ _ . _ .545.95_ Benbrott vid skidakning raka-

de arbetaren Ture Jönsson fr.
Samhällets tillgångar var l30.484:99 och dess skulder Sfrömsund Uf för 1 går vid
107-312=48- Klöfsand, en mil från Ström-

sund. Jönsson åkte utför en
backe och kolliderade medett

INFURANDET AV 40 TIMMARS ARBETSVECKA 5 mars 1931. träd, varvid lårbenet bröts.
som ett led i kampen mot arbetslösheten krav vid Socialis- Han vårdas nu på sjukstugan
tiska internationalens exekutivs sammanträde 1 Wien. 1 strönsund.
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Felbehandlat öga
NN:S ANMÄLAN MOT D:R KRENZISKY 16 mars 1931.

"åï?Ä'=>~

(LT) Arbetaren NN i Lövberga har sänt medicinalstyr-
elsen en ny skrivelse med anledning av vad prov.läk.
Jacob Krenzisky anfört i sin förklaring över hans an-
mälan. Han gör gällande, att d:r K. icke med ett ord
bestridit hans anmälan. I övrigt bestrider NN alltav-
seende vid förklaringen. Sin anmälan vidhåller han
till alla delar.
18 mars 1931.
PÅMINNELSER AV NN I ANMÄLAN MOT KRENZISKY

(LT) Hr NN skriver: Då jag vid mitt första besök den
31 jan. tillfrågades av d:r K. om jag ville ligga på
sjukstugan, svarade jag: Behöver jag inte så far jag
hellre hem. Ja, det går lika bra, svarade K.

D:r K. säger sig såväl vid mitt första besök som vid
de senare ha uppmanat mig besöka d:r Rietz. Detta är
för mig något nytt! Månne d:r K. icke här blandat
bort vad han möjligen tänkt säga till mig; i det ner- I ¿¿ ¿k0¿a kV¿nn0¿na ¿h¿äda
vösa tillstånd som d:r K. ofta befinner sig må detta ¿¿g b¿0mm¿ga k¿¿a¿¿0n¿¿ och
da vara förlatligt. ¿¿¿a ¿¿9 áö¿¿U¿9a¿ nää de aa-

Jag kan icke underlåta att framhålla det egendomliga äangeäaä b¿0m¿¿@4UPP4aÅÅeÄ-

i att d:r K. just i detta fall skulle vara så ange- g¿¿d¿n p¿ óäu L¿¿b¿¿ j0han¿_
lägen att vilja sända en patient till d:r Rietz. D:r gon, hugtäu ¿¿¿¿ 60¿h¿&0¿¿ä¿_

K. har annars namn om sig att icke vilja remittera p¿¿ johanggon, ää gåßedag
till annan läkare i första taget. Ja, i allmänhet ic- h¿¿¿ Hm0d¿¿¿h¿¿g"_
ke förrän patienten själv bestämt påfordrat att få
söka annan läkare.

1931

fullkomligt överraskande försämring i ögat hade in- s

trätt. Varuti bestod denna försämring? Detta tordeha ÅTTAÅRINGEN RADDADE SIN MOR'

varit d:r K. angeläget att påvisa, men det underlåter (LT) På måndagen inträffade
han. Varför? D:r K. säger vidare: "Nu förmärktes en 1 Renån 1 Ström en händelse,
försämring på synhinnan." Vad menas med detta? Jag ä- som kunnat få ett fruktans-
ger ju blott lekmannens små kunskaper och kan icke värt s1nt, om ej en åttaåríg
fatta vad som menas med synhinnan. Avses möjligen nät- gosse visat en ovanlig rådig-
hinnan? Att d:r K. denna dag upptäcker en försämring het,
är förklarligt, då andra läkare troligen gjort honom _ ,

uppmärksam på hans misstag. Det beklagliga för d:r K. Arren§at°rh“StruÜ Ny 1 Renan
är dock att från denna tid är det som ögat börjatbli var p:"m°rï°:e“,1dfarddTe:
bättre, vilket bäst bevisas av doktor Svenssons 1 att snota a “gar en' _a °n
S d all tlåta de blev overfallen av en 1 hem-

un sv u n ,
met varande 49-arig anför-

Intyget från sjuksköterskebitr. Gerda Eriksson torde vant, som en 1ängre tid var-
väl sakna all betydelse, så beroende som hon är av it grnbb1ande och misstänk-
dïf Kïezísky- sam, vilket nu brutit ut i

uppenbar sinnesrubbning. Den

FRÅN KVINNORNAS ARBETSFÄLT 20 mars 1931. Sí““esS3“ke tilldelade hem*
med ett kastvedträ ett slag

Ulriksfors socialdemokratiska kvinnoklubb har hållit ord. i huvudet, så ett hon störta-
möte. Till ombud vid kongressen valdes Tekla Svensson och de omkull, varpå han böjde
Levina Månsson, med Ingeborg Svensson och Lina Lund som sig ned ooh fortsatte ett
suppl. Efter mötet bjöd Ingegerd Månsson och Beda Olsson mísshend1e henne, Hennes 8-
på härligt kaffe med dopp. Nästa möte, den 13 april, blir -årige son, som av en händey-
hos Tina Spjut. se kom in i ladugårdsporten

RINGVATTNET LÄSER s1<öNL1'r'r1-:RATUR 21 mars 1931. 2” få* se överfauft' f.i.°katt 1 ett kastvedtra, smog

(LT) En studiecirkel med anslutning till IOGT:s studieför- sig bakifrån och tilldelade
bund bildades förra veckan i Ringvattnets by. Cirkeln som våldsmannen ett slag i huvu-
har 7 medlemmar skall till att börja med läsa skönlittera- det med påföljd, att denne
tur. Studieledare är Sixten Näsström. föll avsvimad ned bredvid
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sitt offer. Några grannar, 26 mars 1931_
som hörde gossens rop pa
hja1p, akynaade tí11_ Hustru (LT) Russfjärden Runt, den av IFK Strömsund årligen anord-
NN var ohyggligt tilltygad. nade skidtävlingen gick i onsd. av stapeln. Sträckan gar

_ från Strömsund till Ulriksfors, Hallviken, Tullingsås och
FJard1“gsman Mattlas Jonsson åter till Strömsund, och beräknas mäta 36 km.i Äspnäs, som senare blev
tí11ka11ad för att taga hand Resultat: 1. Per Vikström, Tullingsås, 2.19.12, den bäs-
Om een våldsamme sjuke, blev ta tid som noterats på detta snart 20-åriga lopp. Per V.
av denne mött med ett höjt är 38 år varför hans prestation får anses vara synnerlig-
besman. Man lyckades till en BOÛ-
sist övermanne den sjuke een 2. Harald Ottosson, Tullingsås 2.22.23
införa honom till Strömsund 3- Zakf- ZakfíSS°U, " 2-29-30
f_v_b_ ti11 Frösö sjuknus_ . Olle Larsson, Strömsund 2.30.l8

O'\U'\-l>

Jöns Zakrisson, Tullingsås 2.30.39
Jakob Nilsson, Strömsund 2.3l.l7fü[[|'[a[ 23 mars 1931. '

Vid kyrkostämma med Ströms snahhtåu 27 mars 1931_
forsamling behandlades kyrko
rådets förslag till rep. av NYTT SNABBTÅG ÖSTERSUND-STRÖMSUND ENL. DISTR.CH. FÖRSLAG.

Prä§tgårdef' Synenämæden ha- Morgontåget från Strömsund skall enligt förslaget avgå
de 1 ett fofslag beragnat först 7.12 med ankomst till Östersund 10.03 mot f.n. av-
k°st“agen for reparatlonen gång 6.45 och ankomst till Östersund 10.35.till nagot över 11.000 kr.
under det en av kyrkurådet Eftermiddagståget skall enl. förslag avgå fr. Östersund
tillsatt kommittës förslag 16.40 med ankomst till Strömsund 19.34 mot f.n. avgång fr.
Slutade på en summa av 31,000 ÖSCGISUUÖ 16.14 0Ch ank. till Strömsund 2Û.lÛ.
kr. Det sista förslaget om-
fattar givetšis en utförlåg- väuaíhete 27 mars 1931_
are rep. än et örstnämn a.

° ' Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har medgivit att kommu-Kyrkostämman aterremitterade
frågan för ytterligare utre¿_ nalfullmäktige i Ström med hänsyn till förefintlig arbets-
níng_ löshet må för fortsatt bedrivande av arbetet pa ödebygds-

väg från Hedningsflokälen-Strömsund gående vägen över Sö-
" H- 26 1931 dra Öhn, Kärrnäset m.fl. platser till Draganäs, med sido-

ya ° vägen till Ojarn och Bonäset, förskottera medel intill ett
Nöjesetablissemanget Udden i belopp av 100'0O0 kr'
Strömsund har av förutvaran-
de ägarna, byggmäst. O. Eng-
lund och kassör S. Otterström 27 mars 1931'
försålts till barberaren A. ÅTGÄRDER MOT SPRITMISSBRUK VID TÄVLINGAR
Eriksson och C. Hofverberg, Tågresande idrottsmän och publik skall hållas efter enl.
bägge i Strömsund. Köpeskil- förslag från Riksidrottsförbundet.
lingen obekant.

IGli
f--«~-0

_
/"

iii SMÅSKOLHUS

Till entreprenör för uppför-
ande av småskolhuset i Bred-
gård, Egna hem i Strömsund,
har skolrådet antagit bygg-
mästare Olof Persson i Tul-
lingsås. Entreprenadsumman
är 9.200 kr.

TV

INTERIÖR AV POSTKONTORET I
STRÖMSUND

I den impo/san.ta boxavde@n¿n-
gen borste/Lan tnfzommande pofst
allt eßteäbom den anßänden,
och hä/L »råde/L den aßlxza
/stöfwza o»Ldn¿ng áön ax/t bä-
fzejwtàlfla en .snabb och ße/un
exped/¿e/z,¿ng av poßtgången.
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~ 1inf'
INTERIÖR AV LILLA CONÛITORIET I STRÖMSUND

Den ouanttgt ntha ßönehomaten av kaßëtokaten och condttonten gön att ett beaöh t Stnöm-
aund atdntg behoven bit ßångtnåktgt. Begynnen man atn vtateßae å "Ftata" med en hoppiur
hoht haße och ett ßnaatgt wtenenbnöd, så han man lagt en god gnund ßön vtdane upptäckts-
ßänden t den noadjämtaha metnopoten.

Senuentngen å Lttta Condttontet tttthandahåttea av damenna Rut Nondén, Estea watttn och
Stina N¿t¿4on (tnneh.)

NY FISKERIFURENING 28 mars 1931_ stött för sånt där". Den härstammar från

<LT> vid möt- 1' måndags bdadeß Swmseiei Éâ2ršš"l¿2â ïâ??';e"n?ÉšíZådšå2”¿ve§*íšn
Täxans, Storsjöhöjdens och Spársjönäs fisk- få ¿11a ku ïettgråa
eriförening. Till styrelse valdes: Olof Jo- 9 p '

hansson, Stamsele, ordf., Alfred Andersson, Med avseende på spektaklet är ingenting att
Stamsele, Matts Jönsson och Jonas Nilsson, säga. Man kan inte ha så stora fordringar
Täxan samt Zakris Mattsson, Storhöjden. på amatörer. Alltnog, publiken var nöjd och

Det beslöts att allt fiske skulle fridlysas çaqâ måckeë rtïígt' Nöjdå V°r°HäVe" d? ïpo'
k i a så n. F skaka t sk iie tiii- fa É" ei Y aSSa“ Va” He" $t9"$?a ?a“ Da'

àanâg%å??a:1för geortfšskaref U ra. Overfullt hus två kvallar ar Ju ingen-
p ting att klaga pâ. Nettobehållningen till-

LÄGENHETEN siRoMßAckA N;R i 30 mars 1931. faïlef 1-F-K- °°h Väl9Ö”a"de ä“damål-
_ . _ H H , 1"

30

k0mm@P ätt fÖYSälJö$ 1ä9@"h@te" Stfömbacka (LT) Arbetslösheten mest omfattande bland
HIP l Om 12,562 är, GVSÖNÖPÖÜ från de und' skogarnas folk framgår det av socialstyrel-
er l/2l tunnland Bredgård n:r l i Strmnsoc- sens red0göre1se_
ken lydande lägenheten Tomtområdet nzr l â

vilken fastighet lagfart senast meddelats ARBETARNA5 SLAGKRAFT 31 mars 1931_

för N.N. Dahlén. _ H

Riskdagsman Mauritz Vastberg holl på sond.
H u offentli t föredra i samlin ssalen i Hafs-
VI ÄR ETT FOLK ELLER pYTT" 30marS 1931' näs övergämnet: Alaoholproblgmet och arbet-

(UP) Lördagen den 28 och sönd. 29 mars upp- arrörelsen. Bannlysning av alkohol i alla
fördes en inhemsk revykabaret i Strömsund former, sade talaren, är nödvändigt för ar-
benämnd "Vi är ett folk eller pytt, bli betarnas slagkraft.
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Tal. avtackades med hjärtliga applåder. I TUBERKULOSSJUKVÅRDEN 7 april l93l.
agslutning till fëredragêttïgrçäog Vïison Medicinalstyrelsen har för innevarande år
S ng Samä upp aSn1ng av 0 r] r1 S50" tilldelat Ströms tuberkulossjukstuga vårdbi-
frå" Str°mSu"d' drag efter 34 platser.
VATTENVERKETS EKONOMI 1 april 1931. KONSUMENTFURENINGEN 8 apri] 1931_

Ströms muncipalfullmäktige sammanträdde i (LT) Ströms konsumentförenin hade ¿ annan_
k " ' k ' " d. H U _ 9 R _

?ë?ïagSh Vâ}1n1 fgï2ïga]g%ïg?n åtëšgegïïgts dag påsk årsmote med foreningsfullmaktige.
1 9 °" 1 9 . 9 V . omsattningen under 193o har varit 381.379:

ârSberatte]Se° gess 12k°¶SÉeç och uïgïšter :70. Medlemsantalets nettoökning är 87. Påar under det g ngna re a ansera p ïnko
- _ pta varor återbares 3%. l.000 kr. anslåsS0å629.ll med en kassabehållning på 4.608. ti11 nödïidande arbetS]öSa_

- son, Strömsund och arb. K.A. Nilsson, Ul-
2 apr 1931' riksfors. Styrelsen består i övrigt av

Golvpåläggningsmassa. Egen tillverkning. kyrkvaktm. Er. Em. Eriksson, Strömsund,hem.
Lämplig till badrum, affärslokaler m.m. äg. Sven Jönsson, Risselås och arb. Per Ab-
Billig! Outslitligl rahamsson, Strömsund.

APOTEKETS I STRÖMSUND TEKNISKA AVDELN.
Strömsund n

OGILLANDE 4 aprii 1931. 'i*š^'
Regeringsrätten har ogillat av Mårten Ed-
ström i Strömsund och E. Hägglund i Ulriks-
fors anförda besvär över att Länsstyrelsen
på yrkande av Per Johansson i Strömsund upp-
hävt ett vid vägstämma med Hammerdals tings-
lags vägdistrikt den 26 mars l930 fattatbe-
slut om anläggning av allmän väg från Hall-
viken över Ulriksfors till Lövberga.

SKOLUNGDOM TILL FJÃLLEN 7 april 1931.

På långfredag morgon anträdde ett tiotal
gossar från Ströms samrealskola en resa till VV OVER ÛEN NVTNVTGÛÅ BRÛN V19 STÅMSELE
Jorm för att där idka skidsport under påsk- ~ ~ - ~ -

en. Resan, vivre och alla kostnader bekost- 2:2ášznznïángåâïâníígâtgïbâñgåt zšgdšäåâh
as av enskild person, som vill vara anonym. ändam¿¿¿¿n¿¿n nänbn0_ 5¿n¿¿a och män¿¿nn
Ledare för färden var järnhandlaren E.G. anna ¿¿9 nnnnn b¿¿0nn¿nann även den bnn¿nn_

L”"dh°1m i 5t”ÖmS“"d- de älven, och mankenan den betydelae bom
_ man numeaa tißlmäten Zandav" 4 öab¿ndeZ4en

KRAFTIG APPLAD 7 april l93l. med kn¿¿¿nn¿¿¿ och Sn¿¿¿¿¿nÉ?_6

Frödingsafton var i lördags anordnad av
Ströms föreläsningsförening på godtemplarhu- Annons ¿ ÖP 8 april 1931_
set 1 Strömsund med dr. Giovanni Lindeberg u _

som fö,e]¿Sare_ Harmed meddelas till hugade spekulanter att
undertecknad nu eller framdeles ämnar för-

Publiken lyssnade med spänd uppmärksamhet säija min sjukvardsaffär sam: Frisër- & Rak-till framställningen och avtackade dr Lin- gaiong, gemensamt eiier var för S1g_
deberg med en lång, kraftig applåd.

Strömsund i april l93l.
ANGBATSTRAFIKEN 7 aprii 1931. J-R- 5°"°"ma" Tel 69-

Ångaren Ströms Vattudal i Strömsund är av
Ångermanälvens Flottningsförening försåld FYRAHUNDRATOLV ÅR GAMMAL 9 april l93l.till ångbåtsbefälhavaren 0.K. Fahlén. Båten

fortfarande att vid mgsef- Élnïëíâ ïïïeëiïlï 3?å'$i'§.'i.ä?2$?k2â".â?.“iäï
ïng' tummats för Svanö Ängsåg. Stocken, vars rot-
Ångaren Svaningen kommer av samma flottn. ända mätte en meter i diameter, befanns vid
förening att transporteras till Nyland. räkning av årsringarna hava en ålder av fy-

rahundratolv år. Alltså kan man räkna dess
uppkomst till Sturars och Vasars tid.
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FETA VINSTER & ARBETSLUSHET 9 apri1 1931. ERSÄTTNINGÅR 10 aPV11 1931-

(LT) Feta vinster; AB Kreuger & T011 utdei- Sv. Omsesid. Kreatursförsäkringsbolaget har
ar 30 procent. under jan. och febr. utbetalat skadestånds-

"tt ' bl t'llU . - _ N ersa ningar .a. i
^'b°tS1°$“°t$k°mmlfte“ 1 5t"°WS k°Wm““ Yap' för hästar; nen.äg. Jakob Jonsson, önn,292
porterar, att antalet arbetslosa vid kvar- kr_

“?1?S§Ift?t_“PP9*°k tl11 264- da"aV 158 fa' för nöt; iög.äg. o. Göransson, storön, ui-
m' Je °"S°”Ja"e- riksfors, 204 40 kr.
Ströms kyrkoråd har beslutat, att reparatio- för ÖVP- HUSUJUFI ÅDÖPGGS Stfömgfes Nyhmn,

nen av prästgården skall få anstå till år HäVSäS. 30210 kr 0Ch mJÖ1nêPe C-Å- MGQDUS'
1932, son, Ulriksfors, kr. 9:36.

TÅCKSÅMT TÅL 13 êprl1 1931.

ELDSVÅDETILLBUD I STRUM 10 ap"11 1931' Vita Bandets talarinna fru Ellen Malmborg

Idag på morgonen inträffade ett eldsvåde- fr. Kalmar höll i lördags föredrag å god-
tiiiouo i Svedbergs affär 1 strömsuno, mitt tonplarhuset 1 Strömsund över ämnet "Hem-
emot Grand Hotell. Ett parti lump och papp- metS Och Samhä11etS fÖrp1íkte1Ser m0t barn-
er som förvarades nära pannan 1 pannrummet, en". Det underhå11ande 0Ch Vä1 framSagda fö-
fattade eld. Brandkåren alarmerades men ha- redräget m0tt09S med tacksamhet.
de ej ryckt ut då gårdskarlen och tillskyn-
dande personer hunno släcka elden. KÛMMUNÅLT 13 äPFl1 1931-

Emellertid hade koloxid trängt in i huset Inkomster och utgifter under l930 ha balan-
och en hyresgäst, en 66-årig fru, blev för- Sefêt På 357-299125 kf-
giftad av gasen och måste söka läkare. Hon

var svårt medtagen. Endast några minuter 14 aprii i93i_
tí11 1 gasen hade Varit n0g för att S1äCka  Upp1GGAD 5'|'Ä|v|N1N(;

hennes liv.
Lövberga S.D.U.K. höll ordi-
narie möte i söndags, som var
talrikt besökt.

Ü; Klubben beslöt ordna tillsam-
”«' mans med arbetarkommunen en

' l-majfest med föredrag.

Dagens diskussionsämne var:
“Vad nytta ha vi av SSU-rör-
elsen?" Inledare var Herbert
Nygren och opponent Rude0ls-
son. Debatten blev livlig
och skarpa repliker växlad-
es. Under mötet sjöngs flera
sånger, som ytterligare pig-
gade upp stämningen.

l5 april l93l.
FLYGUPPSTIGNINGAR

(LT) Kapten Ahrenberg anlän-

Prälsningsarmén i Strom n aprii oo. de på sin fwswf 1 för
" _ , n _ dags till Stromsund. Mening-

Fralsnlngsarmen,somoforut har ett flertal o11ka arb- en var att uppstigningar
etsgrenar, har nu paborjat en sarsk11d verksamhet san Sku1]e göras under mándagen,
:vsertatt s:m1:_kä1n3or, so: pa grunddav plïkter 1 men p g_a_ Snöfaii och m¿Se_

RÉÉTÉ aro or 1n ra e att e taga 1 e van lga rabe1t Väder måSte maskinen
smotena. Menlngenøar att 1ntresserade damer lnan ïigga för ankari Tvenne upp_

Sch utom Fralsnlngsarmen skulle b11da ett Hemforbund. Stigníngar gjordes eme11er_
oten hallas en gang 1 veckan v1d á-t1den. Vâd dessa tid på tiSd_ f_m_ i StrÖm_

moten halles foredrag over sk11da arenden. Sang och Sund' Vidare gjorde kaptenA_
muslk forekommer. Dessutom ager var och en ratt att en avstickare t¿11 en 1¿ten
medtaga ett handarbete. avsides ïiggande by_ NagaSjö_

Oscar Andersson - kårledare tjä1en Ovanför Lövberga, där
sex uppstigningar gjordes.
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Ströms föreläsningsförening
anordnade i onsd. terminens
sista föreläsning, då förf.
Harry Blomberg talade över
ämnet: "Med Färöarnas folk i
fågelfjäll och valfångstbåt-
ar". Hr. Blomberg var en an- - P

genäm bekantskap, då han vi-
sade sig vara en i ordetsbä-
sta bemärkelse utmärkt före-
läsare. Framställningen be- ~
ledsagades av ljusbilder.

fümäsninu 17 aprii 1931. a
Q

Av föreläsningsföreningens
årsberättelse framgår att 12
föreläsningar anordnades fö-
regående år och att vid års-
skiftet voro 96 medlemmarin-
registrerade.

Hy hí? 17 april 1931- Fnu ANNA-L1sA Rosfußfnc, öH~

Hammerdls fins§1asS väshall- I bänjan av Isoo-mm; bwmv den 1;/um pfwuzen w. von
níßsdïsfíkf 111SfYfkte e Schubeæt kv¿nncnna L Stnöm 4åZunda= "De äno ett nätt5namt,
av Strömsunds mUHíCíP1fU11“1- pftäfutágt mänm'/sfzo/sliag de/tta; ännu v¿d 50 än à'/to fzvinnofina
8í°fd ffamställníg 01" Udef' Alzöna. Mddhet, vá'fLd¿ghe,t, 5nyn,t(L¿ghe,t, nenhet, öppenhet
Sökning °m Uïfedande av möj' och hjä!z,t¿<'.ghe,t, ívnaßt och Liu taßa u/L dcvuvs fsjäßßwüa ö-ligheten anlägga bro över 90n_"
sundet vid Strömsund. Belopp-
et för undersökningen skall K
intill 4.000 kr. betalas av I | 20 april 1931. Nilsson i Strömsund för 9.500
vägstyrelsen. Att närvaravid v_dy u kronor.
undersökn. utsågos flottnings- 1 "extrf yr ?sta?ma me

Stroms forsamling örelåg ' .chef Marten Edstrom och disp. _ _ 22 a r11 1931,
Oscar Carlsson Strömsund. tlll behandllg Sammans ytt- l|nal P

' rande över Kungl. Kammarkol- Första majtalare.
legi utlåtande och förslag i i Kälarne. Nils Grönlund

17 april 1931. fråga om anställande av en Vågdalen
BEREDSKAPSARBETEN ständig adjunkt i pastoratet. i Strömsund. Axel Lindkvist

. . _, _ su" b 1": 1° d ' -
<1-T> 20 mh- “kas 1 befed- d.aÉ"ÉÉ$..§ï1§i.§ZÉ Éfšåj-°r “almstad
íkaïäašbeten êv soâíaldåmo-_ klarade att frågan skulle vi- F 24 til 1931
ffa äs a paftäetÉl.eger1ngS la till dess den nya lönereg- est P '
Ors ëget pa ml J' anses leringen kommit till stånd. Ströms Hembygdsförening har

verkn1ngs1öSt° Stämman beslöt yrka bifall för avsikt att under instun-
18 april l93l till en av E F S gjord an- dande somar anordna en hem-
FELBEHANDLAT öGA hållan att anordna nattvards- bygdsfest med utställning avån i den stiftelsen 0. Olofssons i Tullingsås
NN:s i Lövberga anmälan mot §idgFridsber Sanstalten i samlingar i realskolan, ser-
d:r Krenzisky har av medici- Hillsand uppšörda kyrkan_ vering, tombola etc. på skol-
nalstyrelsens vetenskapliga gården.
rad, ögonspecialisten prof. 23 april 1931_

^; Dahl” förklarats °J för' FOLKETS Hus FÖRSÄLJER Tom E|||Iß[ 25 aprii 1931.tjäna avseende och skall ic-
ke föranleda någon styre1S_ (LT) Vid exekutiv auktion pa A.Bol. Per Holms Elektrici-
ens åtgärd_ landskansliet i Östersundför- tetsverk i Strömsund ämnar

såldes ett från l/54 mantal utöka sitt belysningsnät. Un-
. Bredgård nr l i Ströms sock- dersökningar har gjorts för20 april 1931. . U. . uKUNGLIG FÖDELSEDAG en avstyckat omrade onr0,22â2 mojligheten att draga en hog-

har (statsägan nr 320 i Strom- spänningsledning till Ohn.
Den 22 april fyller kronprin- sunds municipalsamhälle) var- Största svårigheten torde va-
sens äldste son, hertigen av på lagfart senast meddelats ra Ösundet, men bredden ärin-
Västerbotten, Gustaf Adolf för föreningen Folkets Hus i te större än att luftledning
25 år. Strömsund u.p.a. till John torde kunna spännas.
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Alltid redo! 25 april 1931-
(ÖP) Ströms Scoutkårs och Flickscouters S:t Georgefest var mycket lyckad. Efter scou-
ternas inmarsch kom ett högtidstal av scoutchefen, major E. Lieberath; visserligen
per grammofon, men i alla fall. Därefter vidtog solosång av fil.mag. Knut Köhler, upp-
läsning av S:t Georgelegenden, S:t Göransvisans avsjungande och scoutinvigning.
Efter en paus fortsattes festen med en scoutpjäs: Ett äventyr, som utfördes bra av de
käcka scouterna. Efter sång av Blåvingarna och en dialog: Äktenskapsfrågan av Fröd-
ing, avslutades festen, som var till sista plats besökt av tacksamma besökare.

