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DET LUGNA ÅRET.

l och med denna årgång av Strömsboken har slaikommittén själv tagit över
redigeringsarbetet efter Yngve Nilsson. Ett ansvarsfullt arbete. som vi verkligen
tvekat inför. eller Yngves tjugo framgångsrika år.
Ni kommer att nna skönhetsfläckar i boken, för vilka vi ber om överseende. sam-
tidigt som vi hoppas. att årets Strömsbok skall tas emot med samma intresse och
uppmärksamhet som tidigare årgångar.
Som redaktionskommitté har Hedvig Eriksson. Ame Rosenberg och undertecknad
fungerat. Margareta Andersson-Salmi har datoriserat textmaterialet. och tillsammans
har vi sålunda skapat årsskriften. Ingrid Lejdstrand har deltagit i arbetet med in-
läsning av tidningstext.
Avgången av medlemmar. av naturliga orsaker. inte minst i Ströms församling är
stor. Vi ber er därför hjälpa oss att sprida kännedom om Strömsboken till alla som
är intresserade av Ström. så att medlemsantalet ånyo ökas. nu. när vi i hög grad
är inne på ”mammas gata” tidsmässigt.
Om Ni. kära läsare. saknar bilder i årskrönikan. kan Ni själva råda bot på detta ge-
nom att tillsända oss spännande och roliga foton 'ån l930-talets Ström.
I937. som krönikan handlar om. är ett lugnt år i Ström. Kommunen kännetecknas av
full sysselsättning. och vi tar oss så sakteliga upp ur lågkonjunkturen. De goda
åren varar sedan ända in i våra dagars lågkonjunktur. Stora tekniska framsteg ly-
ser med sin frånvaro. men i sakta mak förbättras våra kommunikationer.
Vissa orosmoln skymtar dock i fjärran. i Tyskland och annorstädes. även om folk
inte vill tro det. The New Deal ger Sverige och Ström styrka och stimulans. Fram-
gångstron finns där.

För redaktionskommittén
Sten Sundquist
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Walås' K'°'"à° M"g§'°å° "°“sâ°" personer nu i36s9o.Bimi ac zs pcmncf som af

term" tr msn" över 95 ar nrier mari Gertrud Olofsson. Tranga-
seti. Ström. Rädd 30 juni l840.

Förlovade _ ,

H 'W Skogs och ottning i Strömsund

one Jonsson Mania; Nordin *WH W'Wm$ï_$'df'§å3:3-Ef “>“

"ml" 5“°'“S““d im varan; oniiiimic Niis ofoniina msn:
Lars Backström. ledamöter Oskar Danielssori. Per

_ _ Perssori.Erik Bergoch Erik Backström Revisorer:

Sveg har blivit köpmg ions narin och Emir spain. Tiii unacfiwiaiings-

(ÖP) Storslagen högtid på nyårsnanen kommitté an biirada vid nya konirakicnngar valdes

0 Danielsson. V.\/agberg och Lars

ARBETSLÖSA
(LT) I74 arbetslösa i Jämtlands lan i november N36 . ..

Mödfl' 8VS|Cd8deS ej. S i-rim
(LT) Konsum aiskedar icke langrc mödrar En betydclseill '
lörandring för deri kvinnliga arbetskraen i det nya kollektiv- H
avtalet fíirïhrutilcs- och kontorsanstállda Avtalet trader i kra I M AS_
Januari 9.

-IIJ7

Antalet lrakolyckör 1 i-mv Lars Th. Jonsson slagen på hemmaplan
(LT) i Jämtlands lan under förra arct tar 57 av l36S90 (OP) l FK Strömsund hade pa soridag anordnat

manniskor i lanet traningstavling i Rrssclas.Lars Thodor blev öser-

raskaride s en av den ma lbrmagaii Ture

Fglkmggdgsiffrgr vid I936 års slut. Carlsson hg '

(OP) 8 km I N Ollander 33.04

Alanas l935 personer. minskning l2 2 Jonas Ollander 33.23

Gassjö I I34 personer. okning 2 3 Bertil Eriksson 37.00

Ström 6947 personer. minskning I3 4 ('. Forsberg 37.40

Frostviken 2409 personer. ökning 36 S 0 Enksson 38.03

Frostvikens lapplörs l30 personer minskning l 6 J Wessman 4|_04

Harnnierdal 272I personer. minskning 29 I6 km I Ture Carlsson l.01_ I9
2 Lars Theodor Jorisson l.09.39
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Vintermotiv från Besvarsgatan
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Bibliqteksvesaf- Hiiisinas s.o.u.|<.
(ÖP) Av sltolbtbltotcltsanslagen har Alanis till- (|__'n M* pg m-¿,,¿.øm Ü-,mac_v¿||,“¿|“ och psm av
delats 59 kr.Harnmerda| 238 kr och Strömsund 804 ,mm¿,,8_ 'i'¿|| sm-c|,c Vajda °n¿f'_N_|(¿|-|;,°|,_,c|;.

l9l kf- reterare Hugo Nilsson. kassör Arvid Sundberg. suppleanter.
Einar Hammar och Sixten Bäckström. Revisorer N.Blornberg.

Khgade R”-gaves Sundbergoch program bjöd

(OP) Strorns kommuns fullmaktiges besvär över I; mfI “hl |"PPñ“"""|"'3| k"“m|°' lšadc °'d""H°n|°f":°d

ha-Mallalaæakommuul mac dagen6februari.dàbrevväntasfranalla manligaochkvinn-branslersättning till adj. vid Strötns kommunala

_ ' framgangarna under det gangna arei som for-plilttigar arbe-

En spelmanstämma i Strömsund ""“"3"°'| '.'°'|"l:J°"§“v';|":lT¿'::n“;“f§r“'d:"|f““'°“°|°à'f:¿

l°"l “"“°'d“°“ P* "°“°“"“8°"~ _T*""“8°“ isijs unsiianingai . aoicmissrtrasmaniiigm i tan tan
otnfattade fiol och dragspel och tavlingsdornare var mm! h mh m mm
organisterria D Fr Nordfors och Per Johansson. för Mïå-mïloß med I uomlmkamma'

. _ pu igt
Üååclltsslï dragspel hrr Enk Selinder och Konrad /Emm Hammar

9 I-l9fl7

Pristagare pa ol blcvo Till skogsarbetama i norra Jämtland
|_ Ange,-5 M¿,,c,,s_,,°,,_ pmm, (LT) Ordföranden i Strömsund av SSFAF har beslutat pä

2 Sum Ash.-am _'r.,||¿n8,¿s detta sätt rikta en vädjan till alla som aro beroende av
3 Nestor Löfström .Strömsund skogsarbetet lör sin existens. Inga nya kontrakt inne-

Pristagare å dragspel blgvg varande vinter utan samverkan med organisatörema! Inga

I Carl Larsson .Giibbliogen kontrakt lör nästa säsong utan avslutade förhandlingar'
2 Emst Nilsson .Sikaskalen Helt och fullt samarbete mellan huggare och korare ge-
3 Nils Nilsson .Sikaskalen nom organisationen' Alla arbetare med i sin egen

5W=lPfi$ U" Vll“°f 3l°mb°f8 -Hällviken fackorganisation'Det allra viktigaste För uppnående av
DW Nllßß |°l<2|°" W' llls gott resultat lar vi ej vänta pä fruktema frän andras ar-

bete Alla som äro beroende av skogsarbetet måste med
A.-|,e;s|Ösa 5 5"-öm i organisationema. Arbetarrörelsen ar en maktfaktor i
(LT, v,¿ a,,,|,¿c, m, | 3 ,,i,,,,s|¿,, mo, 23 en värt lands ekonomiska liv Skogsarbetarnas organisa-
mamd |,d,g;m tioner måste vara en maktfaktor i skogsdistrikten Frain-
Enligt rapport till A K gångarna betingas av insatsen. utan insats ingen fram-

såna

Ströms folkskolestyrelse. I Nils Gfónhmd
(OP) Till ordfoianderespcktise vioc ordförande

Elektflsk maêgmß
under tanmim hc,-,|,~,,¿,,, Am, 5,,kss°.,_ är hyg1entskt,bekvämt och tidsbesparande samt
Aspnss med tarm Asia Enkssoii . Abbormkcii med nuvarande pris för strömmen, 6 öre per
San \'|kanC.l-àfnlæfna N|l$$al.Hlll' KW,
sandochVeraEnk .Lobc maskola - - - -

bc,.,|Ja¿cs hm av usïtsomzg “mcm“m_ Rattonaltsera köksarbetet genom elektnenng
St) relsen beslöt att till den l juli lodiglbrklarn ny- 3V kökel-
n:f'*'“““° “'*°"°°'°*'*"““““°'1°'“'°“' A-B. PER HOLMS ELVERK.

Söndagsskolefest
iom »sr pa imnonaagoi siiorama i Luiimsiiii Baptistema
m-ß-whvwf I Stfömwwi I-wimw ffölwn ton siromsnias iapiasinmmiing inr ina tmii ss
Ådclm I-IMMIM hlßßdv wlkommw. man sniamiiac sim Matsson _ sioettinim. »tittar ten tim mot
$=\“8°f 9150805 °°ll “"8d°""$$°l“'°l°f|'° G Kllföm och kommer att tjänstgöra inom församlingar till manadens

ßfhfdß Mm- vilka dmvf bibdw va siiii mioiis firades i uiriusfors och mot inr iiaiiiis i
ffnlasmd Pwdtlwl Esbvfs wladß och festen siromsiini och i uintisfors Nssrsiritm rimics i iiapciici i
=“*l°l$ 'md S308 °°ll 50" Strömsund och pa nparsdagen möte i Folkets Hus

9



Vid åfsmöi På if=°Iidd8<= ° I-W IOGT- logen Norrskenet ta t.t-an

ll-Ti isldss till ordf- respektive vioe ord- tor) t stntntsttna ttatte i aanaaga aatnttvant. titt ntttat aven tatte

“WW 30"” Um* - UW*$f°f$ °°h logemedlernmar inbjudits . Programmet upptog bl.a. lustspelet "Pa

P-N-Ûßlå SUÜNSWÜ- SCÜMCWN NW var herres befallning". som utfördes pa ett bcromvatt satt av plat-

hnndlsndsn Rssnsr Aselbers Sirdrnsiind odi sens sou-atnatotet. sann ptanantttattt at- studerande kan Tan-
irsssor fri; Helss Enssirorn Sirornsiind- Vid tanssan. sa ttstjde sttpc matt ttanat too-tatet deltagare natt en

tulfesten t kapellet pa eftermiddagen uttördes ,mm|, wgngom
duett- och solosang av Einar Axelsson och
Ragnar Agelberg samt musik av urmakare Strömsunds Htlsmodcrsårening t.t t-tim

Helge Engström (OP) hade pa martdagen sammantrade. Eller motesförhandlingama

holl frtt Hanna Mattesson ett intressant redogörelse fran

husmodersßrbundets studiecirkelledarkurs i Tama. Västmanland

Svaningens SDU_K tt t.n.n För |FK Stmmsunds

(LT) hade årsmëæ 6-.lammn Ns N°rd° (ÖP) intemationella skidtavlingar den 3l januari har följande

°"S°V°"| '"_“°Vâ;f':Idå'|r:"d' kommittéer tillsatts Organisationskommitte. Oskar Carlsson.

R I ' 'om dk 'we s°A°B 9 I e k rs ordf..langdlopningsk. E.G.Lundholm. ordf , Sven Wallin.Gös-

' M ."':.|m°nr° _ :mf gm' 3' ta Lassman. Erik Trangius. Gunnar Holmen. Carl Wredling.

sö' am" 'ss°"° Övnsa mer 3' Kurt Olofsson. fest- och reklamk Gunnar Svensson .ordf .

ry Mfmsæn °°h Valdn" ^"_'_1°'”°" Gustaf Karlstrom. Karl Hofverberg. Sten Drape, S Fjallgren,

B_°!f|°"' m k|"tfb°". ska" ha "me den Borje Sandstrom, ekonomik Anders Eriksson. ordf. Karl

3 'dle mrdage" ' “ne månad' Den avgå' Wredling, prisanskaitingsk Oskar Carlsson. ordf. Erik
ende ordlöranden tackade medlemmarna Hemmin - - _

, , _ _ gssson, S Sundtng. E G Lundholm. tshockeyk M
mf den IIÉUVIICI SOm Sladlgl Vfll lådan' Blixt ordf..
de inom klubben och hoppades att denna

aktivitet skulle bestå Sedan lntematio- Process om Pelle Havnes ta |.tø_t-1

nalen sjungits. avslutades mötet (|_1')ttta|-tatansttap pagat- nu tm sottcntttm.
Farerttuna hàradsratt Hatne at-led pa Ham-
marby lasarett dett 30 dec l935 Boupptcck-

. ningen agdc mm den -l apnl. och som ende

Sk0|0l'l18 blll' båfê tz t-tim an-msc amækmgcs tmsm, Gu-da |-|amc_

(LT) Bantans antat nttnsttaf Hattttttstaantngen tntnsttat. barnens Emellertid ek boutredningsmannens advokat.

fysiska fostran förbattras enligt folkskoleinspektoren Herman UN Ûßßbfß Jïf- WWW l<å"°¿°m 001 0"
Gattfnd titttt t ttana anttantttetaa mt tantttantts nona tnapattttana- Hdtns eerloninei en restenisnis- ienesnoni

omtade Under lasaret l935-36 var barnantatet 677-t mot 7otn han till sin bror Karl Uno Persson I Hoisnàs