HUR DET BÖRJADE Av f. kmmfm R. sunday.

Många gånger under mina första år i Strömsund, efter krigsåren 1918- (íå\\
-24, då jag såg pojkar mellan 10-12 år planlöst driva gatorna fram fälg asgg
utan mål för sina strävanden att få tiden att gå, hade jag mina tan- ':7¶'¿7
kar på och önskan att ta hand om dem och ge dem något att syssla mï3¿
med, men hur det skulle gå till visste jag ej själv, då pojkar var , _-
ett mycket ömtåligt material att arbeta med.

Jag tänkte på min far, som, då jag och mina två yngre syskon voro små, lärde oss att
bygga hyddor och i dem leka att vi voro "trappers" som jagade och fiskade i de sto-
ra älvarna och skogsmarkerna. Det var ett underbart liv, som gav oss allt en pojke
längtade efter.
Och en dag när jag gick till posten och såg en grupp pojkar stå vid ett gathörn och
prata om något pojkstreck de skulle göra eller hade gjort, mognade mitt beslut attta
hand om pojkarna. Och så gick jag fram till dem och frågade, om de ville koma hemtill mig litet senare. De tittade frågande på mig, och när jag frågade dem igen, om

de ville det, kom ett enstämmigt ja.
Ungefär en timme tog det för dem att besluta sig för att komma, och det var en grupp
blyga försagda pojkar, som med mössorna i hand stegade in på kontoret. Vad skullejag
säga dessa pojkar nu då de stod där och frågande såg på mig. Tanken på att jag nu ta-
git mig vatten över huvudet, gav mig en känsla av obehag, men endast för ett ögonblick
Jag bad pojkarna stiga fram, och så framlade jag för dem min önskan att bilda enpojk-
kår, där vår strävan skulle vara att skola medlemarna till präktiga pojkar där lag-
en var: Redbarhet, hjälpsamhet och ett osvikligt kamratskap.

Det blev ett sällsamt liv i alla dessa par pojkögon, och jag erkänner, att mina ögon
blevo fuktiga och jag kunde ej säga något på en stund för att ej för pojkarna förrå-
da mina känslor. Jag kände att jag vunnit deras förtroende och att det var en enda
sak att göra - fortsätta på den inslagna vägen. Så bildades den pojkförening som sed-
an ingick i Scoutförbundet.

Många och krävande voro de uppgifter vi hade att genomföra, men med det stora målet
vi förelagt oss, och med den hjälp och förståelse vi rönte från föräldrar, lärareoch
affärsmän kunde vi glädja oss åt kårens framgångar. Nog såg det mörkt ut ibland, när
vi skulle ut på våra längre utflykter då ju så många som möjligt skulle få vara med,
men kassan klen. Så ordnades med någon tillställning, och åter var det glädje i läg-
ret. Kassan var god och resorna blevo verklighet.
Med god hjälp och präktiga pojkar, kunde kåren bli den den var då jag efter fem års
glädjande arbete, på grund av flyttning till Värmland, måste skiljas från den kåroch
de pojkar jag lärt mig hålla av. Jag vågar påstå, att präktigare pojkar fick man söka
efter. I vått och torrt steg de vid sin kårchefs sida, och aldrig var det någon av
dem som drog sig för en uppgift, som blivit dem förelagd, hur svårt det än syntesatt
fullgöra den. Vi fick ju också ett gott erkännande från Sveriges Scoutförbund för det
arbete vi gjorde. Det var ju pojkarnas förtjänst som så hedrade sin kår.

27 april 1931- Turistföreningen verka för livligare tu-
risttrafik till Strom, Alanas och Frost-

(LT) Vid Sammanträde på Grand Hotell i viken. Åt en interimstyrelse bestående
Strömsund i sönd. bildades en turistfö- av handl. E.G. Lundholm, bryggmäst. 0.
rening benämnd "Ströms Vattudals Turist- Englund och frisör A. Ericsson, upp-
förening" med uppgift att i samarbete drogs att utarbeta förslag till stadgar.
med länets turistförening och Svenska 24 anslöt sig vid starten.

26



27 aprn 1931.

(LT) Vid boxningar i Sikås i söndags segrade i weltervikt L. Skog, Ulriksfors över T.
Svensson, Swing. Skog var tyngre, hade bra gard och var mjuk. Svensson började svagt,tog
sig men förlorade klart.

27 aprn 1931.

Natten mot söndagen förövades inbrott i slaktare Hedmans charkuterifabrik i Strömsund.
Tjuven eller tjuvarna hade berett sig tillträde till lokalen genom att slå sönder enfön-
sterruta och haka av fönstret. Ett betydande parti korv och fläsk tillgreps. Polisutred-
ning pågår.

29 april 1931.

Ströms Hembygdsförening hade i måndags kväll sitt årsmöte på Grand Hotell i Ström-
sund. I styrelsen omvaldes: kyrkoh. Gunnar Löfvenmark, rektor Alfr. Mattesson, bank-
dir. Olof Olofsson, Strömsund, lär. Betty Nilsdotter, Näsviken, fru Karin Jönsson,
Strand, hem.äg. Eric Persson, Tullingsås, hem.äg. Mattias Jönsson, Täxan, notarieUno
Mårtên, Strömsund. Till revisorer omvaldes handelsförst. Torsten Carlsson och disp.
Oscar Carlsson, Strömsund.

Under året har i Gärde en tomt om 1,5 ha inköpts för en suma av 1200 kr. Meningenär
att snarast köpa någon gammal och för ändamålet lämplig gård i Jämtlandsstil och låta
uppföra den på tomten.

Jbill' 29 aprn 1931. Pilßllfi stfüm 30 aprn 1931.

Fredag l maj fyller hem.äg. Anders Ström- Lagstiftningen om försäljning av maltdryck-
stedt i Öjaren i Ströms socken 60 år. Hr S. er synes i allmänhet fungera tillfredsstäl-
är bosatt å sitt fädernehem, som i många lande, enligt K. bfhde i länet, dock bör de

släktled innehafts av hans förfäder. Hanhar skäl, som anförts av landsfiskalen i Ströms
med nit och intresse upparbetat sitt hemman distrikt, i l7§ 2 mom. förordningen av pils-
till ett mönsterjordbruk. Han har särskilt nerdricka införas skyldighet för partihand-
ägnat sig åt mosskultur, och har han av Sv. lare med pilsnerdricka att i den försälj-
mosskulturföreningen erhållit diplom för ningsbok, som han enligt nämnda lagrum har
premie av Troed Nelsons premiefond. Även åt att föra, jämväl anteckningar för varje kö-
boskapsskötseln har han ägnat stor omsorg pare dennes namn och hemort, dagen för för-
och erhållit erkännanden vid flera tillfäl- säljning samt den försålda myckenheten pils-
len. Dessutom är han en oumbärlig hjälpreda nerdricka, framhåller länsstyrelsen.
för alla inom orten. Han har genom sitt vän-
Sälla uppträdande Cíllvunnit sig allmänhet- NYHETER PÅ ARBETSMARKNADEN 30 april ]_931_

ens aktning, vänskap och förtroende.
(LT) K. Mzt har föreslagit föreskrift omse-
mesterledighet under minst 4 söckendagar

STRÖMSTEÛT-GÅRDEN I ÖJÅREN (vardagar) i omedelbar anslutning till sön-
- 211 mönbiehjoädbäuk Å ókuggan av den eller helgdag. Första och andra kamarenbi-
nondjänvt/ska ájäüåvä/riden! föll förslaget-

K. Mzt hade föreslagit att minimiåldern för
minderåriga i arbete skulle höjas från 12till 13 år och att minimiåldern för indus-

"' triellt arbete för gossar och flickor skul-
le vara 14 år, och att minimiåldern för ar-
bete under jord skulle höjas från 15 till
16 år.Båda kamrarna biföllo k. mzts förslag.

..._.. J-f,.“ ~ TuR1sTFöR1-:NINGEN 1 maj 1931,

°”' '*"" ,.*,". fqqßï (LT) Konstituerande samanträde hölls på
onsdagen. Stadgar antogs och enligt dess
första paragraf är ändamålet att i första

15' hand sprida kännedom om naturen och folkli-
vet i trakterna kring Ströms Vattudal ochi
övrigt bidraga till turistväsendets utveck-
ling.

äå&2.

;~'1
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ÖSTERSUNDS-POSTEN
Fredag den 1 maj 1931.

JÄ1;TEsAGg,1\1
FRAN sTRoM
För 50 ä 60 år sedan berätta-
de de gamla följande saga,
som de trodde vara fullkom-
ligt sann. Undertecknad, som

i unga år hade tillfälle att
resa i byarna omkring Ströms
vattudal, hörde ofta de gam-
la berätta delar därav; men
då sagan aldrig varit ned-
tecknad och de gamla, sombe-
rättade den, länge sedan äro
döda, så torde det ej skada,
att få den nedskriven, såatt
den kan förvaras som ett hi-
storiskt minne för hembygden.

För att förstå sagans inne-
börd, är det nödvändigt att
känna till lokalförhållande-
na, och för dem som ej bo nä-
ra Ströms vattudal, meddelas
följande:
Ströms vattudal är 24 svens-
ka mil lång från öster till
väster, och omgiven av stora
berg och skogar. Sjön är på
flera ställen avskuren av E-
den eller uddar, som bilda
trånga pass i vattnets far-
led. Ströms kyrka ligger nä-
ra östra änden av sjön, och
fordomdags tillhörde alla,
som bodde omkring sjön, den
kyrkan. De gamla trodde, att ' 'i' '

Jättarna byggt näs och bryg- C

gor över sjön, för att lätta- f'" - '
re kunna fånga människorna - _
när de rodde i sina båtar 1 ~ - v « 7

berättade de gamla:

Många, många hundra år sedan, las människor, började fara fram och tillbaka i sina båtar
förrän människorna komo,be- efter Ströms vattudal, så sökte jättarna fånga dem, för
boddes Norden av stora jätt- att hindra dem att fara till och från kyrkan.

....',

*-,-_...- ,
1

av _1; '

ar, som voro åtminstone ett- L" . n b dd _" . h Gudd ,
hundra gånger Större än de angs i vaster o .e en jattinna, som" ette a a, nagot

d H . k M langre ned bodde Boja, och nagra mil darifran bodde ensomnuvaran e mannis orna. an U. Ü . .
kunde ju tydligen stora hette Gulloj. Ett stycke darifran bodde en annan, som het-
"Jätt_Stenar" över allt och te Oggla, och långt ner vid sjön bodde jätten Vidje i ett

d U k . C å d berg, och snett över, på andra sidan av sjön, bodde Hösa.
an ra mal' En, SOIII ln 8 UH 8 Det __ ,__tt __d B __ _k _

.. .. .. V QVEI1 8 81' O I' Omforklaras på annat satt, j s e onasvi en, men e voro inte
kanda under nagra namn.att jättarna gjort dem.

Jättarna kunde ej tåla kyrk_ Gädda byggde Gäddedet, och Boja byggde Båge-edet. Norr om

klockor och kríStendOmen,0Ch Svaningen byggde Gullöj ett langt näs och gjorde ett trångt
du fu d . fl fall pass, som kallas Gullöjsundet. I Ogelhättan satt Ogla ochar or voro e i es a nfíentlígt sínnade mot männi_ vaktade de vagfarande, for att gripa dem i Ogelstromen.

Sk0ïHä- När därför d8SSä Små' Jätten Vidje skulle bygga en bro över sjön långt ner, men

kryp fl11 Vafe1S@f, sonlkal- hann ej mera än att kasta några stora stenar i sjön och
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bygga Vidje-ön. Jätten Vidje synes dessutom ha varit
mera vänligt stämd mot de nya invandrarna. En gång kon1han , 0

med sin lilla dotter nära en by, där en bonde körde plog- nargangnaf at? tva av dçm
en med sina hästar. Den lilla jätte-flickan ville lekanæd ställde slg vid Eyrkan 1 _

bonden; hon tog honom och hans hästar upp i sitt knä, och Ström' fö: att fanga männl:
lät honom köra omkring på sitt förkläde; men jätte-pappa Skorna' nar de komm? ut fran
sade till flickan: "Du skall inte skada de där, ty sådana kyrkan' När fflket oppnade
äro de, som skola bebo Norden efter oss", och därmed blev kyrkdörren' sago de endast
leken S1ut_ nedre delen av stora lår som

VV ÖVER STRÖMSUND MOT VÄSTER

Näa man tagen ¿ betaaktande
det ¿and4kap bom häabäagenan
Vattwdaßenß glimnande uatuur
väg, bd ßöaaiån man bättae
de gamßeb djupane ¿n4¿ktea.
I b¿na btoabßagna linjen än
önviabo denna tnakt onmad
av "jättaa".

den till Höskäringen. Men när
Höskäringen skulle bita i
smörgåsen, så fastnade den i
munnen på henne. Hon försök-
te med båda händerna att få
henne lös, men även händerna
fastnade i smörgåsen. Då spar-
kade hon med ena foten i
smörgåsen, för att få henne
lös, men även foten fastnade
i smörgåsen; så sparkade hon
med den andra foten, men äv-
en den fastnade i smörgåsen.
Då tog jätten Vidje Höskärin-
gen och kastade henne in i
Hösberget, som går rätt ner
i sjön, och ännu i dag, när
ångbåten går förbi, utvisas
för de resande den plats,där
Höskäringen kastades in i
berget, ty ett stort ärr el-
ler märke i form av etttroll
visas ännu i berget, och vat-
ten rinner därifrån.
Jättarna på södra sidan om

Bonäsviken synas ha varit
jordbrukare. De hade stora,
ofantliga svedjeland och od-
lade råg, vilken de sedan
tröskade på isen i Bonäsvik-
en. Per Zakrisson i Äspnäs
sade en gång med full överty-
gelse till undertecknad, att
många, många hundra tunnor
råg hade blivit tröskade av
jättarna på isen i Bonäsvik-
en.
En gång blevo jättarna så

stodo utanför dörren till
Hösa, som bodde på norra sidan av sjön, var ett troll som kyrkan. Två starka karlar
gjorde nykomlingarna mycket besvär. Bland annat så toghon kröpo då ut genom fönstret i
maten av vallhjonen, när de vaktade boskapen i bergen, och kyrkan och bringade in två
ibland tog hon vallhjonen själva och åt upp dem. Nybyggar- vassa kornstänger. Med dessa
na klagade för jätten Vidje, när han en gång kom över sjön kunde folket sticka uppåttill Aspnäs. - "Giv mig bara en smörgås", sade jätten Vid- och in i magarna på jättarna,
je, "så skall jag bota Höstrollet". Han fick naturligtvis och så kom folket undan den
smörgåsen. Med denna gick han upp i Höstoppen och räckte gången.
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År 1350 kom digerdöden till Norden. Den kom till Äspnäs på så sätt, att det "kouke båt"
på södra sidan om Bonäsviken. En granne rodde över och satte bakstammen av båten i land.
Men från den tiden har aldrig någon satt bakstammen i land, utan att se någon som ville
över. Han rodde tillbaka, som han trodde, i tom båt, men strax därefter mötte en annan

granne två främmande personer i byn - en man och en kvinna. Den ena bar en räfsa och den

andra en sopkvast, och de frågade den mötande: "Vill du att vi skola sopa eller skola vi
räfsa?" Då fattade grannen misstankar och svarade: "Det duger väl, om ni bara räfsarock-
så". På grund av detta svar lämnades en kvinna kvar, som ej togs av digerdöden i Äspnäs.

Någon tid därefter kom jätten Vidje över sjön, och fann kvinnan sittande ensam i sitt
härbärge och väva. Då tog jätten Vidje härbärget med kvinnan och vävstolen i och stoppa-
de det i sin rockficka. Sedan gick han mitt efter sjön till Ström, och det säges, attnär
han kom mitt på Digeröfjärden, så räckte vattnet upp till hälften av stövelskaften och

att kvinnan satt hela tiden i härbärget och vävde. Ända tills för några tiotal år sedan

sades några stockar, som tjänade till gångspänger vid sjön i Ström, vara stockar, sonnvo-

ro kvar av detta härbärge.

I undertecknads barndom klevo vi upp på innertaket av den nya kyrkan, för att se dekorn-
stänger, varmed de stora jättarna dräptes vid gamla kyrkan. Det berättades då, att när
den nya kyrkan byggdes och den gamla revs, så överfördes kornstängerna och andra reliker
från den gamla kyrkan att förvaras i den gamla klockarens vedbod, och klockaren förstod
ej relikernas värde bättre, än att han brände upp kornstängerna och andra reliker, och
därför kunna de ej finnas mera.

Ja, så berättade trovärdigt de gamla Jättesagan omkring Ströms vattudal.
J.M.P.

Vinden blåser 2 maj 1931- olika turistlederna inom alla byar och und-
ersöka möjligheten av att uppföra turisthyd-

Hur vinden blåser? Denna fråga har meteoro- . H N .Ü
- u dor pa de mest avlagsna och sevarda fjall-

logiska anstalten sokt besvara genom en un-
dersökning som företagits rörande antalet trakterna.
vindar i procent förra året. Vindarna förde- 7 maj 1931
lade sig pa foljande satt 1 Ostersund.

Nordliga
Nordostliga
Ostliga
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Sydvästliga
Västliga
Nordvästl.
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Sydostliga

KAPELLET INVIGNINGSKLART 5 maj 1931.

Kapellet vid Fridsbergs barnhem i Hillsand
är nu färdigt sedan konstnären Paul Jonze
i dagarna fullbordat kapellets dekorering.
Invigning sker den 12 juli.

INGEN TURÖKNING PÅ POSTLINJEN HEDNINGSFLO-
KÄLEN - ÖJAREN?

Postdirektionen i nedre norra distriktet av-
styrker hos generalpoststyrelsen den avkor-
respondenten i orten gjorda framställning
om utökning av antalet turer på åkande lant-
brevbäringslinjen Hedningsflokälen-Öjaren
från två till tre i veckan. Enligt direkti-
onens mening skulle ansökningen icke vara
försvarligt med hänsyn till postmängden.

Iuristleder 5 maj 1931-
(LT) Ströms Vattudals Turistförening hade i
söndags konstituerande sammanträde i Gädde-
de. Ett 25-tal medlemmar hade mött upp.

Styrelsen konstituerades sålunda: Ordf.
järnhandl. Gustaf Lundholm, v. ordf. post-
mästare C. Lundblad, sekr. notarie Uno Mår-
tën och kassör byggmäst. Osvald Englund,

12 maj 1931.
TÄNDSTICKOR AV VATTUDALENS ASP- OCH BJÖRK-
VIRKE

AB Tändsticksvirke, som äges av Svenska
Tändsticksbolaget har genom sin represen-
tant i Strömsund träffat överenskommelse
med hamnstyrelsen om plats inom kajområdet
under 1931-35, för att där ha en elektriskt

' h f f d-
samtliga Strömsund. Från Gäddede antecknad- driven kra“.uppm?nterad 1 oc ör upp or

dl och utlastning pa järnvägsvagn av tändstick-
es vid mötet 26 nya medlemar och me ems

antalet närmar sig snart hundratalet.
Bland frågor som behandlades märktes det
fattade beslutet om speciell reklam för

virke. Meningen ar att bolaget fran skogar-
na längs Ströms Vattudal skall flotta rund-
timmer av björk och asp, vilket sedan på
järnväg från Strömsund skall transporteras

Ströms Vattudal snarast möjligt skall igång- till fabrikerna i in- och utlandet för att
sättas samt utprickning av befintliga tur-
istleder. Från Jorm skall till Silkentjakk
utprickas och framskapas intresse för en
kortare och bekvämare väg än den nuvarande.
Vidare beslöts tillsätta vägvisare för de
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där förvandlas till tändstickor och askar.
Instundande sommar beräknas utlastningen
komma att omfatta c:a 250 järnvägsvagnar.



ARBETARMoRDz Bßïimf 16 maj
Länstidningen 15 maj 1931_ Strömsunds baptistkapell har

under de gångna veckorna un-
ARBETARMORD AV MILITÃREN VID KRAVALLER I ÅDALEN. TRE dergått en genomgripande re_
MÖJLIGEN FYRA ARBETÅRE OCH EN UNG FLICKA IHJÃLSKJUT- n0vering_ Till stora sem_
NÅ. STRÉJKBRYTARNÅ FRAKTÅS BORT. UPPRURÛ STÄMNING I língssalen har en ny ingång
HELA LÅNÜET- med vindfång och svängdörrar
Länstidningen 16 maj 1931. “PP'=a8ítS- °°h invändigt har

salen nymålats i vackra,till-
LUGN I ÅDALEN I DAG. DUDSOFFRENS ANTAL FEM. ARBETSNED- talenee färger_ Bapt¿Stför_
LÄGGELSE OCH PROTESTMUTEN I HELA LANDET. samlingen är ett gratulera

lluurnu 16 -»aa 1931- ëååå.2ïï.§íâ'fa“° “gå“g°“ a”
I

Arbetare» Kamratet° På Kristihimmelfärdsdag hade
Upp till demonstration mot arbetarmorden i Ådalen. baPlStfÖrSamlln8en inbjudit
Fram för enig samling mot strejkbrytarslöddrets allt tlll Offentllg lnVl8nln8SnÖ8'
fräckare framfart! Fackföreningar, kommuner och klub- tld l kaPellet- S°m talare
bar uppmanas att med respektive organisationers fanor Vld dagens möten märkes bland
och standard deltaga i demonstrationståget söndagen ÖVrl8a adjntant Ûakar Anders'
den 17 maj kl. l från Rådhusplan till möte i Folkpar- 5°n» Strömsund, Samt Ström*
ken, där tal kommer att hållas av någon fackförenings- Sundsförsamllngens egen Pas'
man från Stockholm. t°t Ragnar Cedet5jÖ~

Varje fackföreningsstyrelse skall utse en eller flera De aV nögtldllgnet Praglade
ordningsmän, vilka skola infinna sig på kafë Frams mötena V°r° besökta av en
stora klubbrum söndag kl. 12 middag. taltlk menlghet

FRAM TILL MASSPROTESTÉ

Östersunds fackliga centralorganisation S¿gÉ!t kostar 1 79 kr kg.
Jämtl. samorg. av SSIAF och SPIAF Bottenrekord š_a försvårad
Styrelserna avsättning.

15 maj 1931- En Iiusnlng 16 maj 1931.

Dragan bröt forst sonder isen och efter den
nu ihållande västliga vinden har hela sund- (LT) Vid UlrikSf0rS Sulfirfabrik, där drif'
et rensats. I övriga delar av Ströms Vattu- ten Sedan jUlaft0n legat nere, nar fabrika'
dal är isens saga snart all. Från Strömsund ledningen l dagarna låtit satta igång- Ge'
ner mot Ulriksfors är det öppet, men Russ- n0m detta bllr det 170 man, $0m Sättas i
fjärden är ännu bunden i sina bojor. Isen tillfälle till arbetsförtjanat t-V-
torde inte vara starkare än att båtarna var 19 maj 1931_
som helst kunna taga sig fram.

(LT) Uppgiften att arbetet vid Ulriksfors-
STROMSUNDS IDROTTSPLATS haller nu pa att re- fabriken upptagits är fe1aktíg_ Endast Smär-
n0Vera5 Ytterligare så att den till f°tb°ll9' re reparationsarbeten pågå f.n. Driftenkom-starten kommer att befinna sig i bästa skick. - k - ° f~ ~ d 1 - -mer ic e igang orran en juni.
HÖSTMARKNAD. Tiden för marknaden i Ström-
sund har bestämts till den l2-14 okt. samt °

för marknaden i Hoting till den 23 sept. 18 maj 1931.

UVFÅNGST. En större uv mätande 178 cm mell- Ångbåtsfrafíken på êtröms Vfttudal har för
an vingspetsarna fångades häromdagen av de““a sas?“g “H taålt s1“°b°rJa“° Ett P§r
Gerhar¿ Hansson, öjaren, Ström_ av flottningsforeningens :nåare ha namlig_

en varit upp över sjön oc onstaterat att
REDERIBOLAGET FJALLTRAFIK 1 sTRoMsUND anhai- den kvarlíggande isen ej har 1;-mg livsåid
ler nes k- mit att erhålla årligt Statsund' kvar. Det torde därför ej dröja många dag-
ï;âä°d1Ted ?-Oqïlkä aven t°t ašen 19%: Oth ar förrän den första timmernotan på sin

9 er lntl ess °ttenS °m“n1 at1'1 färd ned till det oroliga Ãdalen passerar
onsfråga genom pågående vägomläggnings fär- 5trömsun¿_
digställande erhållit en för befolkningen
ti11fre¿sstä11ande 1öSníng_ Ångfartyget Virgo gor den 18 maj sin förs-

ta tur uppover sjön, och därmed är passage-
rare- och turisttrafiken öppnad för i år.
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A|'||la|'|||||||||$||'"|||| 21 maj 1931.

(LT) I Strömsund var demonstrationståg anordnat från Ulriksfors genom samhället till
torget, där ett möte hölls och Nils Grönlund talade. 3 fanor och 2 tillfällighets-
standar buros i tåget. De senare hade inskriptionerna "Ned med regeringen" och "Ned
med militarismen". Mötesdeltagarna uppgingo till 1.000 personer.

DEMONSTRATION I STRÖMSUND PÅ TORSDAGEN 21 maj l93l.
(ÖP) Ströms och Hammerdals arbetare hade på torsdagen gemensamt slutit upp till de-
monstration i Strömsund med anledning av begravningen av offren från kravallerna i A-
dalen. Truppen som räknade 325 personer, hade sitt huvudsakliga tillskott från Ulriks-
fors, varifrån den även avgick.
Efter en marsch genom Strömsund samlades demonstranterna å torget, där en s.k. perma-
nent arbetslös från orten med utgång från inskrifterna på fanor och standard om re-
geringen, militären, kapitalet o.s.v. docerade i vanlig stil. Efter honom uppläste
kommunisternas högste talesman på orten en resolution, vari i huvudsak fordrades re-
geringens avgång. Samme person uttalade också sin protest mot Radiotjänst, som vägrat
rundradiering av begravningsceremonien, samt mot Strömsunds handelskår, som ej följt
parollen att ha affärerna stängda mellan l2 och 2. Härmed var demonstrationen, som
hela tiden präglades av god ordning, slut.