ßfcgamc gt-_ en mmgmmg ma] |7_3 pmm; pc; amg bam som överlämnat större delen av stn ksarlatenskap.

ct-taattit mttgætßngng 3 man mgofdc 951,6 pmm; |-|,|t1,¿s- danbland aktter ttll ett tarde av l2720 kr Adv

tasntng rotattantntet endast t ant tttatnttt. ttantttand t stfant Oldebnrs swnds nu Persson med yrkande- en

sttatsttjatsat ttat tant anantnade t s tttstnttt. btantt dan sttont nen testamentet skiilis foridsres osiliisi- enär How
Atanaaratatttaatnattan aan ttatnntttnans ntaaetttastnad pet vid tiden for ieswnoiisis iivvsorrinde Idre Wii
undervisat bam samt antalet bam i nagra av skoldistrikten. i Slàd till bdåñm SIM liildlißßilf- 005 då 'Wi

dessutom saknat ratt att forfoga over den del av

I-lammerdal l96'3l 69-40 795 lörmogenheten som tngtek t hustruns gtoratt

Gattsjó M8. I-l 24;49 |95 Persson gor emellertid gällande att makama

Stnnm 202;04 62¿12 | |5| Hame |929 oterenskommit om en delning av

Atangs |72;49 3 | 1,3 290 lönnogenheten. varvid alttiema tillerkandes

Lit |34;62 1| ;90 579 mannen.Aven om denna överenskommelse

Rum 200;29 tt.t;4g 5 | 2 skulle anses ogiltig. maste dock testamentet

galla för halen av ktarlatenskapen. Enligt

testamentsvittnenas utsago var Httvne vid
testamentets underskrivande vid sunt och Fullt

forstand. Testamentet blev t laga o mg

betakatden l7 febr I936 Advokat Oldenburg

anförde dock. att oterenskommelsen av l929
gallde endast i handelse av hemskillnad. men

Strömsund nagan aattan ttant tetta nu stand Nat
testamentet sk den 8 |93S Ha

rekommenderas tjatat a.a.2°šïa...at.'2..“'tï.. t.a..I.ï'.Ia._”“°
Ratten kommer att doma 9 februan
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Hembygdsbok från Ström. ii ...W Ströms MRSROICSMCISC
(LT) Stroms Hembsgdslbrenings arspublikation har nu LT . | "
utkornmit nied sin sjatte argang I-laet. som omfattar 44 ( )am°5 wd sammanträde' pa órdag I' °""qm°
sidor.ar i likliet med tidigare ar redigerat av föreningens mihoï? Talmns ms skola
fammic fat Aim M Puiii ia a " ° 'B ' °““°“' '°'“'o tor attesson i tiorien som r

' Genvalla. vilkas anbud slutade pa 6200 kr saint forvackert illustrerad. imiehaller bidrag av bl a Gunnar Lof- dckmska msmnaumct damwcs hen N G

*°""'“"“- "°"“°' W"“s"°'“- '"°'? '°'“"'“°“ °°" 0"' Tiwmiimsiwmsima umnmmi rm Liiit- itiiariiii _Limiiicfgmai rim nanci imiaiicfacssiiiom matas- - 1
| I man mcdm I Ved3eon.be\il1ades tjanstledighet for tiden l0 febr-l0

cms mg' wo m m mars med Elsa Enkssoii. Fndsberg. Hillsand. som

Handclsregislïel. is i-mv “kam
(OP) Jons Nilsson Videmo i Stroms socken amnar idka Strö det

V IDSSUI1r “ma I N 'demo med postadress (OP) har under sista dagama boriat trafikeras av
hàstskjutsar och lattare personbilar Far_|trafiken ar

. . dock fortfarande i gang Det torde behovas nagon tids
Bilen Sljälple 0Ch aflländes strangare kold for att isen skall kunna bara lastbilar
(l.T) Nar Otto Martenssons lastbil i onsdags var pa vag och oninibussar
till Stromsund med sagad talJstcn.mastc föraren vid mote
med en Y-bil stsra sa langt ut pa vagkanten .att bilen -
stialpie och blev liggande pa forarhsnens tak Dan-id fattade pøstupplaga
bilen eld i motom l tbrarhstten funnos tre personer Med utgör dßn I 5 januari ex
stor siarighci lyckades en av dem taga sig ut och med en i

hytten bentlig eldslackningsapparat kunde han slacka
elden Bilen maste lamnas pa olycksplatsen och
bargningsbil anskalïas

Öjarens SDUK
(LT) hade mote lordagen 2 januari. da IS nya medlemmar
inrostades i klubben Tva medl utsagos att omlianderhava
samlandet av prenumeranter av LT och Fnhet Klubben
anordnade en fest trettondagsaon. da Hillsarids amator-
teater besokte klubben och bidrog med en sketch. som
mottogs med allmant bifall Nettoinkomsten av festen an-
slogs till inkop av boeker och matenal __. ,

IFK Strömsund trea i Tràngsviksstafettcn iii i.i-m
(OP) 3\l0 km. IS lag deltogo Resultat “i

i Tmgstiimf. ir i..<.=.z4 I» * iJ I
2 Alsens IF l.59.-86
3 IFK Stromsund 2.00.5
Nils Ollarider. Lars 'Theodor Jonsson och Jonas Ollander
akte for Stronisund

Espnäs IF
(OP) hade i gar traningstavling l0 km
l .\'isse Jonsson -l-LI
2 .\l E Espmark -l6.(i2 Junior
3 John Andersson -l6.l2 junior
-I Anders Olofsson 46.23
5 J Jakobsson 46.30
6 Erik Espvall 46.36

Arbetarsmåbmkslånen 3
(LT) K M t har fordelat anslagen till dessa lan for N37 och ~ “" -
dan id tilldelat bl a foliande kommuner bidrag Frostviken Karin. Margareta. Ingrid och Bengterik Ronne
60000. Gassio |7000 Hammerdal 60000 och Strom 50000 hemma på gården redo lör utfard
Rfmf På nedre bilden syns aven mamma Jenny



P°SW°f|<°l I° I-M1 Ishockey i Strömsund ii i..-m

(OP) Fm wßsiwtw vid vwtdifdiww i (or) av aiii an arm ser dei in som om isiioeitqspeici

Malmö EH? Km har av s=ß°ßlv°ßt_=ef°I=°_ simiic ia rm for am i iamiiami suamuni har iom-
iilldelats stiperidiurn för att under 4 manaders tid menn man upp den rivande sporten pa sitt program. och eri

Idh Svmlßmdrßfr Fwkkß- speciaiiiubb. isiioeiicyitiubbeiuw iiiiaaissin rama arran-

Begravningar sund den 3! januari.
liga framträdande gör sporten vid granstavlingarna i Strom-

(OP) I Ströms ky1ka jordlästes pa söndagen stoftet
efter förre lagenheisagare Marien Mai-iensson i Strömsund föredrages n i.i-m

Strand. Ternplet var smyckat med blommor och le- (LT) Postassistentcn D A Sjöqvist i Kiruna. som sökt de

vande ljus. En dödsbetraktelse hölls av komrninister Iedigförklaradelbrsta postassisterittjansterna i Strömsund

Gunnar Sallvin. vilkeri författade jordlästningeri och och Vannas. anmaler att han i forsta hand önskar erhalla

utförde begravningsmàssan befattning i Stromsund.

60 Zll l9l7

Epidemirapporten .<>».f................f...mM...@.._..............,,,;....
(öp) för I-I 5 januari upptar 8 fall Hans Marten. Sirornsund

av scharlakansfcber i Strömsunds 95 skidliipare i Brunno på söndag 2, ...W

distrikt (LT) 60 deltog i scniorklassen och akte 22 km.Nils Svard.

Proson vann rned iideril.33. l-l Lars Tlieodor lonsson.Ström-

sund korn pa tredje plats med l.35.-l7.

Ströms kristliga ungdomslörening
iom mac i mms mm ri Lnimia ma- Föllmgcstafetten
siorishuset. varvid predikan holls av predikantema (OP) vanns av Hotagens SK Segertippadc IFK Strömsund

Engberg och Nils G Stiemstrom Vidare medverkade pa l l e plats Laget hade tydligen vallat bort sig Endast

Anders Taqvist med solosang Därefter vidtog ars- Thure Karlsson akte nonnalt och vann andra distansen. Hela

mötet. och av berattelsema frarngiek bl a att raken- 24 lag stallde upp. I juniortavlirigeri pa l0 km kom Bertil

skapema balanserade pa 95 l .50. varav 364 kr gatt Eriksson IFK Strornsund pa 6 e plats med tiden 54.00 Seg-

till lanet och I34 kr till EFS och DUF Söndags- raren hade tiden 47.47

skolan har kostat c:a l00 kr l söndagsskolan har

undervisats omkring S0 bam. och juniorföreningen Amansmóten 26 ,_m.,

har 20 m°d|°mma" (OP) har hallits i Strömsund de senaste dagarna a Baptist-

- - - kap..Luth missionshuset och Fralsningsarmen Hogtidlig-

Jumønavhng på Naswken hetema avslutades pa söndag eermiddag med ett stort mote

(op) Bam" W' 3 km °°|' cl' 4043' i kyrkan En fran de olika samñiriden sammansatt sang- och

uvhndc Rcwm" musikforening har uriderliallit vid motena. som vant talrikt
I. Bertil Eriksson.lF Tigrama. Ssd. 33.55 besok”
2. Sven Modigh. IF Sport Nasviken 34.04
3. Sune Danielsson. IF Sport 37.53 DÖ¿sfa"

4' G"smfT°|°"i"5' 'F SW" 38' '3 (OP) Fru Marta Rosenberg i Ohn har avlidit 72 ar gammal

S K E Oskarsson' IF ngmma 40'04 Närmast sörjande år maken. Erik A Rosenberg
6. Birger Odmark. IF Sport 40,06
7. Erik Myron. IF Tigrama 40.20
8. Stig Karlström. IF Tigrama 4I.07

Landsñskalema i Ström och Tásjö

i?a'2m°ä“l;ï§'”...a§°åïï“I,“¿?”.m”ïš{§.f¿“ià"¿«"fT°'“'f¿.;. BClïb iS Rakstuga
ÉlÉÄÜmTi“3¿ÉÄšÉfiå?iÄTÄ°É'$i. S T R M S U N D
Programmet lör Strömsunds-tävlingarna

BESÖK

(OP) Lördagen 30 ianuan skoltavlingar och talt-

*'°1“"““ß“- S“""“'*'“ P° ß°°'°'“P'=""“*°' S°"<'='ß anna-och Livmfsaitnngs-Akiieboiagei svi:A
deti3l 'antiari 30km l0kmdamcroch l5kmJ - -1 .

. . 'Shock h P _ *mi Skidm Brandforsakringsagent i Strömsund Bankkamrer
juniorer eyrnatc nsut ng m mums Smk

l2



2° "'”" expedition. dar intresserade kunna ta del av den.
Skrdtàvlrng på Näsviken
tom i innrinni rar peiiier een riierinr. Vid Stromsundstrnget
Pvikßf I0-I2='=r2 km evrirnredeerzirsinranegangeiini.n. roijnnae nr-

slag: En biograßgare fran Hallviken dörndes för
I-B°B°fs I2-31 iiarrnnaeni-roreeisirningiieiiegearianarnrinri
2. Air Mernnrrer rs.-to finns iiir enniinnningi rs aegeneier a i so. en
3- 51100 FOI!! |4.04 chauönsomharha lörmangapassagerare
4. sriri oninrreireni is.ro eir isringeiieiera r so. virrnreiinnirreesne
S. Sune Manerisson 16.55 rinnriagnie. sein nrnrnriiiii rieiern rinnrrerinn. iirr

vardera l0 kr i böter och lörpliktigadcs betala

P°ilw 7-9 år I km aniiiier iinnrrerinri.
I. Erik Karlsson 6.50 .

2. r%ng onniereeen 1.rs ^!'d“ d“8°" "'°*'°'“'“ “"d°' "°'“'“"°“¥'“ß
3_ AM", mf H Birger Jaeobssons ordförandeskap bl.a. töliande

-t. Birger Heridrirtsson ir. rr» :gm rs" lb' a" '“ b'“°".“
Frierinr 9-ro nr r ren >“3.'|“3“' * . ff1'°d'<da""3¿å°“°F“f;' “ '

r.si-riinireirrnriennn s.o2 "““°'“"“.'“"°'“J“*'~".-- 8* °"'~ '
2< S ¿ 8 08 Tre yrrglingar fran Tullingsasngo för skade~

' ° görelse a en postverket trllhörrg skylt böta vardera
8 dagsböter a I kr, och dörndes att ersätta skadan

Länstrak 21 i-vw Far iniieririereaning ner en ingring, riain ss angr-
(ÖP) Daniel Strand i Lillviken. Gubbhögeri. har hos läns- böter à 2 kr. och för försäljning av olovligt till-
stvrclsen anhallit om tillstand att bedriva länstrak för verkat brännvin IS dagsböter à 2 kr
personbefordran med Lrllnken r Alanäs socken som sta-
tionsort för automobrlen

P W M Ingen tvekanos e
(OP) Tiri rbreie peeiaesisieni rned prneering i v- vid poet- anlita oss vid behov av trjvcksalter.
kontoret r Strömsund har generalpoststvfelsen utnamnt Vi/'Ö,:/“oga över mode,-na ¿-nja,-_
postassistent D A Sjöqvist i Kiruna

var;/ör ett gott arbete garanteras.
Su-Ömsundstingei Post- och telefonorder exp. fortast
torr rieijnrre i ger ein rorein enrninnniraae i iingerineer i möjligt.
S nd. Eft ' redikan S k 'rka ~ "
i.å..l"'..'Iï.§'in.. e°š'..'il'I-?í."'i,.i.....ii.Zi.l'°..~LJiï. ån. nå'å.°i,».in.. -/-4 MT'-ANDS- TRYCKER/ET
wieen Ha-vi-mer -siiim-siiiii-iermrii-«-ii»--ae-=- STRÖMSUND. Tel. 139.
liggande cvklist pakordes av en bilist fran Hammerdal
Oklarhet rader om evklistens liv vtt före överkomingen

Utslag las "di “ng iï)(i:i1l?l1tilrii:il|ialrllmäktige beslöt vid samman-
HyI|ninga|'_ trade att hora arv-oder for skotsetn av brand-

torr r=rn Anne Mnrien. srrninennrr brev pe sin nu-arean; swiwn M '00 kr wh av vfslbvfd kör» 3-*H I
|,}-||,¿ 9,-, mms, sån 1',¿,8| pa mo,-Bona, uppmiawc bra kvm till ett pns av 70 ore per kvm och 22.300

Vita bandets Strömsundsstvrclse nred en bukett nejlikor. och lm” ll" 0" Pm 3* 'U 0"! P0' RW" |-l"»K'$ Mm'
dess sekreterare Elise Svensson framförde föreningens tack Mila" °'“ b°f"°|$° fm" "9.l°“|“'“ “Ü 1" dm'
för fru Martens 30-ariga hängivna arbcte.Urrder dagens lopp Samma 3“°"d"3¿° $|“¿låV|'"82" °°ll '$ll°°k°“W°h
nppvnrnnaee jniiiinren nierr ninngn isniernrin presenter. iir n den 30-3! iamri bifóllß
en stilig subskriberad gava av en stor vankrcts samt en Strömsundsspelcn 2-i i.i-ni

-ett ii ri
mi mha lommor oc telegram sia nu klara att sla upp sina portar De tävlande

. boaanlandaramnstromloiisdagskornen
K"'una'l-3559 kohltingent norrinan. och publikrntiessct ar

l I c|x)"-ju Redan nu am ana p|a|§cf Q: Ofdinafic
deltagare startar 20 deltagare pa 10 km juniorer och IS bussama uppmgnm och en cmr min buggar

dm- skola anlanda Jamvagssiv relsen har beviljat
_ . nedsa' -S * -

En f=d°“-ß-ni: ï.?.ïi e.. §.'.'I¿'lï.Zïi.“.T2i'”?š'.f.”.*1ïåïI'?.'f...l.'ï"š.
(OP) for av iulklappskommitten a Sanatonet i Strömsund ßh°ckc\ma¿c|m. Mai Ma sm pmgmm bh,
insamlade medel har tillstallts tidningen. och utlagts pa var Sm,msun¿sspc|cn en æwmm

l3



Kall!! .to i-mv
(LT) I Stora Balt. Danmark. ha ismassoma redan en sadan

maktighet. att man fuiiderar pa att amanda flyget som fbr-
bindelse

Farjningen över Strömssundet
(LT) avslutades pa torsdagen Tillsvidare ar overfarten dock

forbiuden pa istacket for fordon med mer an 2000 kg s hjul-
tryck

Till våra ärade kunder!

icke atcrstllllas far vi härmed tillkannagivaatt vi fran och med den

I februari I937 se oss nodsakadc att lör felande tomkarl fordra

kontant lilivid D_vlik likvid uppbares aven av vara utkorare. vilka t

sin tur till oss betala upplioninien tonikarlsbnst Tomkarl betinga

foliande priset
lti I llaslior 5 I llaskor

Glasllaska med propp 2 tti I 75

Korg 0 90 ti 75

Komplett 'G - 2 S0

Stromsunds Bryggeri A-B

fall

ANBUD
(OP) Anbud infordras harmed a reparationsarbeten a tingshu-
set i Stromsund. omfattande smarrc tra- och stenarbeten samt

malning av invandiga lokaler m m allt enligt upprattad arbets-

besknvning. som tillhandahalles hugade spekulanter pa bega-

ran Anbuden skola vara inkomna till undertecknad fore kl ._

I2 00 pa dagen den ti nastkommande mars Arbetet. som skall

utforas under sommarmanadema. skall vara lardigstallt den I

september innevarande ar
Stroitisund den 28 Januan I937
Yngve Hallberg. Tingsvard

FÖRLOVADE

','J
-it-42f

Yngve Skardén och Ingrid Carlsson
Strömsund Sundsvall

Strömsunds municipalfullmaktige
(LT) beslot vid sammantrade pa torsdagen att av prastbordct

inkopa en del tomter. belagtta oniknng k) rkan Vidare beslots

hota arsarvodet for brandgropsforestandaren med 100 - kr
Slutligen beviljades IFK Stromsund befrielse fran nojesskatt
vid sondagens tavlingart i fraga om intradesinkornstema vid .\
stattplatsenl och vid ishockeytavlingen -4'

Brand-och livförsâkrings-Aktiebolaget
Svea-Göteborg

Jonas Ollander. Gunnar Holmen och Bengt

__ _ Lundholm i skidterrangcn
Brandforsakrmgsagenl. Strömsund:

Bunkkamrer II. Siede

I4

(OP) Enar ett betydande antal av vara som lan utlamnade tomkarl

Stromsund Kiruna-Lasse. Erik Larsson. poserar lör kanie



Slrómsundsspeleri. ia-iorr En SO-åring
Kinina vann 30 krn i Strömsund. Lars Theodor Jonsson blev (OP) Den 4 dam; fyiicf gg;-en av Nggvikqig
tvaa. Att han ar Sveriges originellaste skicbtjarna vet liela lan- An¿;¿¿_ “pung Qsw Ca,-|,$°n_ gmm-
du-ßhdßtwdfßfiswèwmlwiiishbßlßdßvlßßw sunasoar.CuissonafrtxidiGouunda.0r=-
narmast lille Kiruna. Jonas Ollander . Strömsunds nyblivne se- bro lan, i qi fanigi han och çk i ung; ar
nior. blßv tredje iàimß i °fdßisw-Och du är m>1=I«=t twlisß att hona imon; sig sjaiv Ai iooo gm innan
klubbeii kommer att i eii hel del gladje av honom i fortsatt- iillßllç an gang"-rg; lar-nkoniomis kolareslmla
ningeri.Kamratkassören"Barbis'1iadeeriavsinagladastedagar. ivannlmdoçh |9||-|9|2gen0mgickhan
Det |«Il'l Scltlltct' i ltßssaltistan Val |300 personer b0!8|8& cltlfé Siggi; gkggggkqla i Ggti-i|çla||d_ Omc&|ba|1
P9 $kldÜV|l"83"l3- W Paf hllfldf P5 l$h°°k°)'f“l°Ü°'l- Vil 300 dareer ck lian anställning som extra ordina-
på Sllflltvåmcl lólgßkvållcll Och hela 600 lllllldf vid p|'l$- rig à Klotcns revir, vilken anställ-
utdelningenpaStrömsborg. ninghaninnehade till l9l6. Sarnmaarblev
Rßllllåli han skogsinspektör vid Guldsmedshgttans AB i
30 km seniorer Strömsund Deri I januari l9l9 blev han sin
I E Larsson . Kinina 2.06.08 egg; mer im. kopia Nggvikeng Anggg Han
2 Lars Th Jonsson. Strornsund 2. l4.Sl lm- alligedm deg; 4;-mr sagvcrkgvcfksaiiilier
3J.Stricken. Norge 2. l6.37 Undcf jßm ha; han mig fb;-vän-ag en d.;|
6.T.Luiidkvist. Backe 2.l7.32 skogshemman inom Strom och darvid visat sig
7.lonas Ollander. Strömsund 2. l9.09 in en god bimg for sigoswgi-d_ |934 niidciaacs
|3.Thure Karlsson. Strornsund 2.22.5l han oçkgi Jmmlgnds lans gkogsvardsibrbunds
|5.Å.LlI\dbl0Il'l Slfölflâüßd 225.38 plakgu [bf ggd 5|;°g5y§|'d_U|gm gin
l0 km damer: och traianiiridustriella verksamliet har han
I Lilly Söderliind.Trangsviken 49.l I aven deltagit i det kommunala arbetet Sålunda
3 G""b°fB I-4390"-5lfÖ'“$““¿ 54-33 har han varit ledamot av konimunfullrniiktige
ll 0291)' Tjßmslfñl-Sllñlßtlßd l-01-06 eri följd av ar. ordförande i nykterhetsnamnden

och kommunens ledamot i lFK's styrelse. l-lan
.Iuniortàvlingen a IS km vanns av den lovande F.Eliasson.Vil- lm- v-idag; mi-ii lqimmr av muniçipalillmak-
lielmina Pa tredje plats hitta vi en ny brmaga fran Espnas. tige. ordförande i by~ och ida.
.l Andersson. som kanske blir att rakna med i fonsatiningeri moi av mncnv-cfkgsrvvclseri I-lr Carlsson ar
|5 km juliifef aven ordförande i Handelsbankens lokalsty-
l F E|i8SSO. Villißlmill l-07-39 rclse i Strömsund. Jubilaren har under den tid
3 .l.Andersson. Espnas I.09.20 han verkat i Strom visat sig ha eri god blick lör
61»F°ßb°fs simnisnni i. ms aiim och singiig wfirsamiici. Han inf bena
8 A..Iakobsson. Strömsund I.20.02 mycket lör Ströms socken och sarskilt för
l0 km juniorer Strömsunds samhalle Sin stallning har han

| P-Û°°f8S$°-Yïskkåll 4|-45 uteslutande sin egen kra och lörmaga att
2 l..lönsson.Espnas 42.5| tacka lör.l~lan ar en "self made man" i ordets
5.B.Eriksson. Strömsund 43. l0 fulla bemarkelse. Han ar ocksa av ett valvilligt
7 M E Esvmafk- Esvw 43.27 inanciag wii gu anna sin iijaip. aa den af av
l2.0.Eriksson. Strörnsund -l6.2| nöden
l6.S Danielsson. Strömsund 49.34
l7.A.Aslund. Strörnsund 50.30

20-R-RM Slfmwßd 53-3' En ifnijanare i raingvanisarbeiei 1 1..-in
(OP) kan man kalla lantbnikareri Erik Löfmn-

lngen postdiligenstrafik Alanas - Strömsund. z z-im der i 0hnSii-om. Under 30 ars rid har han varit
rom Persia; om mmm av posniaiigaimir mciian An- iaiam i snoms ranisvrdssnwlßc mm
nas och Strömsund över Havsnas och Lövberga avst)1'kes hos lll" Ulßfl 0" bßßdc °°h °m 35458 Will?-0'
generalpoststyrelsen av postdirekrioneri i nedre norra distrik- de intresse vittriande arbete. Med sann ansvars-
tet.enar en sadan trak för nanarande ej skulle giva postverket llßlß 5860 N01 S-'ilmllåll 0011 dc |ll¿|P$Ö|Wld°
nagot iillfredsstallande ekonomiskt uibs1c.Darenioi löreslar har Löfvander skon sina aligganden. Han har
postdirektiorien indragning av lantbrevbaringen Lovberga- dessutom varit ledamot i Ströms skolrad i 20
Algnga Qçh | gtllçt arigfdnajgdç av pogißfing “nd gmnibugg ål' Sam! l |t0mlIltlll8|lIåmlIdCll .|t0mlI'lllllll|f\|||-
amneiian mi en annu-i nn nine som-nuag makiisc och liirkofullmkiisv

Erik Olssons Tfflssis
(LT) Hos kungliga majestat ansoker Even

Skgmakeri iiisinna i sifoniningqmsiaasiiišing imon-

Välgiorr arbete hwmss 8 8 ' mms '
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TANULÅKARE uu em erreaemeefberer a ramuena men ninseejemee rerue
- - - - - - Engström som inledare. Kontraktsmotet avslutas rned vesper-lngeborg Marren.Marrens gard vad samling i As 'mh Dawid pmmm wkomdc ^_ UM

SIOIXGIGII. SU'ÖMSllI7d. I54. man och san “img konuninisícr Gunn” s¿||vin_

Mottagning ll-1.30. suameena

Annan lid efter överenskommelse. Svcssspdens 7 rm,

vierereiereeteren 3§;f¿;'};g';*¿;“_,6'
ll-T) * 5'°°"'°"“ 'W “'d “'“'°"“*"°'“ Wi” im' Jenssen. srremsunrt 2. |s.21. | lasse 2 brer- Ture lcenssen.
8"* b'-°- 5"* ^b'°"*'““°"- B'°*N'°'* 5"°'“ suemeena. me med men 2.2s.os ro ren damer. um 2.