22 maj l93l.
(LT) Som i går meddelades demonstrerade Ulriksfors och Strömsunds arbetare i går.
Samma resolution som antogs i Östersund i söndags antogs enhälligt. Demonstrationen
var värdig och högtidlig.

Resolution

antagen vid det av nära 5.000 personer besökta protestmötet i Folkparken i östersund
i går middag:

Mötet uttalar sin solidaritet med Ådalens tappra, kämpande arbetare. Deras kamp ärhe-
la den svenska arbetarklassens kamp. Den skall genom alla arbetares gemensama soli-
dariska handling föras till seger. De mördade klasskamraternas blod kallar hela lan-
dets arbetarklass till samfälld och hänsynslös kamp mot det organiserade strejkbryte-
riet och mot militärväldet. Genom morden i Ãdalen har den kapitalistiska militarism-
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ens karaktär av vapen i ar- ° ° ° .

betsköparnas och statens hän- 22 ma] 1931'
der mot arbetarklassen klart Den 26 maj fyller naturfotografen August Lundholm i Ström-
bevisats. sund 60 år. Herr L. är född i Tännäs i Härjedalen ochblev

Ü n efter att ha genomgått några klasser vid Högre allm. läro-
ïgšïtaïä::::¿0:å:nd:t:ïTa:t verket i Östersund anställd i sin farbroders järnaffär itill och den för 0-sund. Som artonarig emigrerade hr L. till Amerika, där
arbetarmorden han prövade pa litet av varje. Han var brunnsborrare, slak-
riga regeringen avgår. Vída_ tíre, t1mm:rhuggare,dpälsjägare, cowboy och till sist ma-

re manar mötet till organise- S lnlst V1 en resan e teater'
randet av en hela landetsar- Efter att ha genomrest Amerika kors och tvärs, från stad
betarklass omfattande kamp till stad, beslöt han att vända åter till fosterjorden,
mot strejkbryteriet franxtill dit han anlände år 1894. Då fullgjorde hr L. sin värnplikt
dess fullständiga utrotande. varpå han blev fältskär och barberare. Som sådan vistades

n . han i Luleå under cirka 12 år men blev då, p.g.a. ettsvår-
íååïagaïíïå:n%aÉ:1Éååa0:åb:o_ artat eksem, tvungen att sluta med sin frisörverksamhet.

. . . . . . Han flyttade då till Uppsala, där han under ungefär ett
lltlëäa :en1ng:sk11Jaktlg?É: års tid hade en fältskärsstuga. Även nu, p.g.a. sjukdom,
::äde?r essa ravs genom O måste han byta verksamhetsfält. Han flyttade till Ström-

° sund, där han först blev timmertummare och sedan biträde
Mötet ställer en maning till i sin broders, järnhandlare E.G. Lundholms affär, från år
den värnpliktiga arbetarung- 1913 och till i maj 1922. Sedan dess har hr L. sysslatnæd
domen att den som kommender- fotografiverksamhet.

k" d kl k t- . _ . . . Uas mot amåaå e . ass.amra Som sadan har hr L. visat sig vara mycket skicklig, sar-er komer ihag sin likt som . N n . u . n .P skilt nar det galler naturbilder. For Sv. Turistforening-
' en och Kungl. Postverket har hr L. tagit många och vackra

Leve Ãdalens kämpande arbet- vyer från Ströms Vattudal och fjällen i Frostviken. Detu-
are! rister som besökt dessa trakter, ha nog sett hr L:s bild-
Leve arbetarklassens enhetS_ er, vilka säljas överallt vid Vattudalen och ha en stryk-

ande atgang.

arbetare

front mot strejkbryteriet
och militärt regeringsvälde. Som människa är hr L. vänsäll och även gladlynt, fast han
Ned med den kapitalistiska inte har så svårt för att "riva ifrån sig". Han har också
"ordningen", leve arbetar- förvärvat sig trofasta vänner, som nu på hans högtidsdag
klassens och socialismensse- lyckönska honom. P J
ger.

FÖRLOVADE 26 maj 1931.

#23:

Erik Strömberg
Renålandet ¿.
Sigrid Rosenberg I
Öhn qllllukj

FOTBOLL 26 maj 1931.

IFK Strömsund-Ulriksfors SK
5 - 2

sk[]|a|| zs maj 1931.

Avslutning av läsåret vid
Ströms folkskolor ägde på
torsdagen rum med examen ide
olika lokalerna, varefterbar-
nen från skolorna i Ström-
sund, Risselås, Gärde och
Näsviken, företrädda av sina
lärare, i samlad trupp mars-
cherade till kyrkan, där
själva avslutningen förrätt-
ades av kyrkoherde Löfven-
mark. Efter avslutningen ut- Kanßinmaiionßßäaane haa uaæ¿t hyhhoheade Gunnan Löven-
delades premier i form av mdäk-
böcker. Foto A. Lundhoßm
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Bygdebrev 31 maj 1931. KYRKAN 1 juni 1931'
Vid ord. kyrkostamma med
Ströms församling behandlad-

Det ligger inte precis för oss här långt upp i norr att es under kyrkostämman höran-
plädera inför andra med våra angelägenheter och bekymmer, de kassor och räkenskaper.
mæn det finns vissa tider på året då man känner sig frest- Kyrkkassans inkomster ochut-
ad att delgiva sina medmänniskor de nattsvarta tankar,som gifter balansera på 68.758:
på grund av vissa här rådande förhållanden kunna få insteg 268 kr och skolkassan inkom-
i ens själ. Dessa tider inträffa höst och vår då vi här ä- ster och utgifter på 306.505:
ro så gott som fullkomligt isolerade från den övriga mäns- :72 kr. Under året har influ-
kligheten, och får jag då först omtala, att Gärdnäsbyn ut- tit skatter om l04.683:60
göres av en milslång halvö med byn belägen på dess södra och statsmedel till lärarper-
udde ute i det s.k. Dragan, Ströms Vattudals bredaste del, sonalen med l40.l69:97. Ut-
4,5 mil från Strömsund. Att vi under sådana förhållanden, gifter under året har varit
höst och vår då oföre råder å Vattudalen, äro överlämnade l7.679:96 till nya skolhus-
att reda oss själva är klart och till och med vår postäro byggnaden och l48.884:72 till
vi då nödsakade att själva hämta på södra_sidan sjön. Des- avlöning åt lärarpersonal.
sa turer utföras under det värsta oföret på så sätt, att Stämman bíföll anhållan
man drar en bat med medar pa isen, om denna nu bar. Eljest f . uran a. b. Per Holms Elektri
far man finna sig i att delvis draga sig fram i issorjan. Citetsverk tillstånd att
Att få en läkare hit upp under denna tid, om det nu alls invid Ströms kyrka få anläg-
går, blir en så pass dyr historia, att de som icke äro ga en transformatorstation.
lyckliga nog att kunna anlita kommunens hjälp, helst drar
sig för kostnaden så länge som möjligt. Vart detta leder Idiot! l juni 1931.

T“s'?Sd1atï93âh Jag trä” de? begfamlïgsplats 5:” har Fotboll; IFK Strömsund-IFK
invig es , snart ar i a manga innevanare som yn. östersund, b_1ag 3_3 (3_1)

Jag minnes åtskilliga sjukdomsfall här i byn under oförs- Terränglöpning hölls i Ström_
tider och även sådana som haft dödsfall till följd därför sund på bana på 5 000
att läkarehjälp ej kunnat anskaffas i tid. Men jag skall De bästa blevo: ' °

endast nämna ett par fall av så färskt datum som nu i vår. 1 Olle Persson 22 08

I det ena fallet var det en flicka med blindtarmsinflam- 2' T Gradin 22°10
mation som på grund av oföret måste dragas på kälke till ° ' '
läkaren. Det andra fallet var en här boende tjänsteman CYKELTÄVLING 2 juni 1931.
som legat sjuk en 14 dagars tid. Vari sjukdomen bestod - n . .

kunde väl ingen här fastställa, men huvudsaken var atthan âL:ålvšdkàaçgíkâïâšíïåånï gi
var sjuk och icke kunde fullgöra sina åligganden. Då det kïassen vid Strömsunds folk:
aven nu radde ofore var det pa tal att anlita flygambul- skola uppnåddes följande
ans for att forsla honom till lakare. Men da herrar flyg- saltat:
are, åtminstone än så länge, icke såsom fåglarna kunna Cossar 1. S_ Larsson 13,52
landa pa en kvist och den svagaoisen omojliggjorde en 2' Gunnar Wilhelmsson 14,04
landning pa denna maste saken fa ansta. 3_ K. Trossdahl 14,09 4_ T0_

Dessa fall torde dess bättre nu hava återgått till hälsan, re Blvmberg 14,13 5. Karl-
men sådana kommer säkert att inträffa ideligen både höst -Fride Hj0rtzberg 14,24.
och vår, och så länge vi äro i avsaknad av den ödebygds- Fl- k 1 D H f 18 00

väg som är ett livsvillkor för Gärdnäs m.fl. byar är det 2_lÉa::¿ s;en::É:r19°ï9 '
också omöjligt att under oförstid anskaffa läkarehjälp. ' °

Denna väg utgöres av en stump på 12-14 km till landsvägen 6 juni 1931-
(Gäddede-Strömsund) i Lidsjöberg. Redan för cirka 20 år OLYCKA VID STENSPRÄNGNING

sedan insändes ansökan om stakning av denna väg, men har Då byggn_arb_ Per Persson i
vi sedan aldrig avhört densamma varför den kanske rönt Gårda, Strömsund, i går sku1_
samma ode som lansmannen 1 Delsbo - den,har kommit bort. le vara behjä1p1ig med spräng-
Efter uppvaktning hos landshovding Linner somaren 1928 ning större sten hos
verkställdes genom kapten Ploman undersökning var vägen folkskollär A Lögdberg in_
skall läggas, och förefanns terrängförhållandena goda,men träffade en'°1;ckshände1se
sedan har det åter varit dött och tyst. Sommaren 1930 in- P_ hade laddat med dynamit'
sändes åter till K.B. en ansökan om, att ödebygdsvägens och tänt på stubíntrådenuæn
renstakning och byggande med snaraste måtte påbörjas. Hu- stannade för länge kvar
ru länge vi nu får vänta på vår vägbit ligger väl i det för skottet träffade hoåom

fördolda, men vi får hoppas att vederbörande så småningom i ansiktet då det brann
skall få u ögonen för det nödläge som här verkligen råd- n' °

pp . . Persson fordes genast till
er. Tills dess fa vi val som hittills bade leva och do u- Sjukstugan i Strömsund, där

tan hJä1p° Cífê- han fick kvarstanna för vård.
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6 juni 1931.

(LT) Från Öjaren meddelar hr
A.H. Strömsredt till länsan-
tikvarie E. Festin, att den
17 maj iakttogs en bäver i
Öjaren.

Examen 6 juni 1931.

Realskolexamen förrättades i
lörd. vid samrealskolan i
Strömsund, varvid följande
elever avlade examen: Sixten
Rosenberg, Strömsund, Gunnar
Brorsson, Bredkälen, ToreLöv

.ß¿¿,_ Näsviken, Stig Willman, Ström-
sund, Ingrid Medin, Hallvik-
en och Mary Åström, Ström-
sund.

sßl 8 juni 1931.

NEDERLAG FÖR CASTOR I STRÖM
HJÅLMÅR STRÖMERS BÅRNÛOMSHEM I ÄLGHALLEN, STRÖMS SOCKEN 5-2 för hemma1age;, och man

kan konstatera att hemmalag-"Det kan med sanning sägas att Hjalmar Strömer ensam gjort 1 d hu . _ ,

mera för att i vårt land väcka intresse för och kärlek et ev e .og pa Sln emlnente v y Sigge Johansson, somtill denna underbara vetenskap (astronomin), och dra und- ' '. bbh d .bb_
an den förlåt som för mängdens blickar döljer stjärnevärl- gånom §1n.Sna et' rllingsformaga och skottsäker-dens tysta oändliga tempelgårdar, än alla våra vetenskap- h d. k ll . d. k
liga astronomer samt och synnerligen under en eller annan et 1re.t e er in lr? tgav
mansålder." upphov till samtliga mal,

Emil Svensêns minnesord i kalendern Nornan 1888. att domaren var ganska miss-

\
.~ _..

...N

VID HÄSTPREMIERINGEN 12 juni 1931

lyckad, enligt uppgift bero-
ende på att han har svag syn,

att strömsundspubliken till-
hör de mera sympatiska här i
länet, vilket omdöme också
gäller spelarna,

att gästerna blevo storartat
mottagna av sina värdar, vil-
ket betydligt lindrade bitt-
erheten i nederlagets kalk,
att Strömsunds-Kamraterna
slutligen äro att gratuleratill sin nu färdiga fotbolls-
plan, den kanske främsta be-
tingelsen för att laget skall
kunna hålla sig uppe "på höj-

IIderna . KIM

9 juni 1931
FÖLL NED FÖR TRAPPAN OCH SLOG
IHJÄL SIG

(LT) 13-årige Arne Eriksson,
son till stallförman Verneri Strömsund på tors. uppvisades 45 st hästar, varvid hing- _ _

sten Ultimo, tillhörig hem.äg. Erik Rosenberg, Öhn, premi- çr1kSs°“' U1r1kSf°rS' fakade
1 torsdags falla ned for enerades med AB och tolv fölston med B samt nio treåriga _ ,

ston, sju tvååriga och fyra ettåriga. - Uppvisningen var kalíartrappa 1_s1tt hem' Hfn
nog den bästa som på länge förekommit i Strömsund. Särskilt efhojl allvarllga sÉaf°r_sa_
voro de uppvisade ungdjuren särskilt vackra. val 1 huvudet som pa ovriga

delar av kroppen och införd-
es till Strömsunds sjukstuga,
där han på fredagen avled.
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- . . H H1. P.v. oH1
Tilillllgll 12 J““1 1931- F:i|<ske11. o.F.SÉg:dfere
HAGRA BLAND of 1HKoMsTrAeARs som HA EH IH- Rektor A. Heereeser
Komsr ovan 4.ooo - 1 srauns socken Kyrkeh. G. Lefvenmerk

7.600:-
8.300:-
9.340:-
9.360:-

P t . E. R " 5.210 -
F°lkSk°ll- Å- Lögdbefg 5-58°*' seârlšïe A.H.3?nf1nde11, uiriksf. 4.440 -
Ing. Elias V. Johansson l2.l00:-
Bonden A. Blomberg, Hillsand 8.980:- . .

F11.kena. H. Levander 7.220 - De Ûana 15 1““: 1931'
Verkm. G.Å. ÅnderSSOn, RlSS8låS 6.2l02- De gamlas dag firades i Strömsund pa sönd.
B0ndem. Märta TallqviSt, Strand l3.200I- i missionshuset. 250 å 300 personer hade
InSp. P.0. Berglund, TOPSfjärden 5.060I- mött upp, bl.a. två av socknens äldsta per-
Bonden P. 0l0fStPÖm, Bredkälen 4.840:- soner, nämligen Per Persson, Gärde, 92 år
Bankdir. 0. 0l0fSSOn, $trÖmSUnd 7.4lÛ2- och Kerstin Stavrên, 93 år. Kyrkoherde Löf-
Pr0V.läk J. KrenZlSky " 22.l00!- venmark höll såväl välkomsttal som avslut-
HandelSfÖrSt. T. CarlSSOn " 5.940:- ningstal. Pastor G. Sällvin höll högtidsta-
Stât.lnSp. C.E. Lindân, UlrlkSf0PS z.2å8Z- let över ämnet "Gud är kärleken".
Folkskoll. Signe Lun stam " . :- N . _ .

Kä11ermäst. L.E. Eriksson, ströms. 4.680 - šïïtâg â¿1Å§:§°§1::f§g§§df:§g:::§ X:§g:nb1“

DiStr'Yet' E'A' Ujef0rS° StröTSund]š'šâ8f: del chaufförer hade gjort sammaledes. Kyrko-
Bryggmast' 0 Englund H ' ° herde Löfvenmark uttalade de gamlas tack.
Landsfisk. Y. Hallberg 7.220:-
Tandl. E. Espmark
Järnhandl. G. Lundholm

12 juni 1931.
STRÖMS SAMREALSKOLA

På lörd. ägde årsexamen och
årsavslutning rum.

Uppflyttade blevo. Till 4:e
klassen: Rudolf Brun, Ludvig
Eriksson, Jonas Hansson,Arne
Johansson, Fingal Löfström,
Sigvard Nilsson, Ruben Nord-
fors, Hugo Svensson, Siv
Färnlöf, Mary Hofverberg,
Gertrud Johansson, GudrunMe-
din och Greta Persson.

Till 3:e klass: Egort Carls-
son, Enar Elofsson, Assar
Fjällgren, Sten Johansson,
Arne Svensson, Rune Willman,
Åke Ödmark, Zera Berglund,
Ester Bergvall, Anna Märta
Eriksson, Gunvor Eriksson,
Margit Johansson, Anna-Lisa
Nordfors, Gölin Olofsson, “1“_4É,~}“:, -~ f-fi,
Maja Olofsson, Gunvor Svens-
son och Birgit Åslund. -
Till 2:a klass: Reinhold Al-

Hansson, Erik Johansson, Bo
Lindeas, Alvar Löfström,Erik ëf;- . 'W
Nilsën, Birger Persson, Len- :gaf » * ' __,
nart Sellman, Gunnar Svens- šf - » " _'" L
son, Thord Vapland, Ingrid i -_ ¿.¿w f¿
Berghult, Anne-Marie Engel- 'Q - ~ ““ : -: ”
brektsson, Rut Engström, Iris f'=;. å' I

. . . . ~ -~=-

sing, Allan Danielsson, Hans g,,_

'-

H

¿\,

_¿.. -

v//ml;
_-°',.J'4- A_

-7 I Q ï_Grip, Karin Hedström, Birgit ,_s mr ~

Johansson, Gun Löfvenmark, "2, »-
.-0-.P

Kerstin Lögdberg, Gertrud 0- '¿šÉ;Li;:: --- .El--f-äns:
lofström, Astrid Skogman. *°~“ B
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16 juni 1931. 17 juni 1931.
Landsvägstävling på cykel 5 km vid Ström- Vid nu pågående inträdesprövningar till sam-
sunds folkskola gav följande resultat. realskolan i Ström ha av 29 inträdessökande
l. Anders Jonsson 11,10 2. Olle Nilsson ll, följande 16 godkänts:
,30 3. Bruno Knutsson 12,00 4. Tage Stav- Gunnar Berglund, Ulriksfors, Rune Bergström,lin 13,20. Strömsund, Helge Brorsson, Bredkälen, Valter

N . . . Hansson, Ulriksfors, Eskil Salomonsson,
tggglïš,âskmzïlâaïïïmšuâïïâä'16ïó7?Jel1 M0 Strömsund, Karl Trossdahl, Strömsund, Stig

Wahlström, Ulriksfors, Karl-Erik Ostman,Ho-
'n ting, Sonja Danielsson, Näsviken, Rut Hägg-

HH fllßßlßß H ;::d1,2i::tffs::;.::::.f°:::°s1.ï::::ïf::ï:
Arbetslöshetskommissionen har beviljat lingsås, Signe Sjöberg, Kärrnäset, Brita
Ströms sockens arbetslöshetskommittê stats- Skogman, Strömsund, Karin Svensson, Ström-
bidrag med 50 procent till kostnaden för ut- sund.
förande av skogsröjning å kommunens hemman 19 juni 1931_
Bredgard nr ll, kostnaden beraknad till
1.440 kr. såsom villkor gälla b1.a. au; till (öP) En kalv av osedvanlig storlek framföd-
arbetet får ej hänvisas arbetslösa under 15 de denna Veekâ en RO, Cíllhöríg lantbrkaf'
år och högst 10 arbetslösa få sysselsättas en Olof Blomberg i Hallviken. Kalven vägde
vid företaget. Arbetslönerna skola beräknas SCraX efter fÖdS81H 44 kg» Vilket får anses
med utgångspunkt från en grovarbetarlön på som en kuriositet, alldenstund modern var
orten till 6 kr per dag. av vanlig fjällras.

29 juni 1931.

Som vävlärarinnor ha fran
Jämtslöjds kvinnliga slöjd-
skola utexaminerats Rebecka
Ström, Strömsund och som yr-

J. kesväverskor Sigrid Mattsson
och Ella Nilsën, Strömsund.
Rebecka Ström fick bokpremi-
um och 20 kr ur Heimbygdas
slöjdfond. Ella Nilsën fick
statsstip. med 225 kr och
Sigrid Mattsson samma stip.
med 125 kr och bokpremium.

30 juni 1931.

Målet mellan garvaren Erik
Nygård, Strömsund, kärande
och skinnhandl. Edvard Eriks-
son i Östersund, svarande an-
gående bedrägligt förfarande
vid invägning av hudar, av-
dömdes på måndagen av Öster-
sunds rådhusrätt med resul-
tat att kärandens i målet
förda talan av rådhusrätten
ogillades.
Rådhusrätten förpliktade kä-
randen att ersätta svarand-
ens rättegångskostnader med
1.400 kr jämte protokollösen.

ETT SÄKERT SOMMÅRTECKEN

vwttudæßerw vaclvlwste äng ßaa-
tyg, V4'/ago, liägge/1 UM v¿d
hajen L' Stjlöm/sund med god/5
och pamsagølaae.
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P"*"°' “"" 3° j““í ”Bl ÅMTLANDS-TRvcKtR|ET
Ströms kommunalfullmäktige J
sammanträdde 1 Sönd. och .,.,.,......,, STRÖMSUND ,,_.,.,,.......,.,,..,

tillstyrkte en ansökan påpil-
_, . a H ________________ f"'ß

snerrattigheter fran kallar- u.".~“,¿~ 59

v
IN

í:_ 
° Whnulhru

måst- E- Eriksson 2 Grand Ho- |uuon1.an||>usn| ^ Inner. :mn 1 namn"
tell. Däremot avstyrktes lik- e-uuuluauun-nu auuuuqq--av-mpfu
nande ansökn. från källarmä- :ei ""“***“°

stare Pålsson, Ulriksfors, """"m""""'"°'
S.G. Söderqvist, Strömsund,
fru Maria Salomonsson, Ström- REDBART VÄSEN ocn VINNANDE sÄT'r 30 juni 1931.

sånd °ch.J°haäna Fredrlka E Den 28 juni fyllde förvaltaren Anders Bergström, Ströusumd,riksson 1 Stromsund. . u Ü n . . n
60 ar. Bergstrom som ar fodd 1 Kingsta, Naskotts socken,

En ansökan om anslag med 550 började sin bana som militär. Men redan i jan. 1898 erhöll
kr- till anläggande av Väg í han fast anst. vid Graningeverken med placering i Ramsele.
byn Öjaren tillstyrktes. År 1920 avancerade B. till chef för Ströms distrikt, vilk-
En ansökan från egnahemSäga_ en plats han till den första sistlidna maj innehaft, då

. . ' d
re 1 Ulriksfors om att kommu- han avglck me pension'
nalfullmäktige måtte förSk0t- Bergström har tack vare sitt redbara väsen och sitt vinn-
tera 5-500 till et kr0ndíkeS“ ande sätt blivit allmänt avhållen av alla, som kommit i
företag inom egnahemsområdet beröring mad honom,
tillstyrktes.
Då egnahemsägare i Bredgård 2 juli 1931_

hade inkommit med en ansökan
Om anslag av 2,500 kr för an- Chefen för norra armêfördelningen anhaller hos k. m:t att
1äggande av väg från ström- för tiden 1 okt 1931 - 30 sept 1932 få förnya förordnandet
sunda samhä11a och Brandberg- för järnhandl. E.G. Lundholm i Strömsund att upprätthålla
ars byamän med ansökan om an- befattningen som befälhavare vid Ströms landstormsområde.
S1ag för väganläggníng Brand- För uppdraget lämplig reservofficer har saknats 1 orten
berget till allmänna Vägen, OCh föranledde år 1915 fÖfOrdn8ndEC fÖI LUndhO1m.

bfsletade fullmäktlge att,1n_ Nu har befattningen sökts, förutom av L., av kaptenen vid
ge tlll arbetslöshetskomlsï Dalaregementets reserv E.W. Korning, vilken innehar befatt-
s1°Éen med ansökan Om att fa ning som folkskollär. i orten. Denne har emellertid ej
utfora dessa arbeten som styrkt sin lämplighet för befattningen och ej heller visat
Statskommunala arbeten' intresse för den frivilliga landstormsrörelsen. Det är på

grund härav som armêfördelningschefen ansett sig böra und-
Arbeter°rge“íSatí°“e“ vid UI' erställa ärendet k. mzts prövning.
riksfors sulfitfabrik hadefö-
reslagit att fullmäktige skul-
le igångsätta arbeten eller väufühu 4 juli 1931_

besluta kontanta understöd
samt avskriva minst 50 Prcc- (LT) Regeringsrätten har ogillat av Ulrik Holms stärbhus
ent av på dem debítera¿ skatt_ i Jonsgård anförda besvär över länsstyrelsens i Östersund
Framställníngarna avS1ogOS_ fastställelse a ett vid vägsyn den 22 och 23 sept. 1930

meddelat föreläggande för stärbhuset att åstadkomma för
Beslöts Inge tlll lenees fri sikt och vägarnas upptorkning bortröja träd och busk-
kretsföfenlng av Röde Kereet ar å stärbhusets mark intill en bredd av tre meter å ömse

med anhellan °m att fr°°'m° sidor om vägarna Strömsund-Ramsele sockengräns och Ström-
år 1932 eller så fert ske ken» sund-Lövberga inom Ströms socken.
anordna en fast tandvårdskli-
nik i Strömsund.