_ _ vanns av Gunborg Larsson. Strömsund. med tiden 58.56. Hon
KOFM °S8d°S Ihläl ser ur en me raners me ene: signe wnerrem een uu; se-
(L11 Hos laßhßßàsw Per Bßfs SlmlSIf°m- derma rm Tmgevauee. H66 ar eng een smbaraee een nere:
osades tvenne kor ihjal pa mandagen. Fm Berg om °f¿m;|i3 |cmm¿
skulle gora upp eld i ladugardcn. dar tvenne kor och
en gns befunno srg. Av en tillßllighet stod bredvid Smfgn i Su-ömgund
sviswwßcklwlm vilkwfamdccld. Nrfw Bcfs rorms lrmmpasoedegerrenerdradevïagreme. Reseller
ßßfw stund Skulle se till i Ißdsßfdßm Is° lwm 1 rr Tigrama lag 3 |.|s.|o( Kf oskerssen. 0 Eriksson.
döda- Grißw wodßàilh dam- mwsßdwh B Enkesemz. rr spen. leg |. |.2|.z2 3 rrragmma lego.
fflmß “I-*WWW han H" |.2 |.2s. 4.4.6 leg s. |.23.s6. s. de leg 6. 6.||= spen. leg 6.

Dödsfall "2°°59
(ÖP) lohan August Stromqvist i Ulriksfors avled pa Su-ack'-¿5u||a|
tisdagar 56 ar gammal Som närmast söI1N\¿0 Slå I a strackan I K E Oskarssson Trgrarna 27.57
MW °°l= W" 2 H Baererrem Trgfeme 29.06
Död 3 Û TC|C0ltlS SPOI1 29.|0

S

(LT) Hemmansagare Olof Hemmingsson i Tannw- za macka" ' 0 E';'ks$?r"' ngrama
- - , 2. S.N sen rama

ken. Ström. avled | trsdagsksall 8l ar gammal. 3. E Fådc" Tâmma 26.54

320 Sffåk | D Tålqïlsl 24.02

l /nder riden I6-3 I januari har inrapporlerals 2 B'E"k“°" T'9“'"“
25_/all av .s'eharlakan.§feber. daravr' Slr0'm.s~rmd 3 S'M°d'3h SW"

I3-MI' .lordlstning

Hv|.LN|NGAR men (LT) ' S1f°'“='=>'<ßi°'fïm°ßvß=°d=ß°'=1°°'°°ff~
(op) Dispomm oscar (-mss°n_ Sm,msmd_ som' Mant Rosenberg. maka till hemmansagare Erik Rosenberg |

ger fyuee so ef. blev pe bemanrerseaegen reeemal °'“'- 1°'°ßS'“'“8°" Mm” *“' F>“'*°"°'°° G_~.'*°f'°'“““T'“
mr hynningm, och uppmkmmsat pä mangahanda Eller den hogtrdlrga akten fördes krstan till fam|l_|egraven pa

san. mig: pe mergenen raemes jebileree med ker- NF' '*>"'*°8=“'°" °°“ WWW” ““"“° "°"° WW 'W
sang och en present fran Stromsunds damer oter- °“ "k b'°"'“°'sk°'d
lämnades. Under dagens lopp följde sedan en Jamn ~ -mm hmm' och Pa Mum Hallvrlren hade 32 grader r morse 6; em

nen een nu carlsson mms; 6 Gram Heren rer en '_
Dödsfall70-tal vanner. Tal hàllos han-id bl a av rektor Mat- _

tcssak kommunmmàkngcs °'..dfö|.an&_'|-osten P8 låfdâßcll 8\'|0d f0"CS|C0||âl'8l'lIlll8ll ff!! Û|l\'l8 SU'0ll'l-

Cassom bankducktöf wàh|in_ advokat Sjöberg bß ß 0CkC|b0. | bÖl']llIl M |920- llcl k0IIl |'l0Il lill
uns- M | och lmssk “kun la Strömsund som larannna Dar blev hon gr med skogsrnspektor

kobsson.Vrd mrddgaeï'o\e \m en.sut;- S"ó'“b°'3 h°° mk H°"“5 s'°"bh"s H°" '3à"“Ü°'d'f
skribcrad en °|jcmà|nin8 av Amon IIKIII SIIÜHS SOCRCII ll" |929. då ÜCIIIIIS mílltß ßk lllßlålllllliß

En myekenhet telegram rngrngo under dagens lopp 5°'“ "'k°5~'^'“““"° ' 0°k°'b°'

Handelsregistret 6 men E_" a3i'°Ü°"5'“'"¿
Per Olofstrom r Stroms socken amnar mom namnda gülwdmšuaf' '“;:'n°k'"bb“m“ a'b°'sm_Sk°"b'_'ï:' kmm'
eeeuen mer heeaereeeeen mer r P oreferfem °“ “"8 9"” “" '"“'°"' ' “W F* '“"°“"r se u anna .

B rande manad Hon besoker bla Ulnksfors den l7 februarr och
med postadress redkalen Stromsund Hanviken den '8 ßbmm'

Prästerskapet i Ströms kontrakt
samlas till kontraktsmóte i As prastgard instun-
dandc tisdag Foredragslistan upptar bl a sam- Bmyes Imnduurr I .S'Irnm.s'und. Rl:'K()MMI:'Nl )I:'R/1.8'
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.Iål'l'lll8l1dSl(TClSCII 8V KFF tot-l9J1
(LT)hadeisöndagsarsrnöteisambandmedutpkttill Strönisurid. lutlärden. sorn löretogsmedbussoehbilardel-
togoett fyrtiotal medlernmar. Vid ankomsten till Strörnsund mottogs resenärema av föreståndare Torsteri Carlsson
med fru. vilka bjödo samtliga deltagare pä kalïe. I styrelsen ingar bI.a Torsteri Carlsson. Eller rnöteslörhandlingama
samlades deltagarna till gernerisam middag pa Turisthotellet. där Ströms konsumentßrening stod ßr värrkkapet. Där-
eer ßretogs en rundvandring genom föreningens nyrenoverade aårslokaler. Pa aterresan besöktes kooperativa buti-
kema i Hallvikcn. Harnrnerdal och Lit.

ÄSPIIÜS SDUK Statens fattigvärds konsulent mnm
(LT) hade möte den 7 febniari Till ombud vid kretsens halvars- (op) v_ |-|°¿|u,,d 5 0,;cmm¿ har ;¿|| ,°c¿,|¿q,,,--
mötevaldesGöranEriksson.JP.Blorn.JönsEriksson.Jonas ;a,,a,;°;,v3¿v¿|,,pp°nc,°mßm,8,,,¿n,p°|,.
G°f~ß=°°°hl-=fSS=|°i1i°ißß° unncfiitnnininncna rnnnbnsøucnisifonineii

_

P wake' Alanäs anlöres. att alderdornshemmen synas skö-
OS

(OP) Generalpoststyelsen har bestämt att extra ordinarie post- ms val'
assistenten JC Boström skall vara fast placerad i Strörnsund.

Ombudsman
^fbS|ÖSh=l° (or) snni niiiafnninaa ninbniisinan its: nngsvnn-
(OP) Ströms arbetsloslietskerninine rapponerar till AK l I an- simma ¿ um; har fm och md | februari an.
malda arbetslösa under ianuan mot l3 under december. Sum, hc" iqcmw, |_,,-,,°n_ |-|¿||sa,,¿_

Ströms Husmodcrslörening ESPIIÜS lf '°°j'°-“
iom iintic i nunnan; mnntc pa runnimiia. minne: ny-cite (OP) "_=4° ' 8” *å*"'"8? 30 'W °'“ °“ Wßß'
iniacs- fn. Anna iminan. nnirnninan. fn. ingna Hngcfnwu. Pfß- “"'=°' fö' min 8ê"8°“ °'°'ß4°= °*' N
imssm-_ fram Ka,-in R¿n8_ “mcf¿¿|ßrn|mm_ fmkcn Mum Jönsson. 2.l7.2-I 2 Enk Espwll. 2.25.2 l 3. Per
Lindqvist fm Ester Vanm och fm Mana 0|ss°n Ti" suppiæm SJOIISSOII 225.55. 4. Pelle PCYSSOII. 226.25.

inf rninnin Hail-in sina. Asbpfg Logabnfg nen Emma Jonsson. 1“'"°f°f'!= '° 'W I M" ^“4°ßS°_“- 42-39- 2-

vaniinnnf rfninn Fnniay Enmnn nen rn. signe Hagen-om Rc- MW 5"* E=P'“=f'<- 43-57 3 E4“"1°"SS°“-
ferent fni Jenny Ronnc. fragebyran fni Bnna Koming etter fni 47-3'
Annie Lofvenmark. studiecirkelledare fni Hanna Mattessori. re- - - -

visorer fniarna Karin Forsberg och Gunhild Eliasson. supplean- âïrgpngtugcdh

ter fröken Stina Nilsson och fni Emma Lögdberg. samrmßkolans "__ Mus .

_ . _ pa söndag med slalomtav-
Årsmötet beslöt alliera sig med Röda Korset om en I socknen Ü I ¿ Suómsmd mordnc av samm|sk°hm
nniiniimnan sininanisinin, vninm basta man im iaisnvanis- IQ”
naninann nniaiia om utmaning nt- ninjiigiinnnia mi konventi-
ning inom samhallet.Märta Lindqvist läste egna trevliga dikter RcâuhašÉïïlhšïïåláskkohn 'F 88 8 sek

pa Jamtmal och Husrnoderssangen sjöngs. iarelter löljdc en ani- " 'mc J. . .

merad supe och ett intressant föredrag om "En dag pa Bu gard" 2' Sw" Ndsm' 'F “amma 921'
. - 3. Sven Fiallgren. IF Tigrama 03.2ai skolkokslararinnan. Gunvor Bergek. 4. Tom Blomberg. "__ Sw" 953

5. S\en Modigh. IF Sport 97.0

Till SM på skidor i Ö-vik 28/2 - 7/3 ii :-1-m 6- SUN Dtclßm- IF 5P° 97-3

har ||=i< snonisnna annan un Tnnntinf innssnn. 7 ^'°* B°fB*°"- 'F T'8'="“
Jonas Ollander och Gunborg Larsson 8 B°“3' T°m°"s$°"- 'F Tl3"°"'“

9. Karl Erik Blixt. IF Tigrama
_ l0.Karl Enk Oskarsson. IF Tigrarna

Ströms bondelörbundsavdelning ii 2..-nn ||_g,,..g, M,,,.,.°.,_ 5,..m|.|.°|,,. ip
(OP) hade arsmote i lördags a Grand Hotell i Strörnsund Herr l2 Tor Söderlund. Samrælskolan IF
H Mikaelsson. Ånge. hade engagerats som talare _ Eller mötet l3.Sten Wahlström. Samrealskolan IF
visades en lm benämnd "Jorden" Ett hundratal hade mött upp l-l Stig Karlström. IF Tigrarna
Eller mötet vidtog supe med dans. Till styrelse ialdesz Marten l5.Karl Emst Edström. IF Tigrama
Lindberg. Ohn. ordförande. Nils Svensson. Strand. viee ordlö- I6 Olle Wassdahl. Sammilskolan IF
randel M Jonsson. Ohn. sekreterare. Anders Rosenberg. Strörn- I7 Tage Hallberg. IF Tigrama
sund. kassör Reiisorer Pelle Eriksson. Abborviken och Pelle Slutpoängen i de tre tävlingama. Iängdlöpning. 5

Nordlund. Olin SLU hade aien sin arsmote Styrelsen ck lbl- km. stafett SNS km och slalom. blev
jande sammansättning. Karl Eriksson. Risselas. ordförande. I. IF Tigrarna. Strömsund 3 ISS poäng
Pelle Eriksson. Abborrviken. viee ordförande. froken Julia Lind- 2 IF Sport. Näsviken l93l poang
berg. Ohn. sekreterare och Anders Rosenberg. Strömsund. kas- 3 Samimlskolan IF 569 poaiig
sor Revisorer blevo fröknarna Bengta Nordlund. Ohn och Re- Slalomtavlingama rönte livligt intresse fran bade
bocka Ström. Strörnsund tävlande och allmänhetcris sida
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Tiotusenkronors vinst till Strömsund. in..-in mm kmr- Biwißdw tillhfß förre

(ör) en sv ioooo in-vinmna i pnnninginiinnci inf gar: nu srfnnminii '“"*"="°'°" "°' 5'°““°“-
Lottsedelri har salts i P W. Ohlssons heriekipering. hmuensan H mm,

(LT) Enligt de epiderriirapporter. som in-
IF Sport, Näsviken, Ström in-mr gatt till medicinalstyrelseri. ha under fe-

(OP) har vid arsmöte till styrelseri valt ordföraride Sven Modißh. vice bruan manad första hälft inträffat 7873

ordföraride Börje Sandström. sekreterare Sune Danielsson. vice sekiete- influensafall i riket Värst utsattes Göte-

rare Pelle Svensson. kassör Verner Sandström Revisorer Gustaf Tele- borg och Bohuslän Vart län är relativt

nius och Birger Odniark. Skidsektion Sven Modig. Gustaf Teleiiius. skonat och redovisar 38 fall.

Sigge Forss. BörjeBergochBirger0dmark Pasondaganordriarföre- .

ningen jnninnaviingnr a sinanf i nni nen s inn. v-.iniii en 10-ai nninai- FÖ'°'““8°,“ N°"$'*°“°' ”*"°~"'
ningar ininnniniirnfnnngnn inr nniicr :im nnnninai sinaiav-ringar. 4 4'-T? “P ° ' 5"°“'$““" M P* S°“°“°

. - - - , - - - . gen arsmöte Kassaornslutningen under
tävlingar i allmän idrott. 3 klubbtävlingar och en onentenngstävlan. slutade kr Huíss och unga?