En anhållan från Ulriksfors Iurlslinvasiun 10 juli 1931.
SK och IFK Strömsund om be- _ n n U _ ,

f - 1 från rlä ande av Turiststrommen efter Stroms Vattudal ar nu 1 sitt flor. I
:le se e gg Strömsund äro hotellen 1 det närmaste fullbelagda. Pensio-nojesskatt avslogs. _ , _ n

naten och gastgivaregardarna 1 Gaddede, Jorm, Jormvattnet
Till en k°mmíttë med UPPdfa8 och Blåsjön äro kanske ännu mera frekventerade. Dessutom
att ík0mm8 med förslag till ser man överallt tält uppslagna. Ströms Vattudals Turist-
bekämpäd HV UH8d0mS6fbCS' förening har också gått in för stor propaganda. Den har
lößhefen V8ld@S N- Grönlund, utverkat tillstånd för turisterna att utföra sportfiske i
Vågdalen, folkskoll. P- Tuve- de fiskrika vattnen. Dessutom tjänstgör pensionatsinnehav-
land, Gärde och länsskogsv. aren Bengt Jordal i Blåsjön som förare till den sevärda
P. Jakobsson, Näsviken. Bjurälvens grott- och grytområde.
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ll juli 1931.

Den 15 juli fyller kyrkoherd-
en i Ströms församling, Gun-
nar Löfvenmark, 50 år. Kyr- JL n_r. U .z
koherde L. är född i Revsund
den 15 juli 1881 och son till
kontraktsprosten Olof Löfven-
mark. Han tillhör således en
gammal prästsläkt inom Härnö-
sands stift. Den l nov. 1922
utnämndes han till kyrkoher-
de i Ströms församling.
Som prästman och själasörja-
re har kyrkoherde L. nedlagt
ett nitiskt och plikttroget
arbete. Att i en stor och om-
fattande församling son1Ström
besöka alla byar för att där
hålla gudstjänst flera gång-
er om året kräver en kraftig
och intresserad man på herde-
posten. Ströms kyrka genom- 14 juli 1931_
gick ar 1928 en genomgripan- __ ,
de restaurering, och det1yCk_ (OP) Vid Fridsbergs barn- och alderdomshem uppe vidStroms
liga resultatet som då er_ vattudal invigdes i söndags ett nyuppfört kapell för guds-

tjänstbruk.hölls, torde till största del
få tillskrivas h0U0m- Då klockan ringde saman öppnades portarna till kapellet,
Det som under kyrkoherde Lzs som omedelbart fylldes till sista plats av deltagare från
tjäåstgöríngstíd mest utveCk_ när och fjärran, varefter rektorn, pastor Sam Åberg från
lats, är utan tvivel sko1väs_ Johannelund med anslutning till 2. Kron. 6:§O-42, hollett
endet_ Flera nya Skolor ha anslaende invigningstal, erinrande om att liksom Salomos
ínrättats, och ett Stort an_ tempel i Jerusalem den nyuppforda helgedomen haruppe ock-
tal skolhus ha byggtS_ Detär sa vore en bonplats, en viloplats och en plats for gladje.
således en icke förakt1íg,så Sedan kyrkoherde Lofvenmark, Stromsund, darefter föredrag-
att säga, kvantitativ utveck_ it en av honom for tillfallet forfattad dikt, forklarade
ling på detta område och äv_ rektor Åberg a Evangeliska fosterlandsstiftelsens styrel-
en arbetet inom skolån har ses vägnar kapellet invigt, varefter församlingen stående
han med sin person och sitt sjong ps. 272. Pet sa helgade rumet togs darpa omedelbart
förhållande till lärarekåren i bruk for dopforrattning och hogmassogudstjanst med grip-
kraftigt underStött_ ande och allvarlig predikan av pastor Joh. Hagner från

Stockholm över dagens högmässotext, samt på e.m. uppbygg-
Ehuru kYfk°hefde L- nedlagt elsepredikan av dir. J.M. Nilsson och därpå följande skrif-
ett Så intresserat arbete in* tetal av kyrkoherde Löfvenmark samt nattvardsfirande med
om olika områden i försam- talrik ans1utníng_
lingen, har han ändock haft _ , ,tid och krafter åt hembygds_ Efter hogmassan pa f.m. lamnade forestandaren Hj. Sand-
fOrSkningen_ Många äro ¿e ström en historik över det vackra o. gedigna kapellet,som
gamla protokoll, som hanto1_ rymmer 200 personer i stora salen och 109 i en mindre"bak_
kat och avskrívít och på så om altaravdelningen i bottenvåningen belägen kyrksal .

sätt gjort dem tillgängliga Byggnaden innehaller aven en storre slojdsal, kallare och
för a11mänheten_ L_ har rest varmeugn samt over lilla salen en trevlig bostadslagenhet
i byarna och hållit föredrag om rum och kok. Behovet av ett kapell vid anstalten har
i hembygdsfrâgan och därvid lange gjort sig kannbart, och ett fristaende kyrkorum ut-
väckt intresse för hembygds_ gjorde aven stiftarens, pastor Sandell,°stora drom. Medel

f°“*°“i“g- 1“°'“ “°“*- {22.ï2ï°š.Éebíï2§§“.ï.ïï§2 ï“š8É“íï 12.Ãrï“kÉ“ZïïZï ÉÅÅÉ..b gdsförenin har han å mån- , _ ' ' ' _

gå Sätt nedlšgt ett niïískt och uppga f.n. till omkr. 17.240 kr under det kapellet i
arbete_ nuvarande skick dragit en kostnad av 1 runt tal 39.000 kr.

En del inventarier ha tillkomit genom särskilda gåvorför
Kyrkoherde L. är också myck- resp. ändamål. Så har en vacker dopfunt, huggen av porfyr,
et poetiskt begåvad. Vid al- bekostats av familjen Sandell, ett prydligt antipendium
la högtidliga tillfällenhar av De Ungas Förbund i Hillsand, ett par ståtliga ljusstak-
han en dikt att deklamera. ar på altaret av personalen på Fridsberg, mattor avStröms
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församling, klockan i tornet av dir. Åhlên i Stockholm l3 juli 1931.
samt en praktbibel genom särskild insamling bland vänner. ARKEBISKOP NATHAN SODERBLOM

_ _ har avlidit av en hjärtattack
Altartavlan, aven den till vasentlig del bekosta av sar efter operation för akut
skilda gåvor, förtjänar sitt eget omnämnande. Den är malad tarmkatarr
av artisten Folke Hoving, vilken enligt eget uttalande å

tavlan velat framställa fyra av sina älsklingsföremål,
nämligen Jesus, barnen, samefolket och konsten. Den före- 14 JU11 1931-
ställer också Mästaren med ett litet lappbarn i famnen, BILDNINGSVERKSAMHETEN
några andra barn jämte fäder och mödrar, blickande uppnwt Jämtlands läns föreläsnlngs-
Honom samt dessutom så hjärtligt rörande några lappar med förbund nar under året l930
blicken troskyldigt och vördnadsfullt riktad mot Mästaren förmedlat l94 föreläsnlnear_
eller med huvudet mot marken i ödmjuk tillbedjan. Huru könserter_ mnslkaftnar een
konstnären lyckats torde bäst illustreras av att då en litterära upnläsnlnear Samt
stendöv lappkvinna, som vårdas å hemet, fick se den, hon 7 teateraftnar_ Medeltalet
länge stod framför altaret med blicken oavvänt riktad på besökare vid föreläsningarna
duken, under det tårarna rullade utför hennes skrumpna har varit Hammerdal 8l_
kinder. Den har även på envar annan en sällsam dragnings- Ström ll5_ östersund l43_
kraft.
D:r M. Sandell uttryckte i ett varmt anförande sin och fa- 15 juli 1931.
miljen Sandells glädje över att faderns tanke om ett fri- SJUKSTUGANS EKONOMI
stående kapell nu förverkligats och ville främst till Ev. S. k . u _

Fosterlandsstiftelsens styrelse och till herrskapet Sand- Ju stugans 1 êtromsund fn-
. . komst- och ut iftsstat forström uttala ett hjärtligt tack för deras insats i plan- 1932 upptagergí inkomster

ens förverkligande' 14.500 kr och utgifter kr 23.
Invigningshögtidligheten fortsätter med ett par dagars bi- .O00, varför landstinget har
belstudium, då pastorerna Åberg och Hagner, kyrkoherde D. att fylla en brist på 8.500
Sandell och dir. J.M. Nilsson m.fl. medverkar. kr.

STARRMVRSLÅTTER I STRAND, STRÖMS SOCKEN

Johan Houe/1, 5 1865, Mzöndaa mynafmws gftöna ”gLuid" Léâbswmnarw med dot/te/m Bmcta.
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Hyllad 16 juli 1921- EN SENSATIONI 21 juli 1931-
Kyrkoherde Gunnar Löfvenmark blev på sin50- (LT) En bäverfamilj synes ha slagit sig ner
-årsdag i går föremål för storartade och í Kvafnån» S°m finner ner i Líllsjön Vid
hjärtliga hyllningar. I samband därmed fick Tullíngsås, ett kort stycke från den plats
kyrkoh. mottaga ett stort antal gåvor, å- där den s.k. Storsjöbäcken och Bredkilsbäc-
stadkomna genom insamlingar inom församling- ken förenar Sig med nämnda å- FOIR, S0m hä-
en. Under dagens lopp anlände ett hundratal romdagen voro ute i en del ärenden i trakt-
telegram. På aftonen gav jubilaren middag en, Söüß nämligen Vid en Oíllåänglíg
för 175 inbjudna och tackade för alla bevis trakt invid Kvarnån på spår efter bäverns
på vänskap, han under dagen fått mottaga i aVV9fknín8af av Sk°8» °Ch vid närmare Under'
form av tal ooh gåvor, sökningar kunde konstateras, att den under

föregående sommar byggt sig en damm ochett
PRICKNING 17 ju1í 1931, bo i ån. Ovannämnda plats befinner sig cir-
Som f.d. medlem nr 1885 NN, Sandviken, upp- E:533t:lån::::a::n plats' där bävrar 1922-
tratt som registerbrytare och skubbare var-
der han harmed prickad. FOTBOLL 21 juli 1931_

Enligt mötesbeslut 12/7 1931.
Mullnäsets L.S. IFK Strömsund - GIF Sollefteå 3-l (1-l)

NYTT VÄRLDSREKORD 25 juli 1931

"Y 18 juli 1931' Paavo Nurmi satte nytt världsrekord i löpl
RÖNTGENSTATION FÖR NORRA JÄMTLAND INRÄTTAS ning på två engelska mil med en tid av 8 min
1 sTRöMsUND 59,5 sek.

(LT) Landstinget får i år till behandling " ' ' '
frågan om en genomgripande reparation och 25 Jun 1931
utvidgning av sjukstugan i Strömsund enligt l_t°f§da85_råkade Clfka en nalv mll n°rf °m
förslag från förValtnlnasntsknttet_ lnten_ Lillviken i Alanäs en västerbottensbil fuUr
slflerlnasknmmltten föreslog förra året lastad med turister sammanstöta med en last-
landstinget att inrätta en röntgenstation i bll- Pefsnnbllens ena ffamhJU1 SP°11efadeS
Strömsund. Förvaltningsutskottet har vid be- fullständlgt nndef det att lnstbllnn blev
Sök l Strömsnnn ansett att sjukstugan benöv- oskadd. Orsaken far kanske tillskrivas den

de undergå rätt genomgripande reparationoch Smala °Cn knrvlga vägen- Tnrlnterna flngo
ombyggnad för att motsvara moderna krav nen medfölja en förbipasserande bil till Lillvi-
även för att kunna inrymma det föreslagna ken-
instrumentariet. Med nödvändiga ledningar,
belysning m.m. samt röntgenapparat torde 27 jull l93l°
Samtllga kostnader komma att gå till lnemnt FLYGSKEPPET GRAF ZEPPELIN PÅ VAC OVE§ POLAR-
40_000 kr_ REGIONERNA Mtb 13.600 KBM GAS I cAssAckARNA.

OMBUD 18 juli l93l. Pensionen 29 juli l93l_
Svenska Amerika Liniens Ombud i. Strömsund: Antal personer som åtnjuta pension i
handl- Nils Befghulf- är 440 eller 5,5 procent av folkmängden. I

Alanäs är antalet pensionstagare 133 eller

Med anledning av ärkebiskop Söderbloms från- Något egentligt intresse finnes icke för
fälla k°mmer Én mlnnesstnnd att hållas l den frivilliga försäkringen. Anledningen
Ströms kvfka lnstnndande Söndag e-m- med härtill sannolikt beroende på ringa känne-
tal av Pastor G' Sällvlnß S°l°5ång av fll' dom om densamma samt av ekonomiska skäl.
mag. K. Köhler och körsång av kyrkokören.

LÄKARNA 3 aug 1931.

20 jllll l93l° Dr. J. Krenzisky, Strömsund, har semester
Ströms Hembygdsförenings planerade hembygds- under aug' mån§d° Dr-_K° tjänstgör under Fl'
fest hållas lör¿_ nen sönd_ den 8 een 9 ang_ den som underlakare vid Sollidens sanatori-
Bland talare märkes länsantikvarie Eric Fe- Um-

stin och doktor Enqvist. För övrigt kommer FOLKSKOLLÄRARNAS 4 1931.
en utstallning av de gamla foremal forenin- nastíkutbildnín bör bättre. En 1ä_

ïâgošïâšoïttlanolínas' Etš ïrölåogëtåg från_ šåïe bör kunna red: sig i en skolsal utanta et Jamte tom o a, a eserver u
. u . . . d k . S king och dans hora ocksa till attraktionerna re S ap ynpun ter S°m SO ansett Slg bota' vidarebefordra till rektorerna vid folksko-

leseminarierna.
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4 aug 1931. så att en icke föraktlig vattenmängd kan er-
, ,_ hallas.

Strömsunds brandkar har nu ganska fullstan-
dig utrustning. Hela elitkåren består av 51 " 5 1 31

man vilka alla äro försedda med uniform och vauhyuue aug 9 '

nödiga verktyg, såsom handlinor, yxor, liv- Arbetslöshetskommissionen har anvisat Ströms
bälten o.s.v. Bland övrig utrustning märkes kommun statsbidrag till utförande av anlägg-
gasmasker, brandstegar, brandsegel, språng- ning av väg från Strömsund till Egna hem

segel, livräddningslinor, strålförarehands- och utfartsväg fran byn Brandberget till vä-
kar, och allt vad som hör till vattenlednin- gen Strömsund-Ramsele. Arbetena ha kostnads-
gen och brandposterna, b1.a. 1.000 m slang. beräknats till 8.950 kr. Arbetsstyrkan har
Vattenledningstrycket håller omkring b km fastställts till högst 35 man.

IEMBYGIISFEST 1° aug 1931- //'Slrönuunl den NJ/
(OP) Helgens hembygdsfest i Strömsund ha-
de på lördagen p.g.a. det mindre gynnsam- z ' Ü

ma vädret ej samlat den talrika publik, MM: 'i 'ab Debel

som de vidtagna arrangemangen och festpro-
grammet bott berättiga tm. Hushállsmagasmet, Strömsund

ann; 1. A. vunna)
Festen inleddes i kyrkan med ps. 124:1-2, K0TT%FL¿s*_¿c"^RKuT¿R"uR°R
sjungen unisont, och duettsång av fru Tu- rnsn nun-:I ocu onøusnu
veland och fil.mag. Knut Köhler, som sjön- ____“m_ *°"*""*
go "Tindrande stjärnor" av Anjou. Efter . .

n 6%? få An Kfíâ. ,,._ 4f¿7b '44 9hälsningstal av pastor G. Sällvin sjö g .Mn.j.
hr Köhler "Land du välsignade", varpå d:r H! * /L' 0:
Enqvist höll festtalet, vari han berörde f

den idê, som ligger till grund för hem- “"”1 1' É

bygdsverksamheten och hembygdskänslan.Fru
Tuveland sjöng "Morgon" och fru T. och hr sl 9--' /
K. "Det förste Möde" av Widén varefter Mhwddm /J '92

9

som avslutning sjöngs "Du gamla du fria". w *Ä
Q 0 I I O I ' 1 i Å v _ Ü

Pa söndagen var anslutningen livlig. Da W

gynnades tillställningen också av bra vä- ~ -- a

der och stämningen var den bästa. Kl 1.30 Stromsunds Mlølkaar
utgick från skolgården ett bröllopstågbe- -- Tinlß --

ll

brudföljen. Klädseln visade olika brukoch
moden under tiden 1821-1931, alltså en li-
ten kulturhistorisk revy om klädsel och
bruk vid högtidliga tillfällen och vid o-
lika tidsskeden under 110 år, allt i huv-
udsak ordnat och iscensatt av frk Elise
Svensson.

På aftonen gåvo fru S. Tuveland och fil.
mag Knut Köhler konsert i Ströms kyrka,
vars behållning tillfaller hembygdsfören-
ingen.

BEHÅLLNINGEN 18 aug 1931.
av Ströms hembygdsförenings sommarfestden
8-9 aug. blev:
Tombolakommittên 855:34, sparbössekommit-
tên 239:74, bröllopståget med kyrkkaffe
65:85, öppningshögtidligheten med konser-
ten av fil.mag. Knut Köhler och fru Signe
Tuveland 104:50, nöjestillställningarna å

Udden 370:-, serveringen 2l5:49
Efter diverse omkostnader blev behallnin-
gen cirka 1.650 kr. Beloppet kommer att
användas till den föreningen planerade
hembygdsgård och dels Barnens Dags verk-
samhet.

stående av 12 hästskjutsar med brudar och “' r-r" _ --' --- =**---*==~---
Jag 2 ?...t.I-/r/'_

Q

§__

_? .¿2f,;Z)a;ä¿¿F____;ÖÉ

/I I y órl
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IDROTT 13 aug 1931.
En triangelmatch i allmän idrott hade ut-
lysts i Strömsund på sönd. mellan Ström-
sund, Ulriksfors och Tullingsås. Ulriks-
fors ställde av någon anledning ej upp.
Resultaten blev Strömsund(S) 32 poäng och
Tu11ingsås(T) 17.
Kulstötningz 1. Olle Eriksson (T) 11,36
2. Göte Nilsson (T) 10,29 3. Sven Wallin
(S) 9,79
Höjdhopp: 1. Torsten Roos (S) 1,60 2.
John Byström (S) 1,55 3. Tore Jönsson (S)
Diskus: l. Olle Eriksson (T) 34,30 2.
Ragnar Nordén (S) 31,67 3. Göte Nilsson
(T) 29,30

. - Spjut: l. Ole Persson (S) 46,21 2. Gunn-
ar Berg (S) 39,92 3. Olle Eriksson (T)
39,73
Längdhopp: 1. Torsten Roos (S) 5,78 2.
Ole Persson (S) 5,41 3. Göte Nilsson (T)
5,26.



Personligt 11 111 1111- 11»-1--~«--1------1
Lysning har tillkännagivits
i Ströms kyrka mellan brygg-

* “Ä “"" swwmam/z/r 193/

mäst. vid Strömsunds br e-Y88
ri a.-b. Oswald Englund och 'Debat
tandteknikern Karin Nilsen, ~--p 1 1-

dotter till fabrikören Jens Üil - Üiiß W

Nnsën och hans avndna maka, f°Rf"<,5;§$'f¿¿'f°¶^R' sTR0MsuNos DRos|<sTAT|oN
f. Larsson. _---M”.-n.-_, St|.ömsun¿_

15 aug 1931
' 0 Y 5Sveriges Apotekareförbunds ._ ._

ve rk 5 tä 1 1 andg ut skg t t har , _ _____ ._.____. I æfuazlvf _ _ _______.. .___ __

efter medíßlalstyrelsens hö' _______ __ 4.., .f»,7,4~¿ __

rande, bland 202 sökande an- 1bl.a. ......... >--..,'.......... . . .. ..... ...__ ___? . . . 1

Be rg S C I-öm S C röms und ._ - _. . ._ _ _ _ _ _ _ .__....

_ I

15 aug 1931. _ /¿,/R/IJ/_ ___

tian Holmen, Västra Aker, Os- ^

lo och fröken Brita Holm, -~~ 1 -"W~r*~W

Å\
-K

W

.\_.____.

F -
En högtídlig bl-udvígsel för- ___.. _» __

rättades på sönd. i Ströms _ __ _ _______
kyrka då lantbrukaren Chris- I | H f

._ Wi rnrwwwllb
Å

Ström, sammanvigdes. Q _¿M_H_ _ __ _Wm_“____WH _

DRIFTSTOPP! 15 aug 1911-

(LT) LEDNINGEN FÖR ULRIKSFORS SULFITFAQRIK HAR, ENLIGT UPPGIFT, BESLUT'
AT ÅIT FR.O.M. MÅNADSSKIFTÉÖ T.V. NEDLÅGGA DRIFTEN VID FABRIKEN. ARBETS'
INSTÅLLELSEN BEROR CIRKA 1 MAN. DEN SENASTE TIDENS SVÅRA AVSATTNINGS°
FORHÅLLANDEN INOM PAPPERSMASSEINDUSTRI ANGIVES SOM ORSAKEN.

TÜVÜIIII HÜSVÜIIH 18 aug 1931-

IFK STRÖMSUNDS MÄSTERSKAPSTÄVLING 17/8 1931. (LT) Natten mot måndagen nedbrann Jonas
Jonssons i Muråsen nr 3 Tullingsås storala-

Ägg-%É 61'3Gu¥nartBerâ 12'ï2 å' olle Lars- dugårdsbyggnad. Elden varsnades vid halv 2-
son ' ' ørs en QOS ' -tiden av en person, som bor i närheten.
Låg-ELÉÉSE: 1' olle Persson 20'6 2' Tor- Det var då emellertid för sent att tänka på
sten Roos 21'2 3' O' Larsson 21'9 någon släckning då hela övre våningen var
Qiššëš: 1' Olle EriksS°n 31'0 2' O' Lars- övertänd Byggnaden vilken var byggd för
Son 30'25 3' G' Berg 28'92 ett 30-tål kor var,modernt inredd med ce-
ëëjghgpgz 1' John Byström 1'60 2' T' Roos mentgolv och aåtomatiska vattenhoar Inga
1'55 3' T' Johansson 1'50 kreatur voro för tillfället inne i ladugår-Kula: l. 0. Eriksson 10,92 2. 0. Larsson den
10,22 3. Sven Wallin 9,80
§pjgt: l. Olle Persson 45,52 2. G. Berg Landsfiskal Yngve Hallberg i Strömsund var
40,14 3, H. Wallin 39,00 på månd. i Muråsen och höll förhör med ett
Lëggdhgpp: l. T. Roos 5,80 2. 0. Persson tiotal personer. Ännu har ej någon klarhet
5,65 3. H. Wallin 5,02 vunnits huru elden uppkommit. Ägaren bor i
200 m: 1. G. Berg 27,6 2. T. Roos 28,2 Österkälen och var ej närvarande. Det anta-
3. Olle Persson 28,3 ges emellertid, att ett sällskap ungdomar,
400 m: 1. Olle Persson 61,2 2. Ture Grad- som besökt en sommarfest å Långön i Näsvik-
in 62,5 3. O. Larsson 63,0 en, vilka stannade på gården och lekte en
1500 m: l. Olle Persson 4,55 2. Ture Gra- stund, möjligen varit inne i ladugårdenoch
din 5,01 farit ovarsamt med tändstickor och cigarr-
Banan 250 i omkrets' etterooch därigenom ofrivilligt orsakat

eldsvadan.
Ladugården som var präktigt timrad, uppför-
des för endast några år sedan. Den var värd
cza 15.000 kr.
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RHNIIIII 19 Ng 1931- Ä*
En bilolycka inträffade vid
7-tiden på månd. e.m. utanför
Stamsele i Ström. Slaktaren
NN från Backe, vilken enligt » ' "“'"'
vad utredning givit vid hand- _,__
en, varit berusad, körde med

en kombinerad last- och per-
sonbil så vårdslöst i en kur-
va, att han hamnade i diket.
NN undkom oskadd.

Vid polisförhör nekade NNtill att han vid tillfället
kört bilen utan denna hade i
stället körts av en 18-årig
lärling utan körkort. Rätts-
ligt efterspel följer.
Ganska precis för 2 år sedan
var NN ute på en liknande e-
skapad, nan hade då varit 1 EN PASTORAL IDVLL: Vy aven honnåkaanna och höhääbjonna ¿

Östersund och bjöd två kvin- Tußiiyóåb MOI Siäömóud.
nor på en skjuts som för de-
ras del slutade på sjukstug- ç;/ _ _

an i Strömsund. Även då lär 4257? / ââyjz
h 1' d l d f' k 1-an, en igt va an s is a
en uppgivit, ha varit berus- Soliga väna Ström;
ad, men då klarade han sig
därför att ¿et ej fanns någ_ Ja, du kanske ocksa kan vara dystert och ledsamt - om vin-
ra víttnen_ De kvinnliga pas_ tern, da termometern lägger sig till ro i sin kula. Det
sagerarna fingo nämligen in_ vet Jag emellertid inte. Jag har endast sett dig i sommar-
te vittna mot hon°m_ Den här sol, när "Virgo" dansat fram över glittrande våg, eller i
gången lär ¿et emellertidblí den tidiga höstens dag med det oförglömmeliga panoramat
knívigare att komma undan uppifran höjden i Svedje - I härliga holmar, skiftande i
till tröst för andra trafik- höstens rlkaß mluka färger!
anter. Och sådan står du framför mitt inre öga - ett av de ljus-

aste minnena från mina färder i Jämtlandsbygderna - vare
sig det gäller den tid, då jag var mycket ung och lätt att
hänrycka eller en senare, då jag blivit betänksamare.

Bhxtduda 20 308 1931- Jag minns t.o.m. dina flickor - fastän de tyckas ha glömt

På tisdagen gick en ganska m13°

kraftig åskskuf ÖVGY Ström- Och jag minns mina löften. Jag hade lovat att visa din
Blixten gjorde påhäleníns på bild i "Jämtsn". när är du!
Bredkälsflon och dödade två 5aX0-

kor, den ena tillhörande Man-
ne Gabrielsson, Bredkälenoch UT MD DOMAREN OCH IN MED BOLLEN! 21 aug 1931.
den andra Brita Hedlund, Tul-
1íngsås_ När korna hítta¿es En askadare av matchen Strömsund-Nälden i norra serien i
lågo ¿e bre¿v¿d Varan¿ra och söndags skriver bl.a. följande till L.T.:

t°fde ha llutíf en Ö8°“b1íCk' Näldenlaget ställde upp på den utsatta tiden, kl halv två,
118 död- men Strömsunds-laget var inte fulltaligt, och domaren syn-

tes heller icke till. Först l5 minuter i två blåste dom

UTSLAGNÅ 24 3U8 1931- till spel. Nälden skulle väl då, om rättvisa haft shigång,
B kkr herna i USA Slår re_ varit ägare till de två poängen. Döm om vår förvåning när

an asc
kOrd_ 1.656 banker har slagit domaren visade sig vara ingen'annan an hr Sven Wallin,
í . ordf. i Strömsunds-Kamraterna. Ar det ratt, att en domare,
gen senaste aret. . . N , n _

som tillika ar ordf. inom foreningen, domer en seriematch
Sveriges stolhet snöpligenut- mellan sin egen förening och ett annat lag?
Slagen i $ka“dínaViSk mäster' Då spelet skulle börja i andra halvlek var man utan boll
5kaP$matCh- HaffY PefS5°n8er Är icke arrangerande förening skyldig att se till att .

a -s
Q

upp redan 1 forsta fendemw boil finnes tiiigängiig. Tiii Näidsns ära må sägas att
N°f8e$ 0tt° V°“ P°fat-12-000 spelarnas sportmannamässiga uppträdande nästan verkade öv-
askadare- erdrivet. Ett sådant tålamod får man leta efter.

44



Skyllß 26 aug 1931- FÖRELÄSNINGAR 1 Sept 1931-
grrömskrersens förbundstäv- Ströms föreläsningsförening börjar sina föreläsningar den
líng på sönd_ i Strömsundag- 14 sept., då studieled. Gunnar Hirdman, Västeras, föreläs-
ae rum under synnerligen 0- er över ämnet "Ku-Klux-Klan", den amerikanska fascismen.
gynnsamma Väder1eksförnå11an- Övriga föreläsningar under höstterminen bli följande: den
den_ Himmelen var mulen een 2? okt. prgf. Lennart Ribbing, Stockholm: "Söderhavsöanns
regn strömmade hela dagen, morka folk ; den 27 okt. fil.1ic. Karin Schultz, Stock-

holm: "Livets utveckling pa jorden"; den 14 nov. ing.Hjal-
Flarde klass: mar Ljung, Sthlm: "Bildradio och radioframtid"; den 28 nov
1' J' Ha"sS°“' sÉröms“nd 95? ing. Sven V. Berggren, Sthlm: "Svea rike på Stockholmsut-
ä' âï:::rL:í:ï::å:tB:íg° ställningen"; den ll dec. teaterdir. Hjalmar Lundholm,

' _ ' ' Sthlm: "Det gamla spelet om envar" samt kyrkoherde Gunnar
829' 4' Svançe R°fS° Ssdt_ Löfvenmark, Strömsund, en föreläsning om iakttagelser och
8šP'805' M2ttÉas1Jë“Sï°n'AsP_ upplevelser från hans Tysklandsresa, belyst med ballopti-nas p. . ar ar sson, k b-Id
Ssd 80p. 7. Agaton Trangius, on 1 er

Ssd °8”' Bilhuren näve 1 sen 1931-Tredje klass:
1_ Uno Mårrên Ssd 95n_ 2_ (LT) När vagmastare J.A. Svensson i Stromsund i fredags, 0 IOlle Bergström, Ssn 53n_ med sån bil passerande en motande dito, srracktes en arm
3_ Sven Wallin, Ssd 42n_ ut fran det motande fordonet och en knytnave for med kraft

rakt genom en glasruta i Svenssons bil. Det var en berus-
28 1931 ad harasjöbo i 20-25-årsåldern som hälsade på detta sätt.
DRIFTSINSTÄLLELSE Saken är anmäld för landsfiskalen, och säkert kommer ved-

erbörande att fa en allvarlig napst.
(ÖP) Ulriksfors sulfitfabrik
inställer driften på Obestämd | KAN srnöns KOMMUN 1=öRsvARA sin VAL-tid fr.0.m. Sönd. 30 aug. När- REKORD? KYRKOFULLMÄKTIGEVALET FÖR DÖRREN
mare 200 man bliva därigenom 3 Sept 1931_
arbetslösa. Om tiderna fort-
fara på samma Sätt, dröjer (LT) Fjolarets val till kommunalfullmaktige gavo arbetare-
det nog innan arbetet kan år- partiet i Ström ett rent ut rekordartat resultat med en
ernnnragaS_ Det kommer Salen- mandatökning av nära 50 procent. De nya i fullmäktige ha
es arr bli ganska bekymmer- med sällspord kraft hävdat vara intressen. Och da de vid
samt under den knmmanne Vint- nyaret fa villigare verkställande organ, ny kommunalnämnd
ern_ biträdd av en smidig kamrerinstitution, blir nog deras go-

da arbete ännu mer påtagligt.
Ieleuíaíen 29 1931 Till och med det värsta onda kan ha något gott med sig.Nu

ng ' är att hoppas, att krisens och arbetslöshetens tuktan
Den l januari i år uppgick skall fostra oss alla, både valmän och förtroendemän, till
antalet under telegrafverket allt större hängivenhet och allt större aktivitet för våra
lydande samtalsapparater till stora måls vinnande.
:::åå::sâí:àâ::°iI3šï ëgzt Vart kommer man medoen valseger vid det ena tillfället,om
funnos följande man vid det andra laser det ga vind for vag? Just nu mys-_

er reaktionen av belatenhet vid tanken pa att arbetarpartr-fet' 4 927 55 5 et kanske kommer att begå ett sådant fel. Det vore förrest-
Osteïsufd ' ' ' pr tu en värre än ett fel, det vore dumhet - beroende på oförmå-
äs: lnvanareszó 32 9 ga vid åtskiljande av begreppen kropp och själ, borgerlig
Vílšelmina 656' 28'1 och kyrklig kommun - om vi icke man ur huse infunno oss
Strömsund 511' 31'8 vid kykrofullmäktigevalet, som nu snart kommer att hallas

' ' i Ström saväl som pa en del andra hall, där man icke sling-
rat sig från denna nya institutions införande.

2 sept 1931' u Högerpressen fröjdar sig åt att deltagandet vid dessa val
FRIGJORDA KVINNOR HOSTEN 1931 sannolikt kommer att bli matt. Högern lär ha monopol på
(ÖP) Enligt en avis på order att inom sig innesluta alla dem som ha "erforderligt in-
från Paris komma de att seut tresse för kyrkliga angelägenheter" och anse sig vara det
på följande sätt: enda parti som ens kan uppställa kandidater. Vad ha vi då

nu 9 0 on ou 0 0 I

ï::.::::; :zum 2:;í:::::::“.:ï::*:;.::m,,::::.::::::.°“*
peruk om affon' fyrkantlga sitta i kommunalfullm. till ledamöter i kyrkofullm. I
axlar' puffarmar' korsett' Ström är detta ofrånkomligt och man kommer f.ö. att till-
Fullständigt "frigjort, för- gripa detta förfaringssätt även på orter, där vårt parti
nuftígt och modernt". icke har majoritet.
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Kummunalt S Sep
Kommunalfullmäktige i Ström ha bev
nahemsinnehavarna Ingeborg Julius,
rahamsson och Oskar Eriksson i Bredgård rätt
att köpa några mindre markområden belägna

t 1931. att antalet arbetslösa i kommunen vid sen-
aste månadsskiftet uppgick till 123, därav

iljat eg- 63 familjeförsörjare. 21 hade beretts arbe-
Erik Ab- te vid reservarbeten.

I Alanäs socken funnos 30 anmälda arbetslö-
mellan deras tomter och allmänna landsvägen. sa'

Fru Maria Salomonsson hade besvärat sig hos Reu_|nüle 9 sept 1931.

lánsstšreåsen over fïllmaktlåë :::19åk:ï:_ Inryckning till rep.-mötet i östersundfrånavstyr a ennes anso an om ra
skänkning av pilsnerdricka till sp

isånde Stromsundshallet har agt rum 1 dag. Ett 60-
-tal värn likti a medföl'de tå et i f m

gästïï ifSïïöT::?d' :ed 17 röster mct 103V- och tågbegälhavåren förklaradegatt de för-SCYI' 8 U 1118 lge 8SV81'6I'l tjänade stort A 1 uppforande. Den enskilda
Samma besvär från källarm. P.Hj. Pålsson i färden synes slå väl ut.
Ulríksfïrs aYStyfktes “nder def att ilknaf' HÄLSINGEPOJKARNAS INRYCKNING TILL ösrsxsunode besvar fran kallarm. S.G. Soderkvist pa
Nya Hotellet i Strömsund tillstyrktes med En mängd sönderslagna fönsterrutor och klo-
17 röster mot 7. setter buro bl.a. vittne om en föga hyfsad

. n . inryckning. Här och var lågo tombuteljer,
Barnmorskan frå' Ulrlkê Byftroms anhallan oförbehållsamt omtalande busaktighetensupp-att efter uppnadd pensionsalder 15
1932 t.v. kvarstå i sin befattning
distr.barnmorska i Näsets distrikt
tes med 13 röster mot 10.

8 sep

fÉbr° hov. Hälsingarna hade emellertid vänlighet-
::::ïrk_ en inskränka sina eskapader till tågets in-

re och förhöllo sig på passerande station-
er liksom vid ankomsten till Centralen re-

t 1931. lativt lugna. Intet slagsmål lär ha förekom-
mit utan de anställda skadorna ha anställts

IlArbetslöshetskommittên i Ström rapporterar på "fredligt sätt.

Arb. Nils Grönlund, Vågdalen
Hem.äg. Jonas Göransson, Äspnäs

Arb. Axel Nilsson, Kärrnäset
Fru Tekla Svensson, Vågdalen

8 t 1931. Banförm. Hj. Lövgren StrömsundSep 9

U Fabriksarb. Hilmer Unander, Ulriksfors
ARBETARPARTIETs I STROMSUND KANDIDATLIS J" b. Emi1 Löf Näsviken
TA vin KYRKOFULLMAKTIGEVALET a""ar ° U 2

Skräddarmäst. H.E. Jonsson, Strömsund Arb. Olov Wik, Grelsgård

Järnv.tj.man Carl Nilsson, Ulriksfors Jordbr. Johan Vikström, Vidjeön
Hem.äg. Erik Em. Andersson, Hedn.flokäl. Fru Levina Månsson, Ulriksfors
Hem.äg. Anders Jönsson, Stamsele Lägenhetsäg. Per Olofsson, Strömsund
Lägenhetsäg. Mikael Nilsson, Strand Fabr.arb. F.H. Svensson, Vågdalen
Fru Ingeborg Svedberg, Ulriksfors Banerb. C.N. Malmros, Strömsund
Skräddarmäst. Algot Eliasson, Strömsund Fabr.arb. Svante Strömstedt, Ulriksf.
Fabriksarb. J.E. Andersson, Ulriksfors Maskinist Alfred Lögdberg, Strömsund

Arrend. Lars Bäckström, Hillsand Torpare A.M. Olsson, Ojaren

Banvakt P.L. Bergstrom, Ulriksfors

Arb. Nils Oskar Färnlöf, Tullingsås
Järnv.tj.man Thor Svedberg, Ulriksfors

Hem.äg. Anders Wik, Alavattnet
Fabr.arb. Jakob Hansson, Tullingsås

Barnatüdanel 9 S... 1931.

(ÖP) Jämtlands läns 82 barnmorskor
der 1929 redovisa 2.300 barnaföderskor, där-
av 685 förstföderskor. 565 av klienterna vo-
ro ogifta och ll utgjordes av änkor och
frånskilda. I 12 fall dogo mödrarna efter
förlossningen. Av de födda var gossarna i
majoritet. I 27 fall blev det tvillingarnæn
i intet fall trillingar.

BARNEN FRÅN BÅRNHEMMET I STRÖMSUND

I Stnäm än det väl bönjt ßön bann Aom av 0-
Lüza Ahäß måste vi»s.ta»s på bcvmhem.
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SJUKSTUGAN I STRÖM 9 sept 1931. I
Beslut om reparation av sjukstugan i Ström- '
sund uppskjuts till nästa års landsting. 15 sep; 1931,

Landstíngsskatïen för 1932 blir 3110 kf» en Den 20 sept väljas Ströms kyrkofullmäktige.
ökning med 10 öre.

MÛÜ 14 sept 1931.

Antalet ledamöter skall vara 30, samma an-
tal som kommunalfullmäktige. Vid detta val
föregående år tog arbetarpartiet 17 platser.
Frågan är nu: skola arbetare och småbönder

(Og) I förra veckan inträffade en i1tene1d_ även komma att ha bestämmanderätt i kyrko-svadeunge i Strömsund. I Nya Bagerier hade
i närheten av muren uppstått eld. Den upp-
täcktes i god tid, så brandchefen kundenæd
en pyts vatten släcka densama. Brandkåren
behövde inte alarmeras.

DUKTIG ELEV 12 sept 1931.

fullmäktige?

De kyrkliga intressena ha alltid bland ar-
betarklassen varit mindre än de politiska
och kommunala. Varför? Den frågan tarvar

Bland avgående elever vid Birkas 16:e lant- för stort intresse att besvara och måste
hushållskurs märkes Alice Hillström, Hill- här lämnas åt sido. Jag vill i stället fram-
sand, som erhöll statsstipendium med 180kr. ställa frågan så: Ha arbetarne o. småfolket

Strömsunds-sida 16 sept 1931.

VÄLJ LÄNSTIDNINGEN, ENDAST 3:50 PR KVARTAL

GEORG HULTINS SKOMAKERI
Rekom. Reelt arbete. Humana priser.

i allmänhet något intresse att bevaka vid
kyrkofullmäktigevalet i Ström? Svaret blir
ett obetingat ja, därför att kyrkofullm. i
Ström under de närmaste åren komma att få
behandla flera viktiga ekonomiska frågor.
Först kommer den bordlagda frågan om repa-
ration av prästgården. Skall det här slösas

GUSTAVA PETTERS§0N§ MODEAFFÃR u med pengar? Enligt förslaget skall rep. gå
Hela lagret utforsaljes p.g.a affarens upph. på 35_000_40_000 kr, lika mycket som man

CARL LARSSON SLAKTERIAFFÄR
Rekommenderas. Tel 70.

TANDLÄKARE ERIK ESPMARK
Mottagn.tid ll-2 Tel 78.

NORDFORS BOKHANDEL. Fullständig bok- Och

kan bygga en ny prästgård för. Skall den
gamla vackra herrgårdsstilen förstöras för
att tillfredsställa arkitektens nycker och
åsamka skattebetalarna en onödig utgift på
10.000 kr under dessa depressionstider? El-
ler skola vi reparera prästgården praktiskt

pappershandel. Presenter. Leksaker. Tel 52. Och billigt? Svaret ligger h°S valmännen-

ULRIKSFORS BILSTATION.
Bekväm bil. A. Månsson. Telef. växelnr.
ELIASSON & NORDIN SKRÄDDERIAFFÄR Tel 34
Välj Nyborgs blå cheviot till Eder kostym

FORSBERGS FINBAGERI & KONDITORI Tel 117

MANSSON & OLSSON Tel 79
Damkappor

STROMS KONSUMENTFURENING
Prima lumberjackor, mans fr. 8:- styck.
BILLIGASTE BILSKJUTSAR ERHÅLLAS I STROM-
SUNDS DROSKSTATION Tel namnanrop.

NILSSON & WASSDAHL

HUGO HEDMANS SLAKTERI 0 CHARKUTERIAFFÅR
Tel l66.
GRANSTROMS MODEAFFÄR
För damer att beakta. Moderna hösthattar
ookToR o. ANDRÉEN, strömsuna Tei 160
Mottagn. ll-2
P.V. OHLSSONS HERREKIPERING
Höstens nyheter i ulstrar o kostymer.

FOTBOLL

IFK Strömsund - Bräcke 5-2 (2-1)

Den andra frågan gäller flyttning av sock-
enstugan. Skall denna rivas och slarvas
bort för litet eller inget? Eller skall den
flyttas upp något högre på platsen bredvid
där den nu står och inredningen göras prak-
tisk efter de behov som föreligger, ochhän-
syn tages till de ekonomiska förhållanden
varunder Ström f.n. lever samt bevara åtef-
tervärlden en av Ströms vackraste byggnad-
er. Svaret ligger hos valmännen.

Tredje frågan är byggandet av komminister-
boställe. Skall detta bygge kunna förhind-
ras gäller det att alla arbetare och små-
bönder möta upp som en man kring arbetarpar-
tiets lista.
Det är tråkigt att vi sakna en kvinnoklubb
i Strömsund, där samhällets kvinnor kunde
samlas och arbeta eniga för vinnande av si-
na idéer och mål. Vi Strömsunds-kvinnormå-
ste kasta av oss den gamla olusten och gri-
pa i med friska tag i valarbetet och arbet-
arrörelsen, ej enbart för stunden och nu
stundande kyrkofullmäktigeval den 20 i den-
na månad, utan för all framtid.

Strömsundstösen.
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laklen 17 sept 1931 Valet 21 Sept 1931.

Andra jakcdagen sköts två älgcjurar av för- (LT) Vid kyrkofullmäktigeval på söndagen i
valtare Anders Berghströms jaktlag på Riss- Ströms Södra valdistrikt avgåVOS 382 röster,
elåsskogen. Olle Berghström sköt en 3-åring därav för "FörSamlingenS Väl" 283 OCh för
och Uno Svensson, Vågdalen, en 2-åring "Årbetârpartiet" 98. Deltagändet var dåligt,

ca 21 procent av de röstberättigade.
BJÖRN I STRÖM 19 sept 1931' 1 Ströms östra vaidistrikt hade avi. 226
vid älgjakten å Svaningeskogen i Scrömssoc- röster, varav 61 för "Församlingens väl"
ken fingo jaktsällskapets hundar väderkorn OCh 165 för "Årbetarpârtiet". I n0rra Val-
på björn. Det har visat sig vara ganska distriktet erhöll "FörSêml. väl" 60 OCh

gott om björn och detta helt nära byn. Ännu "Årb.part." 7. I mellerSta diStrikt8t v0r0
har ingen av bestarna blivit skjuten. Siffrorna "F.V." 52 OCh "Å.p" 25.
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Det tychadea ej ßön Anbetanpanttet att eaövna majonttet t det nyttgcn avhåttna vatet tttt
hynkouttmabttge t Stnöm. Genom "Fönaamttngena våt" behåtten de bongenttga makten t den
lzyftftlbtga »sßà/ten. Men det St/Lömbund /som baede/1 ut Mig 52twn¿öfL bei/Lalttafren uppe t lag/Lhans
toan, atyaa t dag au baaáten bom vttt ßönnya och omdana aamhättabttdcn.
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Högtidligt besök 19 sep: 1931.

(LT) Landshövding Munck av Rosenschöld besökte på torsdagen i sällskap med fattig-
vårdskonsulent V. Hedlund Strömsund, där länets sjukstuga, tuberkulossanatoriet och
epidemisjukstugan besöktes jämte ålderdomshemmet i Tullingsås. Landshövdingen hälsa-
des med allmän flaggning i samhället.

21 sept 1931.

(ÖP) Vid 2-tiden på fredagen fick ålderdomshemmet i Tullingsås besök av landshövding
Munck av Rosenschöld, som var åtföljd av länets fattigv.kons. Verner Hedlund. Denwt-
togs vid hemmet av fattigv.styr. ordf. Erik Persson, kom.nämnd.ordf. Elias W. Johans-
son och prov.1äk. J. Krenzisky, vilka förevisade hemmet. Landsh. visade stort intres-
se för anläggningen och genomgick den i detalj. Han uttryckte sin belåtenhet med det
hela och särskilt hemmets avdelning för kroniskt sjuka.

Efter ett par timmars besök avreste samtliga till sjukstugan i Strömsund. Där mottog-
os de de av sjukstugans direktion med förvalt. Axel Berg i spetsen. Landshövdingen
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genomgick denna såväl som de andra sjukvårdsanstalterna, sanatoriet och epidemisjuk-
stugan och uttryckte sin belåtenhet med deras skötsel. Senare på dagen hade represen-
tanter för de olika styrelserna i Strömsund och i socknen inbjudit gästerna tillmid-
dag å Grand Hotell. Välkomsttalet hölls av förvalt. Axel Berg, vilken hälsade lands-
hövdingen välkommen till våra bygder och hoppades att han skulle trivas tillsamans
med jämtlänningarna.
Efter middagen tackade landshövdingen och talade över en sak, som låg honom nära om
hjärtat, nämligen den kommunala sinnessjukvården. Därefter utspann sig en god stund
diskussion, varvid frågan ventilerades. Riksdagsman Hedlund yttrade sig också med
stor sakkunskap. På kvällen återvände de båda herrarna i bil till Östersund under de
närvarandes hyllning. Säkerligen var landshövdingen belåten med mottagandet han fått
röna, skriver vår meddelare.

hnnnefande 21 sept 1931. Fü" "I uran 21 sept 1931.

Inom Alanäs finns två idrottsföreningar. (LT) Då bagarmäst- V- Lundkvist från Ström-
Start gjordes 1928 på vintern. Då bildades sund på fredags e.m. hade äntrat upp i en
nämligen Alanäs skidlöpareklubb, och året gran för att plocka kottar, råkade han släp-
efter anslöts den till Jämtlands Skidlöpa- pa taget och ramlade ned. Därvid erhöllhan
reförbund, en mycket kraftig stöt mot bröstet. Dr Kren

:::::¿
âareh9ïï_pub11k Vld varÅe1Fav1an' Hjttflls Därjämte konstaterades inre blödningar.
ar a Its tre stora tav lngar VarJe ar _ Tillståndet är tämligen allvarligt men ej

för Sení°rer samt dessutom tävlingar förlu- oroväckande såvida komplikationer ej till-niorer och skolungdom. stöta '
Nu var intresset väckt för allmän idrott.
Byns ungdomar samlades om kvällar och sön- VACKERT BOKSLUT? 24 Sept 1931.

çagar.°ch tränade 1 olika gFenar osh på in- (ÖP) Ingen anledning till oro för Sverige.ltlatlv av v'A' Bergvall' vllken lamnade Få länder kunna uppvisa så vackert bokslut
plan till förfogande' blldades Alanäs Id- som vi. Märkligt uttalande av finansminist-rottsklubb sommaren 1930 med ett 30-talmed- F Hamrin påpekar vidare att talet

I
lemmar' om vårt lands finansiella svårigheter icke
Nu blev det fart på gossarna, men mest fö- är är något annat än ovederhäftigt och osant
rekom dock fotbollspel, där det finns verk- tal.
ligt goda förmågor. Under innevarande som- .. .
mar har dock icke kunnat tränas så flitigt |ha[d|ul 25 sept 1931.

gåš;:¿dš:šnvader' vllket har gJ°rt planen Natten mot tisd. förövades inbrott i handl.
M.P. Jönssons affär i Täxan, Ström. Affären

Nüdalhete 21 sept 1931. Emsöktes även natten mot den 27 Sistlidne
g. av tjuvar, och man ar overtygad om att

Arbetslöshetskommissionen har bifallit det är samma personer som varit framme och
Ströms sockens arbetslöshetskommittês ansö- som under den senaste tiden opererat på ett
kan om bidrag till utförande som statskom- flertal platser i västra Ångermanland. Byt-
munalt reservarbete av utfartsväg från byn et i Täxan blev denna gång manufakturvaror,
Svaningen till allmänna vägen Torsfjärden- mans- och gosskläder, underkläder, vadmals-
-Torsfjärdens brygga. Totalkostnaden harbe- tyg m.m. till ett värde av 2- å 300 kr.Tju-
räknats till ll.7S0 kr. Det maximala antal varna hade liksom vid förra påhälsningen
man som får sysselsättas vid företaget har berett sig tillträde genom ett fönster.
fastställts till 50.

STORA VÄRLDEN 28 sept 1931

CYKLISTKQLLISIQN 26 sept 1931_ Culdmyntfoten sviktar i Sverige för ett ab-

(LT) När en elev i Ströms samrealskola på normt finansiellt världsläge'
torsdagens kväll kom cyklande på Storgatan Gandhi °Ch ChaP1í ha mötts i LOHÖOH-
i Strömsund råkade han sammanstöta med en
annan cyklist. Därvid erhöll den förre en FÖDELSEDAG
kraftig törn så att han blev liggande sans- . n

U . . - Fred. den 2 okt fyller platslagarmast. N.F.los pa gatan. I en bil forslades han till n _ S n d 75 . N Um nr född
läkaren, som konstaterade att skadorna voro NYSFIOT f tromsun . ar' XS to å Ü .

n - ¿ i Linkoping och kom till Stromsund i borjan
av overgaen e art' av l880-talet, där han både som hantverkare

och människa gjort sig allmänt avhållen.
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Minne av sommaren
Sommanen 1931 ttden mot attt btut. Men nu än det take bana höbtenß hänga
vtndan bom än att vänta ttßt vån nondjämtnha metnopot. Läget på anbetb-
mankndden än mycket känvt, och Stnömb anbetßlößhetnkomtttë gön attt ßön
att ßtnna töóntngan nom kan ttndna den nöd, nom håtßen på att uppAtâ,bßand
de anbetnböhande. Ett tentat vägbyggen än unden ptanentng och utßönande.

Men ännu dnöjen ßomanvtndanna kvan t vänt nondttga läge, och Atnömnbonna
kan ßtanena Zängn den tntvßamma Stongatan. Ett benöh å Fonßbengb Kondtto-
nt gön ockßä attt till ßön att bktngna de ononmoßn Aom tonnan upp Atg vid
nontbonten.
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29 sept 1331..

Éïïi Éïíåå ïïïïïïbšš 23.3* (LT) AVTALEN UPPSAGDA Av ARßETse1vARNA FaR

dagsmorgonen passera Ström-
sunds färjesund råkade föra-
ren, när han skulle köra om- ,
bord på färjan, taga fel på Stroms sockens arbetsloshetskommitte hemsta er hos ar ets
bromsen och gaspedalen, var_ löshetskommissionen om statsbidrag till statskommunalt re-
vid bilen gjorde ett skutt servarbete, nämligen vagbyggnad Storhojden-Sporrsjonas.
mot färjans maskinhuS_ Bilens Arbetslöshetskommitten fick 1 uppdrag att utreda fragan<nn
framaxel och smutsskärmar vidare framdragning till Kalvhojden.

ramponerades kraftigt. Med KOMMUNALFULLMÄKTIQE

hjälp av lastbil och en an- _ _ _ ,
senlí ersonstyrka lyckades Fran av fullmaktige utsedda kommitterade forelag forslag

8
man frata bilen till repara_ till uppdelning av kommunen 1 tva fjardingsmannadistrikt
tör_ De i bilen resande per_ enligt den nya polislagen. Det ena distriktet skulle om-

Sonerna komme lyckligtvis un_ fatta hela vastra sidan om Vattudalen jamte Ohn och Strom-
dan alla ska¿0r_ Hade inte sunds municipalsamhalle med en ungefarlig folkmangd av
färjan varit vid bryggan ha_ 3.500 personer, under det att ostra sidan med ca 3.700per-

soner bildar det andra. Forslaget antogs.
de hela ekipaget kört i sjön.