_ - . - . . . . ~ arria över skuldema voro l3869.85. Till
|Dan.v igridlemplarhir.veI. lrirela;.,r.ri den 20_/ehruari | smdscmmo' ßrmàmmvaldcs folk
lr/ 8-I. Musrlt Blomberg rf- ( ().- .Servermg. s¿°|c|mm Mc, Lowbcfß mckcn-¿8a_

Alanäs nyltterhctsnämnd iv z.i-in '°" S"“°" Fjñ"5'°" °°h s'"'d°s"'m°'°"
. _ . ' Ei' aim, it mmm » i

ii.ri nippnncm nii sntnaisiymisen an aiiinanna ny-incfiinisniismniia àmfkfàmmå Alga
under det senaste gångna aret varit pnska gott. 9 personer ha sakföllts mmm Pc' Abnhamswn -nu æwwm
för fyllen. Detta gäller företradesvis unga personer utan motbok Man I I -

har att misstänka överlatelser En önskemal vore att nagot gjordes i ïådlâšïïkücš âonlrcodæh och Mk
upplysningssyftc att bibringa de unga kännedom om alkoliolmissbnikets '

vador. I stort får man dock ge de unga gott betyg i vad gäller deras nyk- Vid ltyfltoherdeväl i Hölmstmd
wißßfhàlladw ii.Ti cninii vsitsnsunmminisicin i Mainl-

berget. Martin Hedlund. 593 av 668 an-
Ströms kooperativa kvinnogille zo :.i~m gm, mm, Den ,,W_,|¿c k_\.,k°|,c,gc,, Q,

(LT) hade arsmöte I4 februari i Stromsund Arets gillevecka pa Var född i Stroriis socken Itw-I Foraldrama
Gard bevistades av fru Matilda Malmros Vid distriktskonfererisen i v-om kt fkoim-dm Pc; |-|c¿|um| och han;

Ostersund representerades föreriingen av fru Minne Olofsson. Bred- mk;
gard. Till kooperativa stämman i Ostersund bekostade föreningen buss-

resa för 23 husniodrar Årsmötet avslutades med samkvam i konsu-

nieritföreriingeris nya. trivsamma samlingssal

Alanäs nyktershctsnämnd
(OP) hade arsmöte i onsdags varvid till styrelse valdes' fru Maria
Eriksson. ordförande. froken Olga Petersson. vice ordförande. fru Lin-
riea Ed. sekreterare. fröken Mana Eriksson. kassör och fru .leriny Ed-

lund. biträdande sekreterare Medlernsantal 49 styckeri Under aret har

utdelats gavor i fonn av kontamer och kläder för omkring 200 kr

Tätare postturer från I mars
(OP) Generalpoststyrelsen har beslutat att pa Strömsundslinjen blir det

söckendaglig postgang mellan Torsfjärden och Svaningeri samt tva tu-
rer i veckan mellan Osterkälens hallplats och Trangasen En veckotur

mera fiir Hallviken- Hallhasasen och Tairan-Vimmervattnet

Eldsväda i Ström
(OP) En eldsolycka. som lade en mindre fastighet i aska. utbrot vid 6- ' ,
tiden pa lördagsmorgonen i Nasviken Fastiglieteii beboddes aven 80- ......

arig man. Denne var troligen sysselsatt med matlagning. och man tror
att han därvid rakat stöta i kull ett brinnaride ljus som antänt gardirien.

Aldnngen försökte skaffa hjälp fran grannama men blev av ännu icke

klarlagd anledning liggande pa garden Strömsunds brandkar alamiera-
des. men när den anlände var redan huset overtant. varför man fick in-
rikta sig pa att skydda de angränsande fastighetema Tack vare mo- Malm” P" Bh” °°h $°“°" Mana' '
infspnnnn och innnriinm cnngisitn nam iyniniinmirmicnn ämm* ' V=8<'='°“

nen nninna byggnaden var ramarna nu betryggande iininpp inai na Fm' W d° W- sa Bl'-'<'



Alanàs skidklubb mmm Ströms kommuns hâlsovårdsnámnd is-mv
torihadeisanasgsamfanaisiiiaaviingisvaricnang. t0P)inammminaa=i|ofdags-v=~idIl°fdß-
Sg|Q|'çf_ 30 km l'll\ÜtIItV8ldt!Sßt'It\8ttEl'lltB8CkSIl'ü1l0ClIIillß-
i. Ami rngenwsm. Prosa IF 3.io.so rßßdw för badinßmiinsw i Strömsund Slwl-
2. M.Mii=acisson. Arms sit 3. ia.-io vßlwmßwc Vßlffid Pcfßw- Av àß=d°s°f=|==ß
3 Sim” Ngsmgm Nang, SK 3_|5_50 framgar bI.a att l80 fall av seliarlakansfcber intraf-
4_ (;_1003,,-,n_ Mangs SK 3_ |9_03 fat under arct. huvudsakligeri i Ulriksfors. Vagdalen

Juniorer. 20 km och Ålghallen samt i mindre omfattning i eri del sko-

i. oskar Nilsson. Annas sit z.is.io |°f W Mlliß ànsrl 'Marc °||°f_|=°§f~= H1 wh
2. ennv narin. Annas sit 2. i 1.os m°t°=ßfW har mi utfärdat- Evidcmw sms nu

3. o Andersson. Annas sit z.2o.os Misw vw På uwhllnins- I fräsa °m bostadsrät-
Damet |0 km ha 39 mü$nd tcr

ll) jßldßßflâg UIÛRS. lll lltgctl
|',' ^'°"” SK "'-"20 i snomsiina fw mms zos rama. zzss imm-

o_| r. m
l Yngve Näsman Alma SK mlzo bad och 2095 skolbad eller 4646 bad sammanlagt.

2- 0 l°l“““°"- Nam* SK l-29-35 Norrland har rätt till en plats i solen
( LT) Befolkningetis levnadsstandard bor höjas an-

Svaningens SDUK ser Statens jordbruksiiamnd

och langa besvárl I tal 'k. Kl b- _
.

bcris sociala uriskott lifal- 70 ar fyll" dc" 3 dcmm ánkcu Bm” suómbcfg'
des en immine niisancs an ßfbaais av iangm siisauiv-in R°"*'*““°'- S“°'“~
under varfruhelgen Programmet upptog tartauktion. vars be- Linjcgmk
hallning tillföll fonden för förbundsskolan. En aktuell prolog (|__-|-) En f,¿ms¿¿||,,¿,,8 fm, 3__|°|m,ss°,, 5 gackc om

tolkades tmnàrkt av en flicka IJM iiiisiand an vvd linjeiiaii pa siiackan Snonisund -
Backe - Rudsjo fä amanda buss i stallet för person-
b'l t llstyrkes hos lansstvriclsen av generalpoststyrel-

Östersunds Orlteslerfórenmg .~.« .~.~.=- ,Å,,_'

/40 man) giver K()NSl:'R'l'.v-öndagen den 28 Väst Öl .

februari I937 i Ströms kyrka kl I .3l). 8 .agnlm
(OP) säljas fran bil oiisdagen den 3 mars Tullingsas

I)irrgcm: l'mlmi.v~ren ( iöran ()l.v-.v~on- lföllinger. 4_30_ 5,,-°ms,,,,¿ -|-u,-¿,,|m,||c, 4 50_ 10.-,¿,8c,, .gm

-l fran Strörnsund kl 8. Vagdalen 8 IS. Stamselc.

Vita Bandet i Strömsund 21 :.i~m 8 40
hade i onsdags arsmote a godternplarsalongen De närvarande - -

. Gymnastikdirektören z viw
halsades valkomna av viee ordföraride frii Regina Persson C E F _* _ SI nd har anmäl _ “_
somtaladeornFranecsVillardsminneochhennesstoragar- Ü. bag' mms". 's'3s°m
mn; som vita Banans ninannm. roij. var ßnanaacs. io- l“3:°s;g:å>¶“”"*m“1m'“ * '°' “"“'°“'*'“°'“"
sofiemagisterfrökenEbbaLarsson.ordförandc.frii Regina ' “ '

Persson. vice ordförande. frokeri Elise Svensson sekreterare. -

fruariia Jenny Roruie. vice sekreterare. Anna Blom kassör. Strömsunds Nya Begravnmgšbyrå
org; Persson. v-iæ kassar. Am Manon. Asbjofg Logaimg _& BLÛMSTERÅFA
och Karin Eriksson. Rewsorcr: Beata Palniqnst och Aiuia Lokal: I:r.v°.v'miv' hus. Iel. 2 I I.
Mattssonßesokskomminen' Anna Roos och Anna Olsson.
sluiniiiaficiionuninen Anna Bean Painiiivisi och Am För femtio år sedan
Mattsson. Litteratiirkommitten Boda Skogman och Hanna (LT) En blick pa mars manad l887 I Östersund
Karlström. Till ombud vid lanstnötet valdes fru Regina Pers- levde l887 tvenne av- Samuel Perrnans döttrar.
sonmedfruAnnaBlomsomsuppleant Parentationövcrförc- AmaliaochFrednka.densistnamndakandfranßr-
ningens förra mangariga ordförande fru Annie Löfvenmark gar Fjellmans garnbod. dar hon i decennier var
hölls av- fru Regina Persson och froken Ebba Larsson verksam. Aldrc personer erinra sig nar mamsell

Perman "fryritlig och pabyltad" reste pa

Småbwlwlån till länet iimmenais- wii smmmnfimnacn wii mono;
Till Alanas 6.900 kr och till Ström 5.700 kr. vadrnal och andra vävnader för stampning. färgning

eller beredning a Fjellmans färgen.

FÖ(lClSC(l8g I I-mv
Fru Maria Nilsson i Hallviken fyller på Arbetslösheten
söndag sextio år. (LT) Enligt iappon till AK niis vid manadsskif-

tet-larbetslösaiStrömmot ll enmanadudigare.
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Tillstånd att bedriva länslrak 43-mv
(LT) sökes hos länsstyrelsen av O.F. Bergström ßr
godsbefodran med Stamsele i Ström som stat-
ionerings ort för bileii.

Jämtlands Folkbank
Östersund

Duved. Kälarne. Strömsund.
Sveg. Ytterhogdal

Lån Växlar
Kredit i' checkrdlming

Amorteringslån

Strömsiuidskretseii av Röda Korset.
(OP) Ur kretsens förråd har utlanats till pronsoriska epide-

misjukhuset diverse förnödenheter och dessutoni har sang-

linric utlanats till obernedlade mödrar. Ett belopp har stallts

till obemedlade konrmandcrs bekladnad I samarbete med

husmodersföreningen har aiiordnats ett föredrag av dr And-

rea Svedberg om sexualhygien

Konsum i Strömsund
(LT) harmodemiseratsoch starnu cerett omfattaridc om-

byggnad: - och reparationsarbetc färdig och utgör nied sina

rena linjer ert pndnad för samhallet. Genom om- och till-
b§ggriadcri har utrpinmena vuxit till en för landsbygdsför-

hallandena ovanlig storlek som medger ratioriell lagerhall-

ning. Affären ar nu organiserad i specialbutiker skor -och

manufaktur. hushallsartiklar. specenavdelning samt sist

den moderna charkuteriaffären. Varorna aro sa placerade

Gå åt höger vållar orcda i .mm :if °s°3mb?!$:å¶||l?a':$|'3r;:ï

gl ^' '*“|""“'9"” f°':°“" Of' “ml Pl: “'*å°å'° T'“' observeras. v-lim kommer mest iiii sin mi i imsiisiimici-
urserp iett _1tiota r ur ma

mkßmrdnmguß (mh bcsmmmcmr Wfkm' M du ntsilver samt alla niojliga koksuterisilier i olika material ger
ningen Alla dessa varor. glittrande glas. porslin . tenn och

för "dm an bda 5.8 en klar uppmmng om' mm den oss en askadlig bild av vad vi anse oss behöva i hemmet.
har skapat förvirring allt ifran Ystad till Haparanda

Urmakama
.Iamtlands urmakarförening har till sin styrelse valt

S Sunding. Strömsund .till vice ordförande

Hallvlkell s i-i-m

Dans å Godtemplarhuset
lördagen den 6 mars 8.30 - I

För takten svarar
The Aeordian Boys kapell

Servering

Från OP:s utsaiide medarbetare
Vi ha nu endast tva jamtar kvar till 5- milen. Nisse

SvardoehLars'l1ieodor.lonsson Damanfragadc
Lars Theodor. om det fanns nagra svara backar pa

IS- kms banan. sade han. att han varit radd foren
backe efter l l km. Den gruvade han sig för hela lop-
petandainimal.ochdahadehanakt förbibacken
utan att lagga marke till den

- Saat °m l°i>P°t-
Lars Theodor Jonsson: I-lur det kanns?

Jag sitter Ju fast

Byggnadstomt i Strömsund
om ca l.800 kvm. belägen 400 m fran samhället. till ü

I
salu Vackert lage och god utsikt. Narmare upplts
ningar lamnas och eventuellt anbud mottages av N E.

Rislund . tel. 60. Strömsund

Hundutställning 6 wm
(OP) Svenska spetshundklubben avhaller den 30 mars

premiering i Strömsund av iamthuridar och lapphun-
dar.Anmalningen till klubben före den 25 dennes

Enda avgift 2.- per hund och klass.

20

Vid inträdet i charkuteriaären ar det första intrycket. vitt

kakel. glas och marmor. lntet ar utelamnat för att mojlig-
gora god lagerhallning och hygieniska krav For derma av-

delning finns tre moderna kylaggrcgat. ett för butiken och

tva för den miiliga lagerkallaren Ritningarna ar utförda

av byggmastaren 0 V Mattsson och handclsförestandare

Torsteii Carlsson. Stromsund Vaime och sanitara anlagg-

ningar har utförts av ñrma Artur Carlsson i Strornsund

Kostnaden ror sig om c a 50000 krorior

\ _»
3 \

t

3 V v» _>

»'-

Hr

'utI"fl
:,"~~

AQ-

Astrid Sjogren och ".lonne“ Eriksson.
Vågdaleri. har det skont i korgstolen



Gårdsbrand i Hallviken mm bmvi Mlmhw b°f wlist lwdßßklwß mc-

tori Mahgardshvgghaooh ' iohihmicoich zaichs i-iotaooihc 'W "“*“"9” °°" “PPf°'"!*“°" *'“ °F"- l '“°°”'*
gaia hoahhihhoh. izhich vogwicc vid a- ihich pa iwaiioh go- "" M "“ U f="°'- "'*“° WP* '“>“4_'8"°'°"“ ß°°
hohi=ho.ocfcoh.comopo.iiiiaiii,chocoi.hocHoocooho. =~°m'°mß=!~<l==Y°-“°°'W="vi>'>=f'=ßßf°ß1<*
sag eldslagor sla ut genoin fonster a bvggnadens andra våning. "33 h""°""_3 Wmnkß- 5' af' '"3"P°"d° WW
sifomcohac och iiomihcccioic hmmm iiiiicoiiocioc oihocici- FW' ='=°- WOW 'W fö' >“ß"'!8*_' °'°' 2' *F *fl
bart medaii de inneboende och tillskvndade grannar togo itu '""°h' '“°'b°k mf mkóp av 'Pm "" °" |“'°^“m°' av
medattfbrautlosoieurdeiibnnnandebvggtiaderi Panedie |"'°"'"¿““d°"
b9“°" 'P'°'“°d°~" '“'^'? lö” “' "°' '“°““- "'°" f“"' 94” **' Alanllskretsen av Svenska Röda Korset
“_'“ß°" '“"*'° '“*_"' °1 'wa “*8°'- 4* '°'*°" W' ”F” °" "lä" im har hon omhoic. sm-cicco. void hit och mod

cl kul* "ansa m man “Smask Bmfmæm '""'"° “Û utgången av l937. har i sin lielhet följande samman-
°°*“ sm '“°" P* 8'“"" “' 2"' "“",°“'?““ “PPW1 W' W cahhihg; rm Hiicio Ahfoihccoh. ofaiomic. rm Mio
man man ma"3a_'d5b53Ü'°d°'l °-| 3"* an “wa Sundeman .v1'ec ordförande. Anna Hagerberg kas-
l'l80 Illflklâ âfb P8 än & llllllllßgßlà saßwdmm. fm och syster Nor
mm byæmdcma vm “kn ”nekades Fom “Q 2' berg. materiallbrvaltare . fni Erika Blixt. fru Anna
3 "dn W "am" '“'"d° hmmm” *mm umnh' °°h da Olsson. larare Ester Eriksson. froken Tora Blom.
W “'“"lF"“*"*Fl?~"““°“ *'."°“s".°'“* 9"* ' °“ *“' “° ml' ioficohchic or. sohcicii. hoccof P woccoahi och
ßâc Od! NES! \'à|b)'ggd8 I |'18||\'l|tCII °jall1l\8d 0% llllfkßll 'ärm skossvakmm K_Ylfc|t_ Rc\_is°|.c|,_ K_^_
S|G.ld0l'I\3 IIPPSRZIIES lill |2 älg |5.000 |(.|'(I\0l'. ßâfßll Bcfglund och V A nå Ake och
hade lagt försäkrat - enligt en icke bckraad uppgi fbr 8.(_)00 Birsc, K¿|||m8 som “ämm
kronor. - gor han en avscvard förlust. Hur elden uppkoinmit år Fä, wmmnkrákmns av ,k°||mn “mosa 200 kl.

am" 'ckc kam om kommunalfiillmaktige aiislar motsvarande be-
Hynningar lopp l00 kr anslogs till tandklinik för skolbam 'fill

. . . . , . dispemárens barnkol S0 k ba fran
(OP) Med anledning av sm 90-arsdag i gar blev ànkeu Tilda Mana bem” vard ååïnscgpa
Skogman i Strornsund uppvaktad av antbrvanter samt grannar kr 868 74 Mcdlcmsamam “mom mi arsshcl
och manga vanner med presenter samt en mvekenhet blommor 48
och telegram 90- aringeii hyllades aven med tal och sang '

Deldgarna i to .1.i-m

Röda Koi-gets Ströms .mc/rcnv hastavelsjbrening uran per-
lOP) Siromsundskrets lvoll i lordags arsinote a Grand Hotell. sonligl unvvar /rullas lill ord. .vlámmafür
3' |'°;iS°f°f “N05 45000001 05%' ('=f|$$° °°|\ ROPHWI behandling av i .vIadgarna'ire.vkrii°na

v-in onssonAttrepresenterakretscnv-idarinoteiOster- ä ll d , d 19 _.Hl7
sund valdes ordföranden dr .llšrenziskv och som suppleant (rfm_ effní,-ngt; He? ” _33-)-';'_mnd_

I J e m a ran o e

äs; md ¿a::ndhkam EM ESPN* En" mom mm' .S'Iröm.v°iind den 3 mars 1937.
pc .S'I_v'rel.v-en

Olaga sprit drickes i länet i stor omfattning.
iom N,-icicfiioichamhocfho hchov-of oihhahhciohc hjaip mot 5lf°'“S H_"$m°d=fS>f=Is
langare och hembrannare - dessa ungdomens och hemmens (OP) ' 8” mac E" |-\'°'*Ö“5'_W'd° h5|$'""3
rohianoro ffomioi coon ihhomho fooogofoiccf mh hamn- fm H=IISmsf°f= Hvsmdvßßmis med ßßlvdms
dema sammanfalla i stort sett med landsskalemas uppgifter 3' N°"d°“5 dag dc" 'O ma” r°_'°d"°3$ B°_$|“' mm'
Uppgifterna fran Ströms och Svegs landsskalsdistrikt år helt dcs 0"' 3|'Ü°l$ílNf för ßrlïtrdtgaitde av vinster till
chi..-ii rfoihohcv-ahio och paioiio oh chcfgicih ihgfipohoc ichc '°'“°°'=“ V='°°f8SfP=SS°°°" °°" ' ml FN ^"“°
blott fran polismvndigheterna och nvkterlietsnamndema utan l*°_”_”d°' "Pplàslc Da 3°“°""á“|“a h"5ha"$a'b°'
a\ \-ar æh cn mn an an har av AhaJ . \'||ka mm d|skulcfas

ger en illstandig dernoralisation som maste hindras att vi- “d M5” '“°'°
dm “”'d“ “3 .v' a'°'3° M' “W3'.°' P” "mm d°'“"“ R” I Hammerdals IF:s nationella tävlingar
olika fbrseelseri Strom. vilket distrikt tillsammans med Sveg (op) om ”mg am 'ck mmm, an 'M ¿c|m8am
IIÜTSIII' M1 æ) lC SIÉÅISIIRCH ma 'blf Olßíl |l“' Fran Suönßund dena., pa 30 km

“°"“"É'3 “I '.'°'“b'°".' b“"““ '“ °°" ““':“'“°.°'°"“'“8 7 P°“°' iohoo oiicihcicr. Niic oiiohocf och Toro itoftccoh. po
ner. forsalining av dito 5. innehav av jäsning. hembrant samt 'S km Jum°m_ John ^n¿cm°n_ Espnü 'F och Pa
olovlig befattning darmed I-l. olaga Ibrsalining av pilsner- 'O km dam, Gunborg umom 'FK 5“,°msun¿
dncka 2. fyllen pa grund av berusning av droppar och har-
vauen 3.f)Ileri pa grund av benisning genom lbitaring av Jas-
ning 2. fvllen pa grund av berusning av motbokssprit l3; for-
argelsevackandc beteende lt och fylleri och misshandel l Bafb [S Ra/(stuga
Ungdomsfvlleriet har visat okning. konstaterar landsskalen.
och orsaken hartill torde vara forekoinsten av hembrant SlrOmSund

Zl



Kommunalt ii a.i-in

(OP) Av rakenskapemabrar I936förStrornskomrnunfrarngarbI.aattkommurien vid rakenskapsàretsborjanhade

en behållning av kronor 65823:82. inkomsterna uppgingo under arvet till kronor $50932:98 och utgiema till kronor

570874:38. Beliallningen deri 3 lll2 I936 var kronor 4498242. Kostnaderna för alderdomsliemmet uppgingo till kro-

nor l9293:96 fördelade pa ll759 underhållsdagar. vilket utgor l:64 per dag. Under l93$ var inedelkostriaden per

varddag l:5l. Anstaltens vardplatserlia underaret helt tagits i bruk. belaggriingen haruppgatt till l00.-l procent. Ov-

riga fattigvardskostmder belopte sig till 94997-40 kronor. Hela antalet understodstagane inom kommunen var 936

stycken. motsvarande l3.44 proeerit av soekneris befolkning. Bamavardsnamndcns utgifter uppgingo till kronor

2l4$3:92. och antalet omhadenagna bam var 65. Kommunala kostnader för arbetslösheten och dess bekampande ut-

giorde kronor 6465:29. Utgiflema ßr folkskolevasendet stego till 268579:89. darav i statsbidrag m.m l72360:08.

Halso- och sjukvarden I |282.64. förmedlade Ian och bidrag ßr bostadslrbattringsverksamheten 2 l356:34. allmana

pensionsfbrsakringar 255 I6: l3. varav influtna pensionsavgier l I l90:42. kostnaderna för kommunkontoret

l3495: I9. 95 proeeiit av det utdebiterade skattebcloppet inflot under det senaste aret. Den borgerliga kommunens fon-

der uppgingo till 67084-8l. Hela balansrakningens slutsumrna utgor l044$80:69.

varighetssumman har varit 5549530.-kr. Foljandc avlo-

. . . ningar fbr ar bestamdes styrelseordförande 750.-. styrelse-

Fm' mm¿_ire-,0r¿_¶br"k' Ströms sqçken' ledamot vardera l0.-. revisorerna 25:- vardera. Till sty-

nära station. invid vatten säljes billigt. mig mf min fcmmpcmd 6,146, nsmnaanan N 5
(ioda hus. manb. 5r. I-'in sommarstuga. Ny Nßfdlvd- Öh- f- lidßtmsßmß 0-0|°fSS°ß-1°fß8=f¿ °°l\

~ . . _ - V laritbnikare Anders Rosenberg. Stronisund Supplænt lant-
liiduíard ošh .ïalltl Allt välskött. .Serviiut i bmkm Pc' Nomm om och lambmkm Per Holm

-*'"'" -fö' "-* °' ""-“'°'d- U""P/'14f'*"P*'~"" innsgani. Rcnsofcn baniuin-aim» o.oi6rss6n. sifninsnna
siondrer m.]I. Axel Wikström. Ösiersiinil. och f ianinmkm sm. Jonsson iiißcias

Tel. 684
Hammerdals nationella tävlingar

Kring Pelle Havnes testamente (OP) En grann skiddag - kanske en smula kallt - med sior

(OP) I arvsmalet mellan fru Gerda I-Iavne och Karl tillslutning av tavlande och publik Stromslóparnas resultat

Uno Persson i Havsnas hade Persson inkallat l'e jam- har nedan 30 km.

vagsbokhíallari: G.Kilander i Östersund som vittne. Un- I Tage Lundqvist. Backe IF 2.l0.39

der malets handläggning ansag advokat Uno Olden- 7. Jonas Ollander. IFK Strömsund 2.25.SS

burg i Stockholm. som var fru I-Iavnes rattegangsbi- 8 Ture Karlsson. IFK Stromsund 225.50

trade. att Kilanders uppgier verkade nagot egendom- l2 Anders Olofsson. IFK Stromsund 2.27.28

liga. varför han framhöll. att ratten borde ta i overva- I4 Erik Zakrisson. IFK Stromsund 232.58

gande. huruvida icke Kilander borde hänvisas till sin Lagpris; I. Ofïerdals IF
sialasoijare. Detta ansag Kilander krankande och in- 2 IFK Stromsund

stamde Olderiburg till Sodra Roslags haradsràrt för Damer l0 km

arekrankning . Oldenburg a sin sida yrkade ansvar för 6. Anna Mattsson. IFK Stromsund l.03. I 5

rattegangsrnissbnik. Utslag meddelades pa torsdag. l0.Gunborg Larsson. IFK Strömsund I.07. I6

Samtliga i malet amstallda yrkanden ogillades och Lagpns 3 IFK Stromsund

rattegarigskostnaderna kvittades. .Iuniorer IS km
l0 Daniel Taqvist. IFK Stromsund l. IS.-l9