Med anledning av arbetsbortsättningen vid vägbyggnadentill Kärrnäset framställdes kritik över att förmögna bönd-
SAMREALSKOLAN I STRÖM er erhållit arbete framför en hel del arbetsbehövande ar-

betare.
SÖ har för läsåret 1931-32
bestämt arvodet till skolläk. 100 ÅR HAR FÖRFLUTIT sedan elektricitetens gåta löstes av

till 494 kr och arvodet till den berömde eng. fysikern Michael Faraday. Hans revolutio-
biträdet å rektorsexp. till nerande upptäckt av induktionsströmmarna lade grunden till
100 kr. den elektrotekniska industrin.

2 okt 1931. NYHETER 5 okt 1931.

En försäkringstvist av ganska ovanligt slag handlägg- (LT) Red. Artur Engberg döm-

es för närvarande av Stockholms rådhusrätt. des betala 3.000 kr i skade-
u u . . n stand till kapten Mesterton

Forsakringsbolaget Bore har av f. flottningsform. P.H. för mördartillvítelsen i
Sjölander i Strömsund instämts med yrkande om ersätt- band med Ådalskravallerna
ning enl. försäkr.brev med 20.000 kr p.g.a. invalidi- '
tet genom två olycksfall hösten 1927, varigenom han Tekungen Lipton, England, har
blivit helt urståndsatt att förrätta något som helst avlidit.
arbete och råkat i svåraste armod. Bolaget bestred e- .. .
mellertid kravet, då hans arbetsoförmåga enl. bolaget Nytt varldsrekord pa.1 eng'

. mil sattes av Ladounie uenæd
e] orsakats genom olycksfall' tiden 4.09.2. Nurmi hage det
Sjölanders rättegångsbitr., adv. Knut Hagenow, har i gamla rekordet med 4.l0.4.
en inlaga till rådhusrätten med stöd av flera läkar-
intyg påvisat, att Sjölander, som numera omyndigför- SKOLAN 7 okt 1931.
klarats, genom olycksfall drabbats av ej mindre än På lörd samlades Ströms 1ä_
(ryggmärgs... o. paranoian) och org. ryggmärgsskada, rarekår till det i la fö_
vilka var för sig äro tillräckliga att förorsakahans reskrivna šaman_
helinvaliditet. Följaktligen maste han anses vara trädet Efter del Sko1fr,_
fullt ersattn.beratt1gad da minst tva av hans sjukdo- behandlin höll fO1ksko1_
mar ïryggmärgsk. o. paranoian) omfattas av försäkr. ïärarinnan i Bšedkälena fru
avta et' Ella Due, ett intressant fö-
Vid senaste rättegångstillfället åberopade adv. Hage- redrag om vissa typer avskol-
now ett utlåtande av den bekante psykiatern dr. Len- barn. Föredraget avtackades
nart Sahlin i Stockholm, som finner utvecklingen tala med applåder av de närvaran-
för en synnerligen allvarlig skada. Det kan sägas va- de. Efter sammanträdet bjöd
ra i mycket hög grad sannolikt, att skadorna å Sj:s kyrkoh. G. Löfvenmark de när-
nervsystem genom olycksfall hösten 1927 även omfatta- varande till ett samkväm med

de hans psyke. supë i prästgården.
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gm vä" FEST PÅ FATTIGGÅRDEN 8 1931-

I dagarna pågår revidering (ÖP) Vid 9-tiden på söndag kväll uppstod ett förfärligt
och renstakníng av ett gam- kackalorum i Havsnas annars sa fredliga samhalle. Det var
malt Vägförslag; Lövberga fyra mer eller mindre beskankta herrar, som vallade upp-
till Strömsund. Väging. Nils Ståndelse-
%““dhdhar av êënssåyíelsen Enligt vad landsfiskal Hallberg i Strömsund på ÖP:s förfrå-
ör°r “ats ut Ora e Samma' an hade hem.ä . 0.N. arb. 0.S. hem.äg. I.S. och P.0.

Vägen k°mmer att f°rtast möj' šamtliga från âavsnäs: haft en något "våt" festlighet på
llgtnbyggasß ty mellan B°den fattiggården i Havsnäs. När de sedan skulle bege sig hem
OCÉ 0§ters“nd är det dessa, råkade de i gräl på vägen. Härunder råkade H.S., en son
tva m11~ §°m eJ_ka“ ““der?a1' till handl. P.S. i Havsnäs, komma i närheten av de grälan-
las för bllïfaflk under V1n' de. Han ville passera, men då började sällskapet göra om-
tertld' ständigheter. S. drog sig tillbaka till sin fars gård i

närheten men upphanns av 0.S. och erhöll av denne ett så
7 Okt 1931- våldsamt,slag, att han blev liggande för en stund. Handl.
SPRITKONSUMTIONEN lit/år P.S., som kommit tillstädes, ville nu ingripa, men det

Sprit vin öl skulle han inte ha gjort. lre av bråkstakarna - P.0. höll
Danmark 0,66 1,49 62,7 sig hela tiden passiv, enligt vad hittills uppdagats -
Norge 0,43 2,64 25,5 kastade sig nu over S. och misshandlade honom. Da deras
Sverige 2,14 0,66 37,6 stridslust dampats hade kiaderna slitits av den overfallne
England 0,80 1,60 77,4 sa nar som pa byxorna och skorna.

TY5k1and 1205 4vO6 6726 Under tiden hade folk kommit tillstädes, ditlockade avlar-
H°11a“d 1,11 1-68 25>5 met. Med fjärdingsmannens och några andra personers ingri-
Belgien 1,07 8,17 184,3 pande lyckades man få bort fridstörarna. Senare på natten
Ffankfíke 2-74 12410 42»0 anhölls 0.S. av den tillstädeskommande landsfiskalen.

Då överfallet på handl. S. skett på förstubron till dennes
bostad och fönsterrutor krossats kommer åtal för hemfrids-

10 okt l93l. brott att följa.
Till årets nobel pristagare HEMTRIDSBROTT I HAFSNÄS 8 okt 1931.

1.11tterÉturdhar Sví.âkade_ (LT) Mikaelisöndagskvällen vid 9-tiden inträngde tre per-
_ 2' -_ t t .. . .. .. .. ..mln uEs.k A eïsyèvlêßïât soner från Hafsnas i ett hem darstades, ett fonster sonder-

se r' rl xe \dr slogs och kvinnorna skramdes. Efter fjardingsmannens och

AB
íngeverkens Strömsundsförwt' och ytterligare en fjärdingsman tog på natten en av mänmm
"ing efter Anders Bergström' med till Strömsund. Förhör har nu hållits och åtal följer
som avgått med pension, har för hemfridstörarna_
antagits inspektoren för Ut-
ansjö Cellulosa AB, Albin ORDET FRITT - Länstidningen 14 okt 1931.

d n- I .-Henriksson, Strömsun . I

Arbetslöshetskommíttín it 1_ Anhålles om plats för följande:
âírgïmšïggošíâíïšlšša âïda I Östersunds-Postens fredagsnummer förekommer ett referat
kvartalsskíftet uppgick till om ett uppträde i Havsnäs sistlidne söndag - som är syn-
285 därav 168 famíljeförsör_ nerligen fargat och missvisande. Som framgar av referatet
. ' skulle upptradet vara en foljd av en "vat festlighet pa
Jare° fattiggården i Havsnäs". Som ett första bevis på lögnaktig-
Arbetslöshetskomissíonen heten i notisen kanøpåpekas, att någon som helst "festlig-
har beviljat Ströms arbets_ het .inte forekom pa alderdomshemmet. De namnda hrr besok-
löshetskommittês anhållan te visserligen hemmet men i olika ärenden. N., som tillhor
statsbidrag för anläggandeay fattigvardsstyrelsen, hade i anledning därav ärende dit
vägen storhöjden_Sporrsjönäs och 1 hans sällskap befann sig M.S. Da jag vid deras an-
vid Reítos gård. Arbetsk0stn_ komst var utgangen maste de vanta en stund. Sedan jag km-
har beräknats till 9.500 kr. mit hem anlande ytterligare nagra personer, vilka formed-
Högst 100 får sySSe1sätt_ ligen sokte N. och S. De forst anlanda torde ha uppehall-

med arbetet. it sig inom hemmet hogst 30 minuter när hela sällskapet,
pa mitt förslag, avlägsnade sig. Enär jag följde med dem,. råka .a . n . . n

307 mer fällde: iår Häfnf- idíäi1íkïšå.°íZ3“3§§2e.Ã§iÉ.ÉeÄš."SZ“§íïš§..ÉÉ.'”ÉÉg
lands lån under_a1gJfkten 1 voro också onyktra vid ankomsten.sept. manad enligt lansstyr-
elsen. Som den andra oriktigheten i referatet kan antecknas att
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det var H.S. som först överföll 0.S. vilken gick ett styc-
ke framför de övriga och konmiit i dispyt med några ynglin-
gaï- WÅLLINS NUJESFÅLT I STRUM

fred. o. lörd. den 16 och 17
Som den tredje oriktigheten i ref. kommer, att P.S. bliv- Okt (Marknadsdagarna) håjjes
it överfallen, då det i verkligheten var S. som överföll nöjefäjtet öppet fr_ k]_ 10
M.S., vilken helt fredligt kom och skulle hälsa på S. Jag f_m_ tijj k]_ 10 e_m_
sprang genast fram för att skilja dem åt och det var när Sönd_ den 18 0kt_ öppet fr_
jag tog hand om M.S. som S:s skjorta och västdblevo sönd- k1_ 2 e_m_ ti]] k]_ 10 e_m_
errivna. Att H.S. skulle ha för orat medvetan et nagon , "_ _

stund kunde jag ej märka, men däremot såg det stundom ut OBS' Aïïa n9%çSatçr:k§;°nšr_
som om han förlorat sinnesjämvikten. N., som enligt hrr naïsagt var] een 1 U 9 ng
S:s utsago skulle vara anstiftare till uppträdet, var vis- e a ägarna'
serligen närvarande, men deltog icke i något handgemäng. Sönd. SíSta uppträdândet av

. . n H de världsberyktade svenska
De personer, som voro inblandade i handgemanget omhander- "Niagaramännen"_ PRAKTFYR_
togos nästan omedelbart av tillstädeskomna personer - ut- . ~

an f'ärdin smannens medverkan - men det mötte svårigheter VÉRKERI'0bS' Detta ar ett" J ng. u . . varldsnummer som alla måstenarmast darigenom att H.S. foljde efter och brakade. Han se
högg däribland en av de närvarande, T.P., i kragen och °

slet sönder densama. Fjärdingsmannen, en broder till H.S. Månd. den 19 Okt. S1Stä dag-
uppträdde hela tiden synnerligen tafatt och föga vuxen en. _VÖrdSamt
uppgiften som polisman. Direkt10nen_

Slutligen vill jag framhålla att jag starkt betvivlar att
ref. är byggd på uppgifter lämnade av landsfiskalen, men O t '
väl däremot någon av hrr S. Bland de många åskådarna gör (ÖP) T0rsd_, fred, den 1örd,
sig den uppfattningen allmänt gällande, att hrr S. genom har den år1igen återkommande
sitt uppträdande bära största ansvaret för det skedda. marknaden gått av stapeln i
Ålderdomshemmet, Havsnäs, den 10 okt. 1931. Str§mSuÛd',De besökande havarit fa till antalet bero-
C. Roos. ende på de tryckta tiderna.
Föreståndare. Affärerna ha också gått i

lamhetens tecken. En hel del
Övriga tidningar, som infört omskrivna notis, uppmanas att k0rghand1are den karame11hand-
även införa ovanstående. lare ha haft sina bord upp-
Vi ha endast att tillfoga att vad vi uppgivit om våra slagna' men någon Större °m_Ü -1 I I

uppgifters ursprung givetvis också är riktigt. Sattnlng ha de nog Icke haft'
Hästaffärerna ha också varitRed. u _troga. Priserna ha dock var-
it ganska höga. Unghästarha
stått i 400 ä 500 kr och ar-
betshästar 600 ä 800 kr. På
kreatur har det varken varit
någon tillgång eller efter-
frågan. Skinnhandlare brukar
man alltid se, men i år har
det varit få. Kalvskinn ha
betalats med 1:50 å l:75,hu-
dar 40 â 50 öre kg, fårskinn
75 öre.

.*Q

-w--~._,,,,_"'“"“"°-

Nöjesavdelningen har varit
stor. En hel stad med tält
och alla möjliga nöjesanord-
ningar för att roa de besök-
ande och för att plocka åt
sig slantar, har funnits.Nog
fanns det en massa människor
där på lördag och söndag,næn
nog blev inkomsten medelmått-

-___......4 ig. Basaren å godtemplarhuset
har också hört till nöjena

VÄNÅ ÛÅMER OCH STRONGÅ HERRÅR PÅ JÄRNVÄGSSTÅTIONEN I STRÖM och för den mera dansanta pu-
Fn.v. poßttjänateman waßdën, ¿tn1i0nA¿n4p. wettenqviót, bliken har Udden varit ett
Built wetteaqviat, NN, NN, En¿k Jön4bon och J.M. En¿k¿¿on. kärt tillhåll.
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Gator och parker

Strömsund
Här i Strömsund ha de flesta gatorna fått
sina namn i anslutning till socken-, by-
och gårdsnamn. En mindre del av namnen syf-
ta på markens beskaffenhet, byggnader vid
gatan och på personer, som levat och verkat
i samhället. Enstaka namn kunna härledas
från kvartersnamnen. Storgatan och Stortor-
get äro konventionella. fa-

Sockennamn: Alanäsvägen, Ramselevägen och
Strömsvägen.

ßygaggz Bredgårdsgatan, Grelsgårdsgatan,
Lövbergavägen, Näsvägen, Risselåsvägen och

'\\\'~“

111

“K

all-\\\\\\y

-\
\\\\

¿ø¿

Västbygdsgatan.

Gårdsnamn: Abborrviksvägen.

IIIIIIlüL

llllllälïl

>~: .Marknamn: Myrgatan, Parkgatan, Skogsstigen, *'“*
Norra Strandvägen, Ängsgatan och Ängsparken,
Kärrgärdesvägen

§yg nader i samhället: Järnvägsgatan,Kyrk- "
gatan, Lagmansgatan (Tingshuset), Norra och
Södra Skolgatan, Tingshusvägen, Vilohemsvä- . A

gen, Prästgatan (Prästgården). "

» . >- --li'

Personnamn: Amaliagatan (Amalia Näslund, f.
Loman), Gärdinsvägen och Länsmansgatan (Kro-
nolänsman Johan Gärdin), Holmgången och Skräddaruddsgatan, som går ut till den nu
Holmparken (Kronolänsman Per Holm), Svente- s.k. Udden eller förr vanligen Skräddarudd-
vägen och Sventeparken (Sven Svensson i Ris- en, anses av somliga fått sitt namn därför
selås, som vanligen kallades "Svente i Mull- att skräddargesällerna på sommaren brukade
näset"), Zakrisvägen (Skogsförvaltare Zack- gå dit 0Ch bada. Det fanns många skräddar-
arias Åslund). gesäller här före konfektionens tid. Somli-

:: :.':::;..::: 22:: ::;“.f;:':::f :::íï;.::.:.
gatan' Vallgatan (kvarteren omkrlng denna den senare versionen skapat ovil'an attgata Fåret, Geten etc.) n. u Jkalla nojesplatsen Skraddarudden.

gatans riktning och läge varit omtvistade.

Besvärsgatan lär ha fått sitt namn av att Alfr. Mattesson

H 16 om 1931. Hgmhyugn 17 om 1931.

Natten mot torsd. utbröt eld i ett ladu- Styrelsen för Ströms hembygdsförening har
gårds- och bostadshus tillhörigt hem.äg. valt till ordf. och kassör rektor Alfr.Mat-
Per Mattsson i Risselås. Då grannarna, som tesson, Strömsund, v.ordf. kyrkoh. Gunnar
alarmerats, anlände till brandplatsen var Löfvenmark, Strömsund, och till sekr. nota-
hela huset övertänt och med de brandredskap, rie Uno Mårtën, Strömsund. I föreningens ar-
som voro tillgängliga, fanns ej någon ut- betsutskott ingår jämte dessa tre funktio-
sikt att kunna släcka elden. Man koncentre- närer en av föreningen vald bankdir. 0.
rade därför sina ansträngningar på att räd- Olofsson, Strömsund.
da en några meter från det brinnande huset
belägen större loge, vilket även lyckades.
Kreaturen och hästarna räddades. All Matts-
sons lösa egendom blev däremot lågornas rov. GLÖDLAMPANS UPPFINNARE, Tomas A. Edison,
Så väl huset som lösegendomen var försäkrad. USA, avled den 18 okt 1931.

57



Kyrkovalel H om 1931- I En kämuuhhe
Kyrkofullmäktige i Ström blir eftersam- En kärngubbe presen-
manräkning inför länsstyrelsen: teras i dag för öP:s

valda under partibeteekningen FURSAMLIN- :i:°§:t“Yä°r'“S
GENS VÄL, som fått 456 röster fråga ett statS_

Kyrkoherde G. Löfvenmark, Strömsund råd eller något an-
Diakon Hjalmar Sandström, Hillsand nat "högt". Men låt
Länsskogv. Per Jakobsson, Näsviken mig i sanningensin-
Fil.mag. Ebba LarSSOn, $trÖmSund tresse tala om att
Ing. Elias V. Johansson, Strömsund mannen är dagsverks-
Nämndeman Erik Olofsson, Tullingsås torparen August
Montör Gustaf Skogman, Strömsund Nilsson, Södra öhn

Lantbr. Olof Olofsson, Jonsgård i Strömsund.
Folkskoll. Ella Due, Bredkälen
Bankkamrer H. Siede, Strömsund N. är smålänning, född i Vislanda den 25au-
Hem.äg. Erik Löfvander, Uhn gusti 1853, således nära 80-årsåldern. Fa-

Fru Regina PerSSOn, $trÖmSUnd dern innehade också ett litet dagsverkstorp,
Hem.äg. JÖnS SVenSSOn, RlSSelåS med en stor barnring kring spis och matbord,

Årrend. J0naS 0l0fSSOn, StrÖmSund varför det torde ha varit knappt om brödet
Hem.äg. JÖnS LarSSOn, StamSele i hemmet, särskilt under denna tid av nödår.
Hem.äg. Å.Å. MårtenSSOn, Strand Nilsson var 17 år då han fick håg för ett
Folkskoll. Edvard Korning, Lövberga bättre land. Färden gick till Tyskland,där
Lantbr. MattlaS MattS0n d.y. ÃSpnäS han hade arbete hos bönder och godsägare i

10 år. År 1874 kom Nilsson tillbaka till
Valda under partibeteCkningen ÅRBETÅR- hemlandet igen, närmare bestämt Strömsund,
PÅRTIET, S0m fått 295 rÖSter På 80-talet gifte han sig och äktenskapet

U N H välsignades med sju barn, varav tre nu äro
Skraddarmast. H.E. Jonsson, Stromsund döda_
Arb. Nils Grönlund, Vågdalen
Hem.äg. J0naS GÖranSSOn, ÄSpnäS Nilssons torp består av ett tunnland, som

JärnVägStj. Carl NilSSOn, UlrikSf0rS han från ris och rot har odlat upp och kul-
Hem.äg. Anders Jönsson, Stamsele tiverat, så att det kan föda 3 kor jämtenå-
Lägenhetsäg. Mikael NilSSOn, Strand gra småfä. Trots sin ålder har N. denna vår
Fru Ingeborg Svedberg, Ulriksfors huggit 30 kbm kastved och själv mejat och

SkräddarmäSt. Ålg0t EliaSSOn, StrÖmSund inbärgat skörden. Han unnar sig ej någonví-
Fabr.arb. J.E. ÅnderSSOn, UlrlkSf0rS la. Han säger sig bli sjuk, om han avstann-
Årb. ÅXel NllSSOn, KärrnäSet ar rörelsen. Om ej annat arbete finnes tar
Fru Tekla SVenSSOn, Vågdalen han sin ränsel och kilar iväg genom myroch

skog, hela mil ibland, på abborrmete. Han

. u brukar säga: "Det blir väl alltid något om

”F[|dslu[a[e,, ZÛ Okt 1931- man spottar tre gånger på kroken och säger

Hallvíksklubben höll i sönd. kväll sitt ord. hockus P°°k“s'" Han k°mm°r °°k5å Sällan hem
~t D Ita arantalet var e- så Stort men med mindre än 5 kg. abborrar, vackra abbor-

mo e. e g J . U . . .

naggande gott. Bland beslut må nämnas anord- rar' L1“g°nf°rradet P1°°kar han slälv ln'' I ° 10 ° f d

nande av ett kamratmöte framdeles. En fem- N11ss°“ Sparar aldrlg Pa m°da“' Sa Ort et
mannakommittë tillsattes bestående av Arvid gaålef ï§g°thPr°dÉktfV: arbefâ' Alltlââad

- t
Persson, Gunhild Johansson, Holger Jonsson, °° Vannlg' umorjstls, sPra Sam'"rÉ ar
Pelle Svensson och Sven Persson. De ägarätt °ch strav5am'_spr1§er a1dr1“geÜ gladle °°h
att b luta m tid och 1oka1_ beundran omkring sig och gör sig omtyckt av

es 0 alla, som komma i beröring med honom.
För att om möjligt inleda ett bättre samar-
bete med de äldre partikamraterna beslöts
att arbetarkommunens möte varje gång skall
hemsökas av tvenne ombud, valda av klubben. Makafna Nilsson har ' $°m a“CYtt5 ' fått ef"
Till de första fridstörarna utsågos Sven fara S°f8en$ PfÖVí8af Under Síït Samlívi
Pergggn Qch Gunhild J0hans50n_ men med kärlek och förnöjsamhet ha de till-

sígnorita sammans burit bördorna och glädjeämnen ha
inte heller uteblivit. Den snart 80-årige

iNßRoTTssTöLD förövades natten mot månd.hes kärngubben är förtlänt av en h°"“ör av bade
amla och unga

nandl. A. Andersson i Hedningsflekälen. Tju- g ' Nils.-E.
varna ha tillägnat sig skodon och underkläd- 20 okt 1931.
er, manufakturer och matvaror till ett vär-
de av ca 1.000 kr. _
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E ' I IFK sTRöMsuNn, NORRA JÄMTLANDS FöRNÄMsTA IDROTTSFÖRENING
_ HAR HAFT EN LYCRAD sÄsoNc 23 ok: 1931.

FOTBOLL. A-lagets matcher:

Strömsund-ulriksfors 5-2, Strömsund-IFK B, Östersund 3-3, Strömsund-Castor 5-2, Ström-
sund-Odensala 4-1 DM, IFK B Östersund-Strömsund 4-2 DM, Strömsund-Krokom 2-3, Sollefteå-
-Strömsund 1-3, Strömsund-IFK B Östersund 1-0, Castor-Strömsund 6-2 Jämtlandsserien,
Strömsund-Nälden Jämtl.serien 5-4, Strömsund-Järpen 3-0 Jämt1.serien, Strömsund-Castor
3-6, Strömsund-Bräcke 5-2. Målkvot 43-34. Bästa målskytt: Sigge Johansson 21 mål av 43

ALLMÄN IDROTT

Intresset har varit livligt. Något tävlingsutbyte med kringliggande föreningar har ej
kunnat ordnas, utan ha tävlingarna inskränkts till K.M. Dessutom ett par repr. vid D.M.
Härnedan säsongens bästa resultat. De dåliga löptiderna bero på att löparbanan är av då-
lig beskaffenhet samt mäter endast 250 m i omkrets, varigenom kurvorna bli många ochnwc-
ket branta.

Gren Bästa säsongnot. Gällande klubbm. Gren Bästa säsongnot. Gällande klubbm.

Kulstötn. 11,36 m 11,40 m

Spjutkastn. 46,62 m 46,62 m 100 m 12,5 sek 11,8 sek
Diskus 34,30 m 35,54 m 200 m 27,6 sek 24,3 sek
Längdhopp 580 cm 592 cm 400 m 61,4 sek 54,0 sek
Höjdhopp 160 cm 175 cm 800 m - 2.l0,2 min
Stavhopp - 310 cm 1500 m 4,59 min 4.33,6 min
St.höjdh0pp - 141 Cm 5000 m 18,07 min 17.09,8 min
St.längdhopp - 291 cm 10000 m - 36.50,2 min
Trestegshopp - 12,97 m 110 m häck - 20,6 sek

ska[[g“ 26 okt 1931. UPPTRÄDET 1 HAvsNÄs 27 okt 1931.

Vid kyrkostämma med Ströms församling fast- Åtalet för det förut omnämnda uppträdet i
ställdes utdebiteringen för 1932 för kyrka Havsnäs har av vederbörande återkallats,
och skola till 4:10 pr skattekrona. varför något rättsligt efterspel ej torde

Vid ordinarie sammanträde med Strömsundsnur- förekomma'
nicipalfullmäktige fastställdes utdebiter-
ingen för l932 till 1 kr pr skattekrona. “ou i sänustulne 28 Okt 1931-

På lördagskvällen kom en obekant man in på
"u]1sER en gård i Ringvattnet, Alanäs och bad omlo-

gi för natten. Han beklagade sig därvid öv-
PERSONALOKNING VID POSTEN 26 Okt 1931. er att han föregående dag gått vilse i sko-

en och fått övernatta under bar himmel.Postdirektionen i nedre norra distriktet g _ _ ,
hemställer hos generalpoststyrelsen att vid Manneg çlck çela räm med,en”huSetS 1“Vanare
postkontoret i Strömsund måtte under tiden oçh f°1Jde v1d.8_E1den pa sondagsmorgonen
1 dec 1931 _ 1 mars 1932 uppehållas en tí11_ med denne ner 1 koket och drack kaffe. Strax
fällig förste postass.tjänst. Framställning- dfråfter gick han any° upp tlll det 1 andra
en motiveras med den synnerligen betungande vanlngen belagna rumet'
afbetsbördaø SOW åvílaï P0Stmä$8fGU- Då vid halv 10-tiden någon i ett ärende gick

upp på rummet, befanns mannen hänga död i
AVSLAG 26 okt 1931. en sängstolpe. Snaran utgjordes av den död-
Inget vägbygge Lí11víken_Si1jeåsen i Alanäs es skosnören. Den levnadströtte saknade var-
socken till Järvnäset i Tåsjö socken mednm- je föremal' ?°m k“Üde Styrka hêns identitet'
tiveringen att den ifrågasatta vä en icke Mannen är' tllls Vldêre Etrednfng Om ?ansI 8
anses vara av tillräckligt stor betydelse nfmm Och b°stad hunnlt goras' Insatt 1 Ala-
för den allmänna samfärdseln. nas gravkapell'

KOMUNALT RESERVARBETE 27 ok: 1931. NY IDR°TTSF°RENING 30 °kt 1931'

Det kommunala reservarbetet på vägförvalt- ÉLT) I Hïllviken bildades den 26 dennes en
. idrottsforening.ningen av allmänna landsvägen Alanäs-Gubbhö-

gen har påbörjats. Härigenom erhålla vid Att intresset för idrottsrörelsen är rätt
pass ett 80-tal av socknens arbetslösa t.v. stort framgår därav, att redan vid starten
arbete. ett 50-tal medlemmar anslöt sig.
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PARTI AV CENTRALA STRÖMSUND

I ßöngnunden ben vi ßamhäßßeiß magnißiha miaßionßhua, och litet Zängne boat p¿ng¿thynh-
an och Hotelß Svea samt 6oZh4ho¿an¿ komplex.