Tillstånd alt bedriva Iånstfak Juni0fef_l0

sökes hos länsstyrelsen av Isak Mattsson fbr per- 9- Bšll Ef1Iß$°- IFK 5l"Ö"_\-'N04 53-2*

sonbefordran med Strömsund såsom stationsort II MW 5"* E$P'“*'*~ 39"” IF 54-93

fö b'I _

T 'en Östersunds Postens l.oIraIredaktmn i
Distfmsvcminäf ,, ,_,.,_., Strömsund: I-'olkvkulelarare

im H.s.~ian6nss6n i snoinsnna har annan sig san Per Jvham'-wn
dsouanacmla im disinuismcnnanjansicn i vngnnamis suóms Landsmmsßming

(OP) liade pa lordag arsmote .Inkomster och utgier ba-

Su-óms sockcns Bm,ds|°¿sb°|ag U _,_,,,., lansera a kr l200 79 Siy relsen fick följande utseende.

vid |936 ars var 25665945 och vid salnma än P JÜIIIISSIII. SUÜIISIIIÜ. VICC Ofdföfalå.

sim 26551314. kanin: under am in s i6o- iz. arsa» l'°"'“l*““°'“=_" C-W'°<""'8~ 5"°““'!'*'- l=”$°'- W'
gm" 5291:38 och im|.¿dc$a\,8mcr 309.69 Summa SIOHIISIIIIIICIIÖJIIIIIII .I .0. Hallin. Ttllllngßß SCItl'ClCf8l'0_0CIl

261426164. /winning nn snfcisc. misni-6: nen brand- '“"b“"°“° '“-M=““°“- Bim- 5“PP'°°"'°' °'°"° '°1“'-

fnianasarc izsæso. branikkadusanning 6oo _ Ans- šfnïßåwß 5"°“““““- °°“ '*°P"“" U“° M““¿"-
ll
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Dorings Lilrrornsdód Dödsfall
hos Annas .Sjirlrvárdsmagasin r' K5"°"'“““° 5*'°"”°“ °"l°¿_PÛ °'“d*9°“ ' §'“ l'°'“ '

- , Strörnsund.50argamrnal.Deiibortgangnevar>ddiVagdaleri.Strömsund. Borrrageroft /barr Sum EMI I 'ssk | I. hade S bl I . år

de"_'Wá_ra'“e "kmr" på #5 dag' a Harnösands Angsags ABrs huvudkontor i I-larnösand.
sä,/'~'-*' Û I kf- sareer han atervande till lieinmet och ötertog sin faders. llottnings-

ehef M. Svenssons omfattande aflarsnörelse i speeeri- och diverse-
V8S8|°PPSålW° If» -*-'W irmnsriiem viiirrn irrm rrmeimrir rn par arnorioe. or semsrr arm var
(ÖP) ^V¿°l$°“d8°"$Vß0|°PP¿°l|l° Svenssonbosattiborotea. darhandrev aarerisarnmabranseh.
swdßiàmwma fw kom A Lind- niis han i jrrii ßrrrgrfmir ar ammar nii srromsrmo rrrir ammo; Nm
Mim- Slfmwwtvà-H wlaß i-iorriior. Namrarrsorpnarsramaio. iiiririuysrromorirrm serier.

Öd l 1' - 9 1 - ~

llärieosšrdšfa s ryiirr pmriiimm roliråi Zenlfh - I'CIdIOClppCU'Ûl2I'
d=fS$°- 0244040- 75 2' ÅM W04-06 80' Säljes I Strömsund med omnejd av ()lofI.ars.son. rcl. 182.
nomgiek han sin predikantskola hos fram-

l'd'l° 3“'“'"à33”'°" _” F"dsb°'3s b°f"h°'“ Ströms Konsumentlörenin s zz .mn. _ 8
' Pam' Mïlsssgdtn' æh Umm (LT) stwelse rneddelar i sin berattelse tor l936. att föreningens
3' “am “' 59"' W“'“'°““' mrriirmsarrrrri rmrirr arrr om men is-i mmiirmmrir nii 941. vid arr-
Scdcmcfa owrmck han ml EFS mm dess skiftet voro 20 personer anställda i föreningars tianst Tva nya buti-
'“°°'°°"“'“' irrr in oppmis. omsannmgrn mr nppgan nii sszsso-ss. rm oimmg
|F|( Sn-ömgumi med 76485-95 eller l6.| proeeni fran arei förut Nenoovcrskon
(0|>) mmm r¿|| | 5 S pmpa8¿,,¿a|¿pn¿n8 2285655. som stsrelsen Rireslar fördelat pa följande satt: 5 proeent
Km; 2_ scmøm-_ med N 0||;m¿c|- T ranta pa irisatser. l5 procent pa rcservforiden och 3 procent aterba-
itarisrrm. aiarrirssrm. A.Lmai>iom. fins På si°fd= inlwv mt I00 kr till utbildßißssfwdw-
E Zakrisson. A Olofsson. L Th Jonsson

FörlovadeStröms skyttekrets
rom inrir i samlag; rairsirmirrrrrgrrri Bora- lä* M“$$°“- ^"“° lÖ“$$°“-
ra. mrrrri zz rtnmr ricirogo kim 3 orir -i. ÄSPMS Strömsund
l .I Lindqvist. OSG. 24 traffar. 2 P.E
Siromsiedi. Espnas SF. lsiraffar 3 M. Förlovade
E-'>SF;:W:: Ešâàrl °§"â'ah;_"c:|:' Edvin Näsman. Sundsvall Anna Ström. Strömsund

. i ._ . ii . .

irarrar rr i sspmarir. i-zsr. iz irarfar S""d$“" d°“ 20 mm '937
Klass I 0Cll2 ' I H Lat'$S0tt. ESF. 22 traf-
far 2 P.S Jonsson. ESF. I9 iraiïar. 3. R Ströms sockens hastavelslöreiiing
Luridholni.Strön1s SKG. I6 traffar.4.N. hade pa fredag arsmöte pa Grand Hotell i Strömsund Till styrelse
Eriksson.ESF. I6 traffar S H Eriksson.ESF. valdes disporierit Oscar Carlsson. Strornsund _ ordförande. distrikts-
l2 tralïar. 6 M.Forsberg.ESF. l2 tralïar. seterinar S Martensson. Strömsund samt lantbrukare B Olofsson.

Bredkalen. P. Jonsson. Ãspnas och B Lindqvist. Vallen. Revisorer
Dödsfall is 1-rm armirarrrinor o.oir>rssrm. srromsrmri orir irmiimrimm s izrrirssrm.
(OP) Grosshandlare lohan Ring. Gallö. bör- Aspnas
dig fran Ström. har avlidit i eri alder av 73 Sprang- och tblaigierria bestamdes till 20 kr vardera Hingstlialla-
ar. Han inriehade i yngre ar aärsanstall- rens anode bestämdes till 500 kr vid betaekning av minst 40 ston.
ning i bl a Stugun. varifran han i mitteri av 600 kr vid minst S0 ston och 700 kr vid 60 ston och daröier
|iltl0- talet korn till Galló som lörestandare
for den affär. varav han seiiare blev agare TANI )I.ÄK/IRl:°
Narriiasi sörjande ar maka och tva sorier /;/¿/K /gg/»M,gR/ç

rm nade rim is mars mar. rrii omimri nu M”"”f~"""f4*"“' ' ' ' --
disir k ferensen - ldes La Salomonsson
och 6:2" Enkmzf som cam mm d|s_ Strömsund satte trg på I6:e propagandan
kulcmæs (xh ks sår \Éllll mæ ÜÛEII 3.4Ö.36 æh Pål lIdl"_pl2lS ku
'rasta sm¿¿cm°m komm" an han” °m_ IFK Strornsund 3.-l9.36. N.Ollander trea pa lörsta straekan liksom
“mg pask,¿¿u,_ må, 'öm su-mc *M av Ture karlsson pa den 2 a Lars Theodor Jonsson bara nia pa 3 e

studieniedlemmarna ha var spridda under 5m°ka"('):°"'| E"k5:I°¿' ”äs” "“° ' 5:* zf:"ä:'bïm ga 53'».M bes* .2_ | Anders fssonpatep pastra 6. i ornrapa
“"'°'“ °'“' '“ “” “' ° '°' 'W re rrmrimrr orir roms oiirmrirr iz rr rm s-r srmrirrm.
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Strómsunds Hantverkslörening zi .t-im Espnäs lF:s klubbmästerskap
(OP) hade arsmote i fredags. Styrelsen ck följande sammansatt- (OP) Seniorer 30 km I N Jonsson 2.3l.-I7
ning: platslagarmastare John Nyström. ordförande. konditor (KM) 2 J M Andersson 233.59 3 J K
F Forsberg. vice ordförande. frisomtastare Anders Ericsson. sekre- Jonsson 2.36.-IQ -I O Persson 2.39.05
terare. montor Sven Vallin. vice sekreterare. guldsmed S.Sunding. Juniorer IO km I I Jonsson -I6. I 8 (KM) 2
kassor Revisorer skraddarmastare A Eliasson och sotarmastare E Jonsson 46.25 3 .\l E Espmark
Einar Olsen Till klubbmastare valdes koriditor V Dufberg -I9. lll -I P Persson 50 57

jçnnnnanon Liten. solig. helst möblerad
(OP) agdc rum pa Mane Bcbadclsodag i Strotns kyrka och pa lagenltel mtv~ka.v' hyra I .S'Ir0m.v'imd
Palmsondagen begingo konrmandema. 7l flickor. sin forsta nan- kan I april d.a_ ai- nygi/I sltanmg. 2
vardsgang Pa eemiiddagen var fest for konrmander anordnad a p¿.,-_,-,,m.,-_

Lutherska missionshuset. varvid tal hollos av kyrkoherde G Lof- Norman, meddt,/ar
venmark och av konrrnandlararen. kotnminister G Sallv-in Vidare . _

n,,,_.,m ms och mus* Turtsthotellet Strömsund

Strömsunds arbetarkommun _

(LT) mac i lørdag; same pa goaicmpiamimgen styrelsen |gmp'°m'°""g°":,° han ,, J "}'"
ra rterade att bvombuden utrattat ett mvcket ott arbete under ( P) Jamuands lans us mm” S ap 0.
de'i)ip;sta valkampanjen Inkomster och utgifter blansera pa kr mm hos hnlbmkssßnmlscn bl a ßljmdc
-I37 85 Till st) relse valdes ordfotatide Emil Lof. sekreterare
J Palm. kassor P Abrahamsson. vice ordforatide A Ljungberg. vice Hmnacml ' ' '
sekreterare E Norden Suppleanter fru M Nlalmros. P O Funseth
och Karl Jacobsson Revisorer E E Eriksson. O V Hogbcrg och Vid Hammgfdalgtinget i Strömsund
V Malmros F.n kommitte tillsattes for att soka fa till stand en fest- (LT) M-knnnnncs b| n fnjjnndc nßjng for
llßh '“°¿ f°f°dm8 J WII ovarsam framfart fick en person bota IS

Svmtsf SDUK imgsas. v-titta miats for olaga masittiefea-
(LT) hade mote lordagen l3 mars Till ombud vid distriktskonfe- n|n3_ domdes en till -I0 dagsboter. fyra till 30
ransen valdes Einar Vestin och Viktor Andersson Till program- dngsbnnn» och en n|| 20_ snnnjjgn 3 | kr En
kontmitte vid nasta mote valdes Viktor Andersson. Einar Vestin person nandn-S njj 5 ||,-n och en nnnnn fo;
och Osten Nordlund Flickoma skotte programmet som bestod av 5 "en och fn,n,gc|,,-\.ncj¿nn¿c.b,-n-enn., njj
en sketch med lokalt inslag samt sang Till sist bjods pa kaffe och 50 kr bom |=\ fn c( j¿|,§n-f nnmdn-S nu 5 jn-

\°m°f / 1-3f$°RU"'~' boter vardera for att de icke haft tand l_v kta
Tre personer fingo vardera IS kr boter for

DÖd$f3|| timmenipplaggning vid landsv ag
(OP) Fore detta hemmansagare Mans Hallin i Tullingsas avled pa
sotidag. 80-arig .\'arrnast soijes den avlidne av bam och barnbarn

Dödsfall
(OP) Hemmansagare Nils Svensson. l~Iallv-iken. har avlidit. 68 ar
ganunal. nannast sorjande maka. bam och bambam

SO år :i i.i~m
(OP) fsllde i gar husmodem vid Stromsunds sjukstuga. froken
Fnda Johansson

Öjarens SDL'K
(l.T) hade mote lordagen den I3 mars Bla diskuterades fragan
om bildande av en avd av SSFAF och gott intresse visades Vi-
dare beslot klubben bilda ett bibliotek. och en kommitte valdes att
ombesorja det hela Valda blevo Jonas llansson. Ingemar Nort-
man samt Nils Hansson Motets diskussion behandlade inbordes-
kriget i Spanien med Elov Sjöberg som inlcdare Vid nasta mote
diskuteras " Varfor jag blev klubbist och vilket intresse en ung-
domsklubbist bor visa lör klubbarbetet" lnledare Lydia Sjöberg

HALU 1/<5.-v'
Föreningshuser. Påsltaan. Dans och Cabaret. From pmm Khmmn & pmm
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dagsboter a 2 - kr Av sex vtiglingar fran Tul-



FÖl'l0V3dC zs .i-mv Född .ii .i-im
Geøfg Åhn En Sat. Waldß Och Nils H0lm . Sllñlllstllld. påßkåott.