Tnoz4 en 5öntätn¿ng av Atadbbebyggeßben å Fßata, så åzenginnea man ßaniáanande panzien
av ¿anxl¿g Akönhet milt inne ¿ cenznum, och dän odaßbonden på unåßdnigt via bängan bitr
hö och tonkan det på häaajon.

31 okt 1931. Spjut: Anders Rydström 42,16 m

uLRIKsFoRs EN BRA FoTßoLLsKLUBß Tnors PLAN- Höjd* Ivar Löfström 1-42”
BRIST_ Längd: S. Lindmark 5,261n

Tresteg:S. Lindmark l1,2lm
Ulriksfors har spelat följande matcher und-
er den gångna säsongen:

FRÅN SKOLANS VÄRLD 31 okt 1931.

U2\ILOJ>f\>I\7Ll'l

D-*I-*J-\r-'I\.>U1UJ

Ulriksfors-Hammerdal -
" - IFK Strömsund A - Kroppslig aga ibland bästa strafformen.Vet-
" -Dorotea IF - skap om förbudet uppammar till olydnad och
" -Ramsele IF - illvilja. Krav på revidering av bestraff-
" -Dorotea IF - ningsrätten i fortsättningsskolan och dis-
" -Síkås IF - ciplinens upprätthållande framförs ånyo av

Ulriksfors jun.-IFK Strömsund jun. - styrelsen för Sveriges folkskollärarförbund.

Klubben, som ett par års tid även haft all-
män idrott på programet, har vid årets K.M.
nått följande bästa resultat: FÖDELSEDAG 2 nov 1931.

Terränglöpning 4000 m: Ivar Löfström 18.18,5 (LT) I onsdags fyllde disponenten vid Ström-
100 m: Ragnar Johansson 12,4 sunds Bryggeri AB, Erik Emil Rundström, 60
200 m: " " 24,8 år. Med anledning av hans långvariga tjänst
400 m: " " 57,2 blev han tilldelad Kungl. Patriotiska Säll-
1500 m: Ivar Löfström 4.52,8 skapets större guldmedalj med inskriften
5000 m: " " 18.11,7 "För långvarig och trogen tjänst". Han upp-
Kula: Erik Jönsson 9,491 vaktades under dagens lopp bl.a. livligt av
Diskus: " " 28,061n personalen vid bryggeriet.
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lüf 2 1931- :frán flnyhlm film:
(ÖP) Enligt Socialdemokrater-
na ha arbÉtsgiVaFna i9°m PaP_ Det var i vårt sekels ungdom. Luftsegling såväl med ball-
Persbr“kS1ndustr1en Vld upp- ong som med flygmaskin var då oändligt längre från verklig-
sågning av avtalet framlagt heten än i våra dagar. Den genialiska tanken, att medels
förslag Pm en lëååšßlå dessa redskap förflytta sig fågelvägen till Nordpolen el-
med omkrlng 15 z fo? manllga ler planeten Mars var således endast inkarnerad i någon
°°h 20 Z för kvlnnllga arbe_ mer än vanligt genialisk hjärna.tare

l Vad under då, om det så långt från Andrêes hembygd som i
skallen 3 nov 1931_ Nïxåsen, Ström; och så långt för: haïs nošdâolsfärï väckte

o an ig sensa ion nar en man me e av n ree an arupp-
Ströms kømmunalfllmäßlse fyiir brösr, den err huvud ä ie Edison började förbereda
fastställde Utdeblteflngen sig på en dylik luftresa, vilken han ämnade företaganæd-
för 1932 till 5350 Pr skata? els en efter eget huvud konstruerad flygmaskin. Uppfinnin-
kf0Ha 0Ch blev ëålundai för gen var både enkel och lätt att göra. Kanske är den för
kyrkan 0:81: för Pfästlöne' enkel för att fylla sitt ändamål, tycker någon. Som upp-
Staten 0,30, för $k°laÛ 2190 finnaren underlåtit att uttaga patent på den, kan var och
0Ch föf den b0f8efll8a k°m' en utan att göra sig skyldig till lagbrott tillverka en
NUUGU 5:50 eller tlllsammans maskin efter den noggranna beskrivning jag nu ger på kon-
9,51 kf- strueringen. Materialerna voro, så vitt jag vet, inhemska
E_ dh 1 - _ varenda bit. Och hela maskinen som icke var nagon perpe-

1: ïïïl gnïâaçgâåäï E? :E tuum mobile, bestod av två (2),väldiga björknävrar, forma-
S 8 . . . umotorspruta avs1ogs_ de till fagelvingar och forsedda med handtag.

Uppstigningen skulle företagas från fähustaket och målet
Lannnanna 3 nov 1931. för resan var visst Nordpolen eller Amerika. Efter ettgri-

Ü H . pande avskedstal till sina närmaste, klättrade han upp på
Lantmannfns Cïntralforeglngs taket. Och efter att ha yttrat: "Nu reser jagl", lyftehan
Sfmmfntradenholls 1 Sçronsund vingarna, och efter en sekunds resa hamnade han i - - - -
pa.S°ndag for behaÉd119g av den vid väggen befintliga gödselhögen, vilken till på kö-
fragan om Cåntralforenlïgens pet råkade vara av den lösaste konsistens.rekonstruktion. Efter fore-

Strom-Tusse.drag av riksdagsman P.S. Hed
lund beslöts att bilda Suöms
lantmannaförening. Till sty- 9 nov 1931.

šåââäïíådeš g'Oiaïå:íÉ:Én' (LT) Då postdiligensen Strömsund-Gäddede härom dagen run-
Strand P:U_'H¿1m, Jonsgåêd, dade en kurva i närheten av Alavattnet varseblev föraren,
J_M_ Jånsson, öhn, G.E_ M°_ hr Hansson, att en räv just sprang över vägen. Bävenblev
landet, Gårda, P_ Svensson, bländad av det starka ljusskenet och stannade pa vägen.
R. 1. h J. Gabriel Föraren bromsade in vagnen, tog sitt gevär och gick ut,

LSS? aS.°c ss ' varvid räven började bli orolig och just hann hoppa avvä-
Tulllngsas' gen, då ett välriktat skott sände honom till de sällajakt-

markerna.
DRAMATISKT 5 nov 1931.

J.E. Hamrên från Alanäset var VINTERVÄG 5 “OV l93l-
fërra VÉ°k§“ jämÉe sin? tva Vägstyrelsen har bestämt att vägen Alanäset-Lövberga även
S°“er Pa Vlnterflske Vld i vinter skall hållas framkomlig för motorfordon. Motor-
Trångvattnet då isen Plöts' plogningen skall utföras av lantbrevbäraren Sven Sjödin iligt brast under honom. Den A1anäset_
äldre sonen skulle just dra-
ga upp fadern, ¿å isen gavví_ SKOLAVSLUTNING 7 nov 1931.

ka även under h°°m- Med br- vid skeiköker 1 srrömsdnds feikskeia höiis på fred. avsiur-
defs hjälP lyckades han em' ningsmiddag med andra kursen under höstterminen. En delelleftld k°mma UPP» Vafefter lärare, föräldrar till eleverna och skolstyrelsens ledmö-
de med förenade krafter df°8 ter voro inbjudna. Skolsalen var vackert dekorerad och ma-
UPP fadern- ten var god, och flickorna visade sig vara fullödiga upp-
ETT JUBILEUM 6 1931. passerskor, så frk Almblad hade all heder av sina elever.

1931 är det DOG I SANGSTOLPE ll nov 1931.(LT) Den 6
jämt 50 år sedan skräddaren Den okände man som den 25 okt. anträffades död i ett sov-
August Palm höll sitt första rum i Ringvattnet har nu identifierats. Mannen har befun-
socialistiska föredrag på nits vara en kringresande förtennare. Anledningen synesav
svensk botten. vissa orsaker att döma vara ekonomiska bekymmer.
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12 nov FÖRELÄSNING I STRÖMSUND 16 HOV 1931.

TUR_ OCH RETURBILJETTER Å Vid av Ströms föreläsningsförening anordnad föreläsning 3

FLERA DILIGENSLINJER? godtemplarsalen i Strömsund föreläste ing. H.J. Ljungfran
Stockholm över ämnet "Bildradio och radioframtid". Före-

(ÖP) Svåf KOHRUYYGHS Om Per' draget, som beledsagades med ljusbilder, åhördes med spänd

S0Cf8fíkê 3fÖmSUHd'5011ef' uppmärksamhet av ett 50-tal personer.
teå. Förslag om två söcken-
dagars giltighet för de nya 1

biijerterna. sll 17 nov 1931.

Postmästare Lundblad i Ström- Som en liten gärd av tacksamhet för visat intresse vid
sund föreslår att tur- och brandövningar hade Strömsunds municipalsamhälle på lördag-
returbiljetter inrättas på en inbjudit den omkring 50 man starka elitkåren av Ström-

följande linjer: sunds brandkår till supê å Nya Hotellet. Dessutom voro

Strömsund - Alanäset brandstyrelsens ledamöter, municipalfullmäktiges ordf. och

Strömsund - Jormvattnet kommunalnämndens ordf. inbjudna. Samkvämet präglades aven

Strömsund - Sollefteå god stämning. Åtskilliga tal höllos.

16 nov 1931.
KLIMATFÖRBÄTTRING I STRÖM? NY IDROTTSPLATS 19 nov 1931

(LT) Klimatet i Strömsund
tycks vara synnerligen gynn-
samt för vegetation. Man sän- Glas' besökt 20 nov 1931_

der till red. smörblomoroch
styvmorsvíol, som i dagarna (LT) Alla socialdemokrater och övriga intresserade i Ström-

slagit ut haruppe, fägnande sund yoro kallade till möte 1 godtemplarlokalen den 16 d:s
strömsunasborna med sin b1å_ dar foredrag om Aug. Palm och socialdemokratins 50-arsju-

bileum hölls av Eskil Lind från Sundsvall.

En idrottsplats är f.n. under utförande i Tullingsås.

gula prakt.
(ÖP) Frk Elise Svensson i Nog skulle man kunna fordra att arbetarna i Strömsund möt-
Strömsuna hittade häromdagen te upp mera mangrant vid de foredrag och moten, som anord-
en nyss utslagen jOr¿gubbs_ nas. De som gjorde sig omaket°att ga och ahöra föredraget
blomma i Sitt jordgubbS1and_ visade med sina kraftiga applader att det var mödan värt.
Vi gå tydligen mot bättre P.O.
klimatiska förhållanden här
uppe i norden. __a=r _

~ ~ u
En 16 nov 1931.

Vid sitt sista samanträde
för året har Carnegiestiftel-
sens styrelse beslutat utmär-
ka bl.a. följande räddnings-
bragd:

Maskinisten Hjalmar Grund-
ström i Näsviken, Ströms soc-
ken, räddade den 6 april 1930
en man som med sparkstötting
åkt ned sig på isen på Russ-
fjärden i Ströms Vattudal.
Olyckan inträffade nära 1/2 _
km. från land. Försedd med , 1Ä
rep och några hässjestänger ”'
kröp Grundström ut till den
nödställde, vilken så smånhr
gom med repet halades in på
fast is av där stående perso- Även med den komßofbt /som en mode/in yooatdilbágem kan wzbju-
ner. Därefter tog sig räddar- da, då tofide en ae/sa Känga Vættudwßen och upp genom den

en í land efter att dock fle- noftdjäm*/ska ödemaßüzen tilß Ffiobtvüzen vana en au de »sma-

ra gånger ha sjunkit ned ge- patbäikaäe. Ûääßön än det Oädnaí med ßämpßtga vilopaubeä
nom isen, som bitvis utgjor- ßängb ßäädvägen. ÛÅZÅQQHAQH göä båßedeb QII uppehåll vid
des av blott íssörja. gå'/5/tgtvaftegåfiden 4' Aßanà'/set, och v¿d avd/t¿gn,¿ngen Lgenkän-
H .nd 1 d .1 b.._ ne/L vi, §_fi.v. chauáön Sten Obs/.son och aáßäfusmannen Anton

än Cl 682581151 V8I'8
med ínskríptiom Gftahnzst/tom 51. St/iom/sund, m.5¿.
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$gXå[i||u 23 nav 1931. 30 nov 1931.

Häromdagen gjorde ett par sexåringar, söner till Per och Ströms föreläsningsförening
Mattias Mårtensson i Vimmervattnet, en riskabel utflyktut hade i lördags årsmöte. Und-
på isen på den nyligen tillfrusna sjön. De begåvo sig iväg er året har hållits 12 före-
utan att någon visste, vart de gått. Isen råkade på attva- läsningar, som varit väl be-
ra ganska stark, där de gingo ut, men när de skulle gå sökta.
tillbaka kom de att gå till ett annat ställe av stranden. 3 dec 1931
Isen var där mycket svagare, och det dröjde inte länge, '
förrän den ene plumsade i och sjönk. När han kom upp, lyc- Lövberga S.D.U.K. höll möte
kades han få tag i iskanten, som höll honom uppe. Den and- 29 nov som var livligt och
re sexåringen lade sig då på isen och kröp fram och lycka- jämförelsevis bra besökt.Man
des få tag i honom och efter åtskilligt besvär få upp ho- beslöt bl.a. tillsätta en
nom på isen. Hade pojken blivit rädd och skrikit på hjälp, prenumerantsamlare på tidn.
hade det blivit ganska svårt att rädda honom. Isen var så Folkbladet. En fest beslöt
svag där, att den inte hade burit för en fullväxt människa. man anordna och en kommitté

tillsattes. Mötet avslöts
25 nov 1931, med Internationalen.

DELADE MENINGAR om uLR1KsFoRs-LÖVBERGAVÄGEN 3 d°° 1931-

(LT) Om vägbygget Ulriksfors-Lövberga har nu strid (LT) Arbetslösa inom etröms
blossat upp mellan intressenterna för de olika för- k°mP““ V°r° Samlaee tlal me"
slagen, av vilken anledning ortsbefolkningen kallats te 1 F°1ket5 Hus 1 Ulrlks'till sammanträde på Grand Hotell i Strömsund i lör- f°rS_för att diskutera den
dags för att samråda om ifrågavarande vägfråga. Vid na radanae arbetf1öshete“°
sammanträdet, som var besökt av något över 50 person- Nlls Grö“1“nd~ Va3da1e“>hö11
er, uppträde en hel del talare och förordade förslag- ett langre anförande °m Vad
et om vägens anläggande till Lövberga i enlighet med §°m 3J°rts för de arbetslösa
det av vägstämman fattade beslutet, enär vägen då 1"k°m““e“ samt vad s°m kan
skulle bliva den kortaste genomfartsleden på den s.k. g°raS'
inlandsvägen Ostersnnd-Boden till största nytta, vil- Efter diskussionen antogs
ket sistnämnda förhallande bestyrktes med en skrivel- följande uttalande,
se undertecknad av 689 byamän från 22 byar inon|Ströms
socken. Sammanträdet beslöt utse en deputation med Arbetsïesa tïll ett anta] av
uppdrag att uppvakta länsstyrelsen i frågan. 290! Samlade till möte i UI'

riksfors, gora harmed fram-
Vid extra samanträde med Strömsunds municipalfnllmäk- Stä]]n1ng ti]] k0mmuna]fu]]-
tige beslutades enhalligt att vidhalla kravet pa att mäktige att med det Snaraste
ifragavarande vag matte anlaggas med utgangspunkt fran be5]uta om utde]n1ng av kon-
Strömsund till Lövberga väster om Kvarnberget, i en- tantunderstad t1]] de arbets-
lighet med det av distr.ing. löjtn. Klas Tisell upp- ]ö5a_ Såvida ej arbeten kun-
fattade f°fS1a8°f- na igångsättas i så stor ut-

sträck att samtliga inom ko-
v|"eh[aBt 27 nov 1931_ munen hjalpbehovande kunna

omedelbart beredas mojlighet-
Pa Bjorka a.-bzs marker i°Stroms socken antraffades harom- er t1]] försarjning gen0"|ar-
dagen en tjuvskjuten tre ar älgko. Tjuvskyttarna hade icke bete_
hunnit taga med sig något av älgen. Saken rapporteradestill landsf. Yngve Hallberg, som utsatte vakt över natten
och följande dag besökte platsen. Köttet försåldes på ort
och ställe.

28 nov 1931. 3 dee ]_93]__

Sott om räv är det tydligen i Ström. Varje vecka, för att Strömsunds baptístförsamlíng
inte saga varje dag, far man höra att mer eller mindre va- hade på 15rdag och söndag
na jägare ha skjutit en eller flera stycken. Söndagarna ä- uppbyggejsemöte under stor
ro for de flesta den enda dag, som ger nagon trd tillody- ti11s1utníng_ som talare med-
lika nojen. Tack vare den rikliga tillgangen pa rav sahar verkade f_d_ ensajn Signe Gu-
harpaltarnas antal starkt minskats. Skogsfågel har det ock- stafsson från Östersund ssmr
så varit smått om. Hösten har f.ö. varit fin och lämpad pastor Ivar Ekerby från Hall-
f°f Jakt- en. På f.m. hölls aopförräu-

ning. Sikås baptistförsam-
lings sångkör medverkade på

VÄGNÄTET 28 1931. sond. med sang. Hogtidenled-
des av forsaml. pastor Ragna

18 mil nya vägar för 2.364.700 kr i länet år 1931. Cedersjö.
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vägl 3 det 1931.

Vid extra vägstämma med Hamerdals tingslags väghallningsdistrikt i Strömsund bifölls
Öhns byamäns anhållan om att utfartsvägen från Öhns norra färjesund till Öhns södra fär-
jesund måtte av vägkassan övertagas till allmänt underhåll, dock med undantag för färje-
rodden över Ösundet.

Att närvara som ombud vid blivande undersökning för ödebygdsväg från Österkälens anhalt
å inlandsbanan till Långåsen, valdes M. Backlund, Hösjön och Gustaf Olofsson, Hösjöberg.
Att närvara vid blivande undersökning av väg från allmänna landsvägen Strömsund-Lövberga
till byn Jerilvattnet valdes disp. 0. Carlsson, Strömsund och Olof Olofsson, Jonsgård.

Ringvattnets byamäns anhållan om åläggande för vägstyrelsen att låta motorploga ödebygds-
vägen Gubbhögen-Ringvattnet avstyrktes.

vlfg 5 det 1931.

(ÖP) Gott om varg är det i fjällen och de närmaste skogstrakterna. Lapparna med sina re-
nar äro nu på flyttning från fjällen. En lapp, som vår medarb. i Strömsund intervjuat,
meddelar, att det är längesedan de varit så hårt ansatta av vargarna. Vargarna ha följt
och oroat dem från fjällen ända ned till Harrsjön i Alanäs socken. Troligt är att de
fortsätta än längre ned. I Frostvikens socken har tillstånd lämnats att utlägga stryknin
för varg.
I I

8 dec 1931. ning av frågan om utförandet av en bro över
I Strömsundet skulle vinna i betydelse med åt

REVIDERING Av vÄcFöRsLAc sTRöMsUNo-Lövßßncß. följffme fördelar för S"ö“*S““d:°f '“““íÉíPa1'
OCH ULRIKSF0RS_LÖVBERGA samhalle och den stora bygden soder darom.

Den vastra linjen framgar narmare och till-
Det av vägstämman i Hammerdals tingslags godoser på ett bättre sätt gårdarna i Lia
väghållningsdistrikt beslutade reviderandet och Österkälen. Odlingsmöjligheterna ärock-
av vägförslag, dels från Strömsund och väs- så bättre längs den västra än längs den ös-
ter om Kvarnberget till Lövberga, kallad tra linjen.
västra linjen och dels från Ulriksfors och I f . d U t 1. . . ful. d

K b .ll L" b ka1la¿ raga om en os ra injen givas o jan e

ïster O? .varm Érgeç cl qv ïrgê' . företräden. En god förbindelse mellan Ul-
ostra linjen, foreliger nu i fardigt skick. . n .
Ingenjör Nils Lundh har stakat bägge linjer- rlksfors gch trakterna åorr därom erhallestill förman för befolkningen i samhället:ck df"1.E1't ... ... ...
na och utarbe a ostna å års ag. n lg samt sannolikt aven for virkestillforseln
detsamma skulle västra llnjen bll 23°740 t'll Ulriksfors sulfitfabrik B n Risselåsi . y
meter med en sammanlagd kostnad av 451.70? vägfråga löses, och byn erhåller den
kr. Meterpris 19:03 kr. Östra linjen skul e Ü . u H .enligt detsamma bli 23.350 meter med norra forbindelsevagen god forbindelse med

St " d och Lövber a under det att för-. romsun g
kostnad av 494.800 kr. Meterpris kr 19.52. bindelsen med Ulriksfors järnvägsstation
I båda förslagen ingå kostnad för broar öv- framdeles i likhet med vad är fallet
er Kvarnå och Malmå lika f" båda trä k- 'H . __ . N

. nT.11 d “nåra 1in.°: kommàï fšë_ kunde uppratthallas langs den enskilda vag-
ningarna. i en os je . . . H

bindelseväg antingen till landsvägen melhmi en måljan U1r1ksf°rs och Blssešas' Dån ostf' f" f k f Ulr ksforsUlriksfors och Strömsund eller till Storga- rahllnlin mednâr °r tra å râ 1.11
. S U d I b.d f 11 m. t vía_ oc tra ten so er samt sy ost arom ti

tan i tromsun . a a a en as e L" b 6 k k n 1" d U d

dukt över järnvägen byggas med en kostnad ïv erga_cIa T' ortafe vag ang an EÉl F d h d l att en va21_500 k S 1. H U fu 1 vastra injen. or en an e se, g

ÉY11 5 br ddamt lga vagar aro Ores agna Hallviken-Ulriksfors kommer till stand,
1 m re skulle en genomgående trafik Hallviken-Löv-

Ifraga om linjernas olika företräden harin- berga vinna 1 å 1,75 km_ vägföfkortningvíd
SGÛJÖY Lundh Ytffat fÖ1J3de- Teffäåe för trafik över Ulriksfors i jämförelse med tra-
den västra linjen är i stort sett gynnsam- fik längs den gamla vägen Hallviken-Tulling-
mafe, 0Ch 8fUSC38 fÖfek0ma På k0fC8rG av' sås-Strömsund samt vägsträckningen väster
stånd än för den östra linjen. Totalkostna- om Kvarnberget, Utförandet av den ö5t1iga
derna för de Västra linjen understiger linjen kan slutligen väl kombineras såväl
kostnaderna för den östra med 43.100 kr.Ge- med en lösning av brofrågan vid Strömsundet
nomgångstrafiken mellan Strömsund och Löv- som med en väganläggning Hallviken-Ulriks-
berga förkortas med 0,37 km. Förverkligan- fors, varför den östra linjen eventuellt
det av västra linjen skulle givetvis för en kunde förverkligas innan frågan om bro över
längre tid framåt hindra tillkomsten av en Strömsundet, resp. väg Hallviken-Ulriksfors
väg Hallviken-Ulriksfors, varigenom en lös- slutgiltigt avgjorts.
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Om valet mellan de båda väglinjerna för ar- 5 dec. uttalades enhälligt det önskemålet,
betenas snara igångsättande skall träffas att vägarbetet Strömsund-Lövberga fortast
utan längre uppskov, bör den östra linjen möjligt kunde komma till utförande.
föredragas' då denna linje väl kan samman- I en framställning till länsstyrelsen pro-
bindas med framtlåa Vëgkommuïlkêtlåner 1 testera Lövbergaborna mot de uttalanden,trakten. Emellertid bjuder forsiktigheten N . . s . .som Stromsunds municipalfullmaktige gjort,
att avgörandet av denna viktiga Vägfråga att vägfrågan bör anstå tills brobygget öv-
äppsklöåešttfll dâsëuaåç uëfïïïêngëfroïen er Strömssundet blir definitivt beslutat.ron vi romsun ar igs a , o
händelse ej förhållandena förhindra ett så-
danï UPPSROV» i Vilket Senare fall, SON äv' Arbetslösheten är här mycket stor, skriver
en framhållits, den östra linjens utförande Lövbergaborna, på grund av inskränkningarna
tillstyrkes. av arbetena i skogarna. De arbetslösa ochf .1. de fn . t d, , 0 deras ami jer emotse ar or vin ern me

stort vemod, ty nöd och umbäranden vänta.' 9 dec 1931' Därför är det synnerligen nödvändigt att
(ÖP) Vid sammanträde med Lövbergaborna lörd. det beredes arbetstillfällen snarast nöjligt.

Krook: bensinstation l Strümaund

är nu färdlg.l)en är byggd i den
för benslnstatloner vanliga funkis-
stilen och innehåller ett rum för ol
jor, ett kontorsrum med telefon,
ett rum för chaufförer. även detta
med telefon. ett rum med W. c. och
eu pannrunm Franüör byggnaden
äro tvenne muckar anbringade, en
för bensin och en för bentyl. Vidare
finnas tmörjbockar, apolplatta och
pumpanordning.

of
_

9 dec 1931.
SKALI HITLER BLI MANNEN?

(ÖP) Ur det brusande kaos,

"Y *eeee ee '^"^ ATT. ee e Ü a a f^'^'^

V Per Hallins Åkeri 81-Bilstation
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11 det 1931.

De sista dagarnas köld har förmått bygga sin brygga över
Ströms Vattudal. Färjtrafiken uppehålles nog fortfarande,
ty det brukar dröja länge innan isen blir så stark att densom synes bli allt värre och .

värre där nere i Tyskland,
återkommer ideligen namnet
Hitler. Vi veta alldeles för
litet i grund och botten om
vad denne mångomtalade man
egentligen går för. Man får
emellertid av samtal med ty-
skar, som tyckas känna för-
hållandena, ibland den upp-
fattningen, att H. dock mås-
te anses vara en karl som är
beredd att våga något för sin
åsikt om det bästa sättet
att rädda landet.
KULTURFARA? 10 dec 1931.

(ÖP) "Är idrotten en kultur-

bär hästar och tunga lastbilar. De senaste aren har färj-
an varit i verksamhet över nyåret och så torde väl förhål-
landet bli även i år.

sllk 11 det 1931.
(LT) "Västfronten 1918" visades i onsdags kväll i Ulriks-
fors Folkets Hus. Trots den svåra arbetslöshet, som är rå-
dande, hade 70 personer infunnit sig.
Filmen är en verklighetstrogen bild av kriget, mänsklighe-
tens största förbannelse. Det behövs starka saker för att
väcka folk till handling. När skall detta vansinne få ett
slut? Slut upp kring fredssaken, män och kvinnor. Det är
ett ideal värt att leva för.

HALKADE OCH BRÖT BENET 14 dec 1931.
fara" var ämnet för en dmus- (LT) En dag i förra veckan råkade hushållerskan frökenMia
sion i Borlänge med inledning
av författ. Harry Blomberg.
De flesta inläggen utmynnade
i uppfattningen att idrotten
inte utgör någon kulturfara.

Gustafsson från Vågdalen, Ulriksfors, halka och bryta vän-
stra benet vid fotleden. Hon fördes i bil till lasaretteti Ostersund, där hon nu vårdas.

KLUBBEN TROGEN 12 dec 1931.
Lars Teodor Jonsson kommer även i vinter att representera
Tunadals IF.
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Bg|ünad 15 dee 1931. so AR 19 dee 1931.

I söndags fick maskinist Grundström vid Näsvikens ångsåg På sin 50-årsdag i går blev
i Strömsund mottaga Carnegiestiftelsens belöning i form nämndemannen Hans Erik Jons-
av en större silverbägare, ingraverad "För Hjältedåd den son i Strömsund livligt hyl-
6/4 1930", med inneliggande 50 kr från den räddade bondso- lad. Tidigt på morgonen upp-
nen Göran Rislund i Grelsgård, som gått ned sig på svag vaktades av vänner och be-
is på Strömssundet. Grundström räddade honom med verklig kanta med en minnesgåva och

fara för eget liv. under dagen anlände en hel
del hyllningstelegram. På
k "11 so- ' -n O

9
va en gav aringen enge

17 dec 1931' digen supë på Nya Hotellet
UTÛRÅG UR FURSTE PROV.LÄK.BÉRÄTTÉLSÉ °°h där“ndef b1eV han hyllad

N . . N b t k d f" ' ° -
Stromsunds municipalsamhalle E: inïâtâer ïrdâênïaïgïïåf

Visserligen förbättras samhällshygienen, men den är liga arbetet både med ord
ännu icke sådan den bör vara. Nämnden övervakar icke och gåvor-
med tillräcklig noggrannhet att hälsovårdsstadgan ef-
terleves. Nämndens protokoll voro mycket knapphändi-
a, antal sammanträden fåtali a. Några bakterieprov " "

gå vattnet äro icke tagna sedgn senaste inspektionen. 21 dec 1931'

Någon ordnad läkarundersökning av skolbarnen förekom- vid sluttinget i lördags med

mer icke. Hälsovårdsnämnden bör arbeta för ordnat fri- Hammerdals tingslag avkunna-
luftsbad och simundervisning. des b1.a. följande utslag:

- O.L., Strömsund, dömdes till
glrlšâígtí 25 kronors böter för förande
Tack vare ett gott arbete av hälsovårdsnämnden äro de av oljud nattetid i Strönsud
sanitära förhållandena betydligt förbättrade i vissa med bilsignalhorn.
hänseenden. Nämnden har sålunda lyckats få till stånd P P . R. 1. .da d 350

en avstjälpningsplats för avfall. Alltjämt är dock k' ' 1 ;És° aëna °T es .

vattenfrågan olöst. Upprepade vattenprov måste tagas. F°“°rsk 9t°r °r ° agasPr1t
Chlorering bör anordnas. Det torde med nuvarande vat- tlllver “f“g.°°h att.“tg1va
tenförhållanden sannolikt endast vara en tidsfråga
när nästa tyfusepidemi flammar upp. För Statens järn- 1.P. i Strömsund dömdes till
vägar bör det vara angeläget att icke förse bostäder 50 krs böter för utskänkning
eller järnvägsvagnarnas karaffer med vatten av tviv- av pilsner och till 25 krs
elaktig beskaffenhet. Avloppsledning bör anläggas.Nå- böter för utskänkning av al-
got badhus finns icke. Skolbarnen böra beredas möj- koholfria läskedrycker.
lighet till bad medelst nyttjande av skolbussar till
Strömsunds skolbad. 22 dee 1931.

STRÖMSUNDS BLOMSTERHANDEL

Alšå Till handelsregistret har an-
Samhället har de senaste åren fått ett prydligare ut- mälts att trädgårdsmästare J.
seende. Något badhus finns icke i socknen, varförett Sjöblom i Strömsund ämnar id-
mycket stort behov härav föreligger. Hälsovårdsnämnd- ka handel med trädgårdspro-
en bör arbeta för anordn. av barnavårdskurser. dukter under firma Ströusunds

Blomsterhandel, J. Sjöblom.

Guld! 18 dec 1931.

(ÖP) Guldfynd har gjorts i Frostviken. Malmen lär utvisa 29 Éec 1931'
hög guldhalt. Fyndet gjort av arbetare i byn Björkvattnet. STR0MS_MEJERIF9RENING U'P'A°

hade pa onsd. arsmöte. Arvo-
21 dec 1931- det till styrelsen bestämd-

(LT) Frostvikens koppar blir likvärdig med världens ypp- es till 109 kr tijl °rdf'
ersta, men guldet anses icke värt att utvinna enl. samtal °°h znkr tïil Ovrfga 1edam°'
med verkst. dir. i Ströms Trävarubolag, B. Burneij, på ter f°r VarJe beV1SÉat Samf

vars marker malmfältet är beläget. ma“träde° ArV°det tfll revl'
sorerna bestämdes till 50 krtill vardera. I tur att ur
styrelsen avgå voro Bror Ol-
ofsson, Bredkälen och Jöns
Edv. Persson, Strand. Bror

(ÖP) Nationalmuseum vill bli kvitt Carl Larssons monumen- Olofsson omvaldes och Nils
talmålning "Midvinterblot". Svensson, Strand, nyvaldes.

BETUNGANDE INNEHAV 23 dec 1931.
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DANSSKOLA PÅ GRAND HOTELL I STRÖMSUND ÅR 1931

Bahne Red: Ruben Noadona, Viazoa Ryman, Egoaz Canßßbon, Gußza Lundholm, Rudoßá Bnuun,
Åke Rundótnöm, Helge Svanßtaöm, Sten Johanbbon

Mellan: Anne Johanßbon, Mang¿z Ryman, Anna-Mänta Enihßbon, danßßäaaainnan (ga. öar-
enßundl, Gunvon En¿k4A0n, Anna-Bn¿ita Ryman, Anna-L¿¿a Nondßona, Maja Oßoa-
bon

Fiämnez Ingn¿d Thonvaßdßen m.5¿.

är nu i hembygdsföreningens vård

Ett par sellokor, rikt snidade, överändarna
29 dec 1931' slutande i stiliserade hästhuvuden. De äro
STRÖMS HEMBYGDSFÖRENINGS ÅRSPUBLIKATION FÖR från 1700-talet och skänkta av frk. Elise
1931 FÖRELIGGER NU I TRYCK Svensson, Strömsund.

(ÖP) Vinjetten är utförd av dr Arvid Enqvist Sist i publikationen finnes en geografisk
Östersund. Publikationen innehåller väl ut- karta över Ströms socken, upprättad år 1765
förda reproduktioner av följande: av Joh. Törnsten, Östersunds stads grund-

Q . . . läggare
En gammal ryggasstuga som tidigare varit '
sockenskrivarboställe, var senast år 1931
belägen på Anna Nilssons vilohems område. ((2 ß ._

I0 I' \\Den har blivit skänkt till Ströms Hembygds- A
förening av E.F.S. och är f.n. uppsatt pa <2) Å j
föreningens tomt i Gärde. 5 y

.gg_Q1°§”S'“ß

En selkrok från Ström, vilken är rikt snid-
ad med tvenne starkt stiliserade lejonfigu-
rer, vilka uppbära ett krönt manshuvud.Se1-
kroken är från 1700-talet och tillhör fram-
lidne landstingsmannen O. Olofsson i Tull-
ingsås samling av allmogeföremål. Samlingen 0
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Anna .\'|lss«ms vilnhems omrâde. Skànkt ull Stroms hembygdslorening

av Evangeliska I-ïlsterlandsstiltelsen.

Rikt snidade, overlndarne slutande i stiliserade hlsthuvuden. t7o:>nlet
StromsundSklnkta till hembygdsíøteningen av lrøken Eine Svensson,

Illustrationer ur Ströms Hembygdsförenings årspublíkation 1931.



31 dec 1931.

Ströms komunalfullmäktige hade på tisdagen sitt ordinarie sammanträde.

Länsstyrelsens resolution ang. varmbadsanläggningar för folkbad inom olika byar av kom-
munen hänskjöts till hälsovårdsnämmden för utredning.
Jämtlands tuberkulosnämnd hade gjort framställning ang. anordnande av barnavårdskurser
inom kommunen. Fullmäktige biföll framställningen och uppdrog åt hälsovårdsnämnden att
anordna kurser i Strömsund, Ulriksfors, Vågdalen och Tullingsås.
Arbetslöshetskommittëns framställning om Till ledamöter i kommunalnämnden för åren
förhöjt anslag till Svaningevägen av 1.950 1932-1935 valdes:
kr. bifolls under villkor att 50 proc. er- Jonas E. Andersson, Ulriksfors
halles som statsbidrag. 500 kr. anslogs .. .

. . . Per Abrahamsson, Gralsgardtill rese- och utrustningskostnader tillde H
n . . H.E. Jonsson Stromsundarbetslosa, som erhalla arbete vid Arbets- . n n

. . . H almar Lov ren StromsundH N n J gloshetskommissionens nodhjalpsarbete. Hilmar Unander Ulriksfors
En hemställan från kursstyrelsen för nykter- Mattias Mattsson d.y. Espnäs
hetskursen i Bräcke bifölls så tillvida att Olof Jönsson Täxan
50 kr. anslogs. Johan Andersson Öhn

En anhållan från Ulriksfors om restitution Suppleanter blevo:
av nöjesskatt å kr. 6:70 för filmen "Väst- . .. .. .

. E l L NasvikenN U mi ovfronten 1918 bifolls. sven Wallin Strömsund

Erik Em. Eriksson Strömsund
Skolrådets förslag om barnbespisning vid John Nyström Strömsund
skolorna remitterades till kommunalnämnden Algot Eliasson Strömsund
för avgivande av yttrande så fort som möj- Bror Lindkvist Vallen
ligt. Thor Svedberg Ulriksfors
Till ordförande i komunalfullmäktige för Erlk G' Svensson Vagdalen
år 1932 valdes Torsten Carlsson, Strömsund Till ordf. i komunalnämnden, arbetaren Jo-
och till vice ordf. Erik Emanuel Eriksson, nas E. Andersson och till vice ordf. skräd-
Strömsund. daren H.E. Jonsson, Strömsund

KÄLLOR: Ströms Hembygdsförenings arkiv, handlingar i Landsarkivet, östersund, Läns-
tidningen, Östersunds-Posten.
Fotografier: Aug. Lundholms samling, privata arkiv.

69



IÅINIUllllllßßlllhdllllßIINHIIUINNIIIINHIIIÛNJUllhdlllhßMlihlllhßUllhßlllhlllv
Qp

sïsoms
Hsmvsossossmuwe

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Ströms Hembygdsförenings verksamhet har under året präglats av stor
livaktighet av byggnationer och de museala visningarna.

s Det måste betecknas som en stor tilldragelse att den nya scenen
ce" blev färdigställd under året. En stor rejäl utomhusscen pryder nu

hembygdsföreningens område. Ett resultat av många goda frivilliga
arbetsinsatser med outtröttlige Holger Eriksson i spetsen, sponsor-
er från ortens företagare och ekonomiskt bidrag av kommun och bygde-
medel.

Invigningen skedde i samband med Hembygdsdagen den 2 juli av kommu-
nalrådet Bo Bergqvist. Denne gratulerade både hembygdsföreningen
och Strömsund till en utomhusscen, som saknar motstycke vida om-
kring.

- Ytterligare en lokal togs i bruk första gången vid Hembygdsdagen.
Gamla täljstenskvarnen, som fått en rejäl ansiktslyftning, döptes
nu om till Tekniska Magasinet. Därmed kunde vi ta emot Gustav Lund-
holms donation, som kunde fylla den 250 m2 stora lokalen. Även om

vi måste sovra bland Gustavs föremål, för att få någon plats för
egna åkdon och brandredskap, så tog hans 50 båtmotorer, de äldsta
sedan 1911, och mängder av gamla radioapparater och motorsågar och
andra fina föremål en god del av utrymmet.

Även här var många goda ideella krafter i aktion. Golvet t ex ären
gåva av N P Lund, genom Alf-Erik Lundgren.

" " “ Fäbodstugan flyttades till entrên och Gösta Nord murade en ny öppen
llvr íurhallr spis,

Sockenskrivarstugan fick sitt efterlängtade nävertak tack vare Jens
Örjebo och Sten Sundqvists förbarmande.

Björkarna, som Carl-Olof Edlund planterade, syntes må "tjyvens"
större delen av sommaren. Men faktiskt överlever en hel del!
Gårdslyset, bestående av 10 lyktor, blev klart till hösten. En upp-
lyst hembygdsgård blev resultatet.
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Årets hembygdsdag fick extra festlig prägel med anledning av invig-
ning av både scen och Tekniska Musêet.

Dagen inleddes av Norsk skolekorpsorkester, som under musik marsche-
rade från torget till hembygdsgården. Därefter gavs konsert från
scenen.

Gunnar Grahnström hade dessutom komponerat ett två timmar långt un-
derhållningsprogram av lokala förmågor med sång, musik och dans.

Kommunalrådet Bo Bergqvist höll invigningstalet och dagen avsluta-
des med kapprodd över Vattudalen.

Styrelsen beslutade att ändra entrêavgiften, från enbart till slöjd-
Entfeavuiflef mässan som pågått under många år, till entrêavgift vid huvudentrén.

Med ambitionen att driva det mesta på ideel basis blev det etttungt
organisationsarbete för Arne Rosenberg och Nils Gösta Nilsson. Men
tack vare att många goda krafter ställde upp löstes det på ett fint
sätt, med gott ekonomiskt resultat.

Trots att guidningen i ar blev mera omfattande genom Tekniska Maga-
sinets tillkomst, flöt det fint hela sommaren. Detta tack vare, äv-
en här, god organisation och hjälpsamma insatser.
Ett varmt tack till Er alla som stöder hembygdsföreningen så fint!
Hoppas att detta kan fortsätta!

0
| Årsmötet hölls i Storstugan den 10 maj med god anslutning Gunnar

Grahnström svarade för programmet genom att i ord & bild kåsera öv-
er Storgatan i gamla Strömsund.

Verksamhetsberättelsen kompletteras med den ekonomiska redogörelsen
för 1988.

Ströms Hembygdsförenings styrelse
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BALANSRAKNING PER 1988-12-31

Tillgångar: 1988 1987

Kassa Postgiro Bank 43.4l5:9l 56.4l6:7l
Div Fordringar - 2.623:97 3.5l8:35
Samlingar 25.000:-- 25.000:--
Boklager 20.000:-- 20.000:--
Inventarier 24.000:-- 24.000:-- U

Fastigheter l60.500:-- l60.500:--

§!@@2=Illlsš§s2: šZ9šš2l¿22 š§2šâåâ¿9§

Skulder och Eget Kapital

Låneskulder l9.472:07 20.298:4l
Div skulder 0:-- 0:--
Anställdas Skatter 5.160:-- 3.000:--
Eget Kapital 266.l36:65 266.l36:65

Summa 290.768:72 289.l36:65
LJ

Årets Underskott 20.476:78

§!@@2=§§!l22;=22b=§s2§=§22l§2l šZ9åš2l¿2â ë§2šê§â;9ë

RESULTATRÄKNING PER 1988-12-31

Intäkter:

Försäljning l64.237:60
Medlemsavgifter l7.070:--
Bidrag 247.l79:--
Intäkter Fastigheter 27.850:--
Gâvor mm l6.826:50

§!@@ë=š2Ešš§§! lšålëåålê

Kostnader:

Inköp l0.366:70
Kostn Strömsboken mm l27.6l6:60
Personalkostnader l42.598:90
Resor & Traktamenten 3.935:--
Sociala kostnader 6l.l78:50
Fastighetskostnader 62.486:40
Inventariekostnader 7.403:20
Kontorskostnader l2.492:60
Övriga kostnader 8.694:60
Markanläggningar 53.093:80
Reklam 4.993:--
Övriga försäkringar 369:-- w

Ränteintäkter - 3.987:68
Räntekostnader 2.399:26

§2@@2=§2§§229s; 22§š§å2¿§§

Årets Underskott 20.476:78
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REVISIONSBERÃTTELSE 1989-05-08

Undertecknad utsedd till revisor i Ströms Hembygdsförening, för tiden 1/l 1988-31/12 1988

får härmed avge följande revisionsberättelse.
1. Räkenskaperna är förda med omsorg och försedda med vederbörliga verifikationer.
2. Kassa-, postgiro- och banksaldona stämmer med verkställd kassainventering och saldo-

besked.

3. Resultaträkningen visar en förlust på 20.476,78 som täcks av balanserad vinst på

26.284,60. Resterande vinst balanseras till nästa år.

4. Verksamheten har följt de beslut som fattats av styrelsen.

5. Jag föreslår därför ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

Strömsund, dag som ovan

Willy Krogstad
Nils Olof Mårtensson

ORDFÖRANDE TILL ARSMDTET JUN

1990 _
å

Insp Paul Åkerman

LEDAMDTER INTILL ARSMOT 1990 REVISORER FOR 1989 Margareta Klefbom
- . Lucia Mikaelsson

Sten Sundqvist Willy Krogstad _ H

Hoigor Eriksson Niis oiof Mårtensson š;:lbÉ:“m§:°*St"°m
Barbro Nilsson Urban Olofsson (suppl) Gunvorgeöransson

Agneta SJ°b]°m ~ Johan Mattsson
BYGGNADSKOMMITTE .Kerstin Persson

SUPPL INTILL ÅRSMUTET 1990 Hoïger Eriksson (Sammanka]])

fe

Maj Kristin Reinemyr Carl Olof Edlund
Anders Andrë Jöns Erik Jönsson Sten Sundqvist (sammankall)

Nils Gösta Nilsson Arne Rosenberg
LEDAMOTER INTILL ÅRSMUT 1991 Sture Reinemyr John Westerlund

Sven Risemark
Km B1°“'9'"e" Rickard Roos VALBEREDNING
Carl Olof Edlund .

Eva Jonsson Bend1kt Johansson Nils Gösta Nilsson (sammank)
John Westerlund Anna Eriksson Kerstin Persson
Paul Åkerman Sven Johan Jönsson

PROGRAMKOMMITTE

SUPPL INTILL ÅRSMÖTET 1991 Inga Britt Niïsson (sammank) HEDERSLEDAMUTER

Jöns Erik Jönsson Eva Blomgren Stig Lander
Nils Gösta Nilsson Brita Jonsson Gunnar Grahnström

Bynmhml

BONASET STAMSELE ÄLGHALLEN

Anders Olof Isaksson Märta Bergström Inger Lundin

BREDKALEN STRAND ASPNAS

Johan Olof Johansson Gertrud Sundin Britta Espmark

GÄRDSNÄS HILLSAND OHN

Kerstin Blomberg Kurt Sandberg Åke Gunnarsson

LOVBERGA SÖDRA UHN UJARN

Ebba Bjurström Inger Svanberg Elsa Wedin

RENAN IULLINGSAS
Maj-Lis Zakrisson Helvig Näslund \

R1ssELAs vAeoALEN Ü, '¿É
Ylva Sjödin Gösta Thulin ”C ~« 2? Q
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INGRID LEJDSTRAND, vår egen diktarinna på jämtmål och tillika ny medarbetare i Ströms

Hembygdsförening, har inte bara jämtskan som modersmål. Hon besitter också talangen att
kunna formulera sig på ett sätt som talar till hjärtat. Hennes goda iakttagelseförmåga
i kombination med en driven språkbehandling gör att hennes jämtska får en härlig spänst
och vitalitet. I Ingrid Lejdstrands dikter är världen enkel - och mycket komplicerad!

EE

š°
%

G
É

UHEQULWHYIEÜÉ

Dä ë snærrt höst'n, på Vöttedalä
då gå're vågan, sö dä lyys vitt
på hejmbygdsgåla bö't nönn betæla
nä, dä gå stövvel på, alles fritt,

å glååm på Jätt'n Jorm, innä hagan

nö e'n tystlåt'n, der han stå
mann, hejle saunmar'n, ha'n lesê sagan

ta 'a Beppe - för stor söm små.

På Skrivarstöug'n lys nevvertakë
like vællaggt söm för i værl' n

der, fram på hösta slut tönnbröbakê
å dammë samles på baxterfjærl'n.

Å, låsst väl bustöuge å häbärja
å löö å smejjâ frå gammelti'n
å köjjá, som int fått räätt gråfærja
för hu é, husket, sö ny å fin.

Mann, andå nyar ëscen, mä skojjen
mä all klosettöm, döm va ta nöö'n
de byddje, hjæ¶¿>nog opp Stordanslojjen
då framm'a dass dä int jett väl kön.

'N henn Storstöuge, mä all siin sakër
visst ë'a ståtlë, dan, borrtmä sjön
öm turistan kan täänk - tebaker
sö ë'a hitflött - "från Vedjeön".

Der va'ë böna, nörr tisdaskvällá
å bröseaftan öm onsdan äätt
då vare nöuger söm tog tellfälla
på gammal'n grannlåt få si'sa mätt.
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Mann, kiik, ti fönstra på Strömerstöugen
der finns 'n dyrgrip, söm paass bra, hen

fasst, dä ë söm velå', måång, kom ihöug'n
Tänk, ti Hjalmars rejsköffert, hadd döm ve'n!

É henn nymusëe' - ti taik-fabrikâ
dä ha, då, bärre, fått bra'n kritik
nog gå're frammet - mä all tekniká
då'n svårrt-vit tevë ha vårrte antik.

Å'N Björn Borg, la'ma all motoröm
gjär fell rekiam för gamma;'n sport
öm int han tellhör ë dann sponsoröm
söm dä ha skreves öm, branö, storrt.

Tomt'n finns! Å, dä ë söm julâ
ti sammarvarmá, då kaffe döug

mä hejmgjoi bullá, ti kaláskulâ
nog erê dä faalk, mest, kom ihöug!

null'
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Ja, å Slöjdmässa, på Sexkant-loá
der tyyckt måång att dä stäängt för forrt
mann, på'n höstfest der, nog finns troá
att te vårâ - då snön smällht borrt

- då öppnes allht, hen, på hejmbygdsgåla
söm je ha hölle på räknë opp

å, då Gatt Fælk! - då ë ingen snål, Va?

för då ske dagskassâ opp i topp!

- presis söm vimpeln, nönn stal öm nattá
sö nö jett styrelsa få föndêer
att nörr paniing räck tell, gå aller fattâ
då sakrán kom borrt - bå' her å der.

Mann, på Kanslian - mä all lås å dörä
der arbesskäran dreck kaffetår'n
der få je lönâ, mi, ta kassörá
å, je täänk sö vackert öm I-IEJMBYGDSGÅRg'N! Ingrid Lejdstrand

JIE ímmmå
Flata, på 1940-talan, dä ê för mäg Å, döm begrejp'nt att je va ê starsch
uaelk-skjuss'n - frå Öjara sö döm riingt ätt'n skötersk, å saa:
då dä hluckê ti kruköm, ti kurvöm "Han ligg å griin pöjken henn,
å skvalpe på ferjen, öve sönne. han töffel ville nö slag".

Dä ë stortömmernotan på Vöttedala Elata ê, först finskoan, mä Agelberg
andakt'n, nörr je såg körsch-tone å ê köfsplagg på Thorvaldsens
Bryderie för gatöm å all storhus lasa-psalmboka frå Nordfors bokhannel
söm aldrig ha föntes hejm. å'n bukett, mä'n Blomster-Stina.

Dä ë nörr go å gla minuta, då je åt Dä ê'n advents-afta, je aller ske glööm
'n stor'n strut karamella då girlangan va'n glitterböge
för 5 öre, uttaför Amcoffs, i sol'n å affäran, jussöm, rääckt vöraen hanna
å höul fælk söm præta svenska. gennt öve Storgata, söm julskylthe

Saan hadd je tia mä gadd-döktara Förste glasstrut'n, på'n Barnens Dag
söm drog ut ë kinntann å först dans'n, på Holmparka.
uttan varsken nön sorts bedövning Dä ê, alle först pöjken söm blisstre,
häll "Var så god och sköljl" ätt mäg - der je geck. _

Dä fanns 5-öresbullan mä Lundqvist Då Hejmbyggsgårl'n va "Skrívarstöuge"
å läskedryckan på "Lilla". långt oppi Böggd'n
Åsse Sjukstöuge, i Linnbergsbacka, der je alle högst opp i utsikts-tonan
då je hadd brötte bejne. trodd je såeg hejle vaela.

På kvinnfælßs-salöm vae alles fullth
sö mäg la döm ti ë kära-röm . .

der dä låg ejn göbb som hejte Vassdahl 1 a g ti 1989
å ejn söm hejte Svedberg Ingrid Lejdstrand
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STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING.

som bildades är 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.
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STÖD GENOM MEDLEMSKAP DIN HEMBYGDSFÖRENING!

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 STRÖMS
HEMBYGDSFÖRENING och STRÖMS HEMBYGDSFÖHE-
NINGS BYGGNADSFOND!

Adress: Ströms Hembygdsförening
Box 168. 83300 STRÖMSUND Telefon 0570-112 32.

Föreningens postgiro 2 43 30 - 3

Serien
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM

Nästa utgåva:

1932-1933 DEN STORA KRASCHEN