Ingrid Rislund -
Haggenás Strömsund 3Sårg:nsunds klubbmasterskap på skidor

l. Ture Karlsson l.S5.$6
Dödsfall 2. Jonne oiiendef |.ss.sn
(OP) Handlanden Anders Tallqvisi i Sirand. 3. Amen 0|°f,,°n |_59_42
Strömsund. har avlidit i eri alder av 45 ar. 4_ Erik zgmgsm 2_0|_25

Narmasi sörjande aro maka och barn. |0 km. juniorer:
l. Bertil Eriksson 40.25

7.”-L Sf”-U 2. K.E.0searsson 41.57
S'I'RÖMS IAN1MANNA I-'ÛRISNING 3. Olle Eriksson 44.03

I-'R()V.4R()R 4. siine Danielsson -i4.2i

. ('().”NlN('MMI.V.l:.N _ Ströms konsumenrlörenings tredje distrikt ii.ioi-1
U73'4Dl:N och KRAI' ”'()Dl:R (LT) hade ordinarie arsmöte annandag pask i Ulnksfors I distnk-

hfmkm- ieie iioiiii im under ionegaende er oinsnne mor for in ss3ss;z1.
7'vIvfim 156. Sirm.wml. en oionng med in mv-zu efter moiei visades imen'1~inr skogen

blir klader “ samt b_|ods pa lörfriskningar. teater. musik och till
' dans.

FÖ|'l0V8dE ri .i-i-m sm _-
,i(m¿ Mm, Strömsunds munieipalfullmaknge

Mmm Nsson (LT) hade pa tisdagen sammantrade. till vilket hade inviterats ett

Yncmn . |-|¿||v(|;m ertal danier tillhöraiide en av Strorns husmodcrstbrening anord-
nad studiecirkel. vilkeii under fru Hama Mattessons ledning i da-

Fórlovade gama arbetat med amnet medborgarkunskap.

August Johansson .

V ra Cm um Pnsbelönade spetshundar.
° Q _ .

K¿,.|$b).h°¿m _ Lóvbcrsa Svenska spetshundklubberi anordnade i tisdags en spctshundut-
Sundborn paskam '93-, stallning i Strömsund. E_| mindre an 84 hundar uppvisades. varav

76 jamthundar och 8 lapphundar Bla följande pns utdelades.

Föovade '° ""°" agaräisåarlsson. Strömsund.
P" 5"°""““d iiiiniinind nior. iingdonieidnse
N°"5' -'°"“°" 2:a pris Snalla. ag. M.Funseth. Lövberga.

Káfmasa ° olam" 3:e pns Görja. ag. .lohan Karlsson. Stamsele
3.e pris Lola. ag. M.Funseth. bövberga.

Vid socialdemokratiska ungdomsdistnktets 3,, pm Skog, ¿8_ M |=,,,,,a|,_ |_°,.|,,,8a_
(LT) konfereiis pa Rurieborg pa Frosön under 1-¿|W_ *pm k|a,,_
paskdagen imaldes i distnktsstyrelsen bl a. Viktor ta ris Snurm ¿8_ om-G°mßs°n_ Äspnß
Andersson och Lars Rune Larsson. Sianingen P .

vid neoideinin n iof iiiiiniieieiioronieieni rieii 2* 9"* K°'1°~ 53' B'°' "°'“'“'“3“°"° oh”
P se - I 2:a pris Laila. ag. .l.Norrman. OjarenSianingen 3 e och Hillsand 4 c pns i grupp lll. K Åslund. Slmmsund

2:a pns Tindra.ag. Olle Olsson. Tullingsas.
Strömsund .ii .ii-m 2:a pris laga. ag. A.Salomonsson. Strömsund

TANDLAKARE ESPMARK š Pris tålfilï F°ßl>°%

HEMKOMMEN ,=§'°“* ”°~ 8" °““°“~ '“"“'
: pns Lolly. ag. Jonas Andersson. Bredkaleri.

3:e pris Fraga. ag. V Salomonsson. Bredkalcn
SV°"sk° Sp°'s'l“"dsk'“bb°" :ne pns Pine is. iziiofdeironi. roiiingene
(LT)hadcpatred1edagpaskiStrörnsundan 3c ñsym JÖMIÅMWI.
ordnat pnemiering av jamthundar och lappliun- :hr ag' lass ' '

du 1-i inindin oppi-sades ur pnsiision Non- “ . ° “"8"°"'“'° '
lmdsspus 2 nspnns.. mm J Gomw 2 a pns Nalle. ag T Berglund. Torsgarden

soii. Oiaren 3.e pns 'Toy" agare Jens Svens- gg ms ånga' 1:55 uflamp'
som Lmbcrga .a pns M. ag. _ _ önsson. u iiigsas.

2:a pns Tapper. ag.0lofGöransson. Aspnas
/»_ w_ ()/-//__5'_\'()1i/5' 3:e pns Boj. ag. John Olofsson. Kai-rnasei.

H,¿~RRl¿°K”i,¿'RlN(,- 310 pris Frost. åß Å.Gól'aIlS$0tt. Gárde.

.\"l'l('ÛM.$'l /NI) 3.e pris Boj. ag. Gunnar Martcnsson. Strömsund.
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Hundar, oppen klass rn-m Postdircktionen z mn
I :a pns Sprang. agarel Goransson. Ojaren (LT) r lakhet med postmastare 1 Ostersund och
l a pns Toy. ag .lens Svensson. Lovberga Slromsund avslvrlcer brfall ull en framslallnrng
la pns Gray. ag Enk Sjolrn. Slromsund fran korrespondenter r Gaxsjo om rnranande
2 a pns Boj. ag A H Slromsledl. O_|aren av en postdrlrgenslrnje Slromsund- Gaxsjo
2 a pns Pan. ag N 0 Hansson. Ojaren

å =I Pfß åälkßs Åßdšß Åßldífßw- âlfvmswå Hammerdals vägdislrikl
.a ns nen. rsson.1romsu ,. _ ,. _

3 :ns Rag- agaâ Erïïom Bwdwm )'nlIn:_1rr4 \e1g.s¿|;1IrrrrZaI1f1ll1l.s,: llrggshu;
3_c .ML Vawnd Hamqmt Lmbcrsa .ull . Iromsurl ur agm 1 en apr:

3» pns Buck. ag Enn Manmsson. Hall»-men Ü- 1 /-3"P"f"'""*U“f1°"'-
I segrarklassen bland Jamlhundarna erovrade Spnng 2 a pns och Ü'//'"}¿-W-*' 1/9" 3 I "W"-*' I 93 -
Toy 3 c pns l uppfodarklassen erovrade August Salomonsson. l'ag.s'Idmmun.s' ord/brundv.
Slromsund 2 a pns
ÛOITIBIC IIISPCKIIOIISKOOSIZDCI Å Lllldgftn

B -n , (LT) hade mole pa pasl-:dagen En ng medlemegfaVf|| E

lov) Pao-rsdag ~-»gas :maa mer lmalmm A 1 'rallqv-.sr '“'°“°°“ ^“ '“"""'“*“_*'“°°É)"|:'f'f_“am""8s'
lasta ull forbundsskolan valdes v rsson

Strand ull grawns ro | Stroms kyrka Under tonerna ur Grregs .

Aases dod bars luslan rn och placerades a kalafalken Eer psalm Hubbe" b°$|°' C" fcsßamham den I

4861-2 sjong fru Anna-l.|sa Nrlsson. Hammerdal. Davrds 30 maj "W
psalm K) rleoherde G Lofvenmark holl darpa en gnpande dodsbe-
lraktelse och forrattade Jordfaslnrngen Fru Nrlsson sjong "lag ar Å//(Id HQ/d 00,7 V0//(
framlrng" och forsamlrngen 486 3-4 Eller begravaungsmassan när]-ag em-Peru, mig hos
sjong R Agelberg Jag ser Jerusalem | morgonljus _ varpa psalm
mal-slumæ hogrrdlrgmw unde-raw au ramar 0 rf xofdrofs R W_ ÛHLSSONS
f-KIXV rgmahbak h f- . _. _ ,

ïrlïïravelr: En s:osr0mang:'lSlsr:1!rl\lsarr:>cl:S:l\<'>]nl.|\:1o|?L ”kRRl3Å,PhRl'\G
den avlidnes minne Blomslerfonden hade aven blml rhagkom- STRÖÄYSI /.\'l).
ITICII

I' 1

1, -'vg-
:; . .___" .-r .~.“"'

._., ..,

Fndsbergs bamhem och kapell 1 llullsand
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Till ordinarie folkskollärare .i sim En framställning 9 sim
(LT) och kantor i Ullareds församling i Halland (LT) fràn postbraten Olof Strömstedt i Strömsund otn tillstànd

har valts folkskollaraiie Nils l-lakansson. Ohn. att nied s.k. paketbil bedriva linjetrak ßr godsbefodran pa vag-

Sirenisund. sirackansironisund-Sodra0hn-Ojareii-ltarmasei-Renalam
-- det - Bonaset - Vedjeon - Hillsarid anser generalpoststyrelsen bor

EL ' T-/ÅN57' infeiies pa se elin. en seieinden beviljas uiisiend till ilnjeiniit ler
Vid nybyggnad tnfordra oßí-rtfran mig godsbefodran a ifrågavarande siracka ler de postbefordrande iii-
a den elektriska installationen. Om- rema. varvid dock gods icke skulle la meiiagas och avlaninas a

.vorgsfiillt och billigt arbete garanteras. 0"" '“°"“ 5"°"l$""d °°|l 3009-så

',"'gm'" "ch k"'""adç-mmlag "ppm"a°' I:'n ny KAMISRA till mids-ommar och .v'eme.v-tern'

Hekmker G' Thömhmd' S"Öms""d' Lat oss visa årets nyheter av Ijiisstarka och ldttskotta
Iel' 62' kameror. Säljes även pa mycket goda villkor.

SJ l"lI.M. K/(R7'()R. KI:'MIKA l.lI:'R och allt i I 'A I'I'l:'R.

(LT) 05,1.-¿|;;,°|,cfc.,¿4_c¿¿,;ni;;c; hukmiign- Slt'ÖmStmdS BO/C - & Pdppers'/tdltdel
erat och förordnar till stationskarlsaspirant N.E. lel. 30.

Johansson. Stromsund och till loklbrare i Vans-
bro lokeldareri A.T Nilssoii. Ulnksfors Domängiyrelsen

(LT) har bifallit en framställning fran arbetarsmabruksnåmnderi l

Födßlsds = *-'°-" snein geneni Nils oienlnnd i vegdeien gleni rennisialinlng en
il-Tl 50 dr fyller nd ldfdds f°ld°m vid Sdmdl- under land ia nan lneneperlten iensgaiden initepn isoo nad ter

wife =«-W-»~~=--»=»~
lan. avlade mogenhetsexaineii l906. folkskolla- DI-agspe|s|aV|an

'°'°'“P“°" '°°" °°" '*'°*' '°" '°°°°'““"" im pa onersnnds ieeiei sendegen den li epnl med deiugende
dat.l-losten |9l-l tilltradde Mattesson befatt- . |- . -msmndam för den da nyimàmdc av bl a.Carl Larsson. Stronisund och Enk Cch indcr. Ulnksfors

MSN f°"<S|°|N\ l Slfmßlld- °°|l MI' dlm Vägstämma i Strömsund i dag in im-l
W' 7 °'“b'ld3Ü°$ U" k°"“W"3| m°"¿"5k°|3- (OP) Ordinarie vagstamma med Hammerdals vâgdistnkt hölls

fdfdfdmdßs han till dess wkldf Sddw mellan- ide; e nngeliesei i sifeinsend. En dnlieilen ein iniieiieiiende av

Skdli 1928 dmdndms till Statens Sdmwdlskdld vagen sneinsnnd - ievenien l eiiinnni endefiuii sten seden den

umwid-== Mwdssd till Ordinarie ddiimld- °=h ine vagen siienisnnd - Lev-beige ein-ii epened rer inilt niieiyflr-

'°|“°fMa“°$$°" 'W "nd" sl" $"°'“$““d5lld W' tes av siamman En liknaiide franistallning angaerlde vagen Fagcl-
gii verksam del i det kommunala arbetet Sedaii im-sa . Gusswmwg i,|,||§ mal |_5 10 mgfv-fi; mot |o3 vaga;
N23 ar han salunda ordlörande i municlpalfull- ska" 40,* |,¿|,c|,,||as mgm som Ödcbyggsqg En Minit”. om

WÜ“'8° °°ll fm' N22 .l"$"U°"“"'$'°f“$ °mb"d utsträckning av ódebvgdsvageri till l-larrsjon. ytterligare 2 km ge-

sami dv' Iàßsslifelwn ßwfdmd Sdm Samhällets nen» Hensjen inieiis Med anledning ev- lenienilene lens Geme-
dfdninssmd °=h Ordförande I mwiißipdlsufel- sens _ lzieseies. ni ti eeevni lies it nn. engeende edeingdnngen

SC" Vida" hal' MW°$$°" Udcf cl' "WW N' Risselas - Langasen bcslot stamman v-idlialla sin tidigare fattade
lianstgion som lokalinspektor for Siroms folk- bcsim
skolor. kontrollor vid brvggenet och styrelsele-
darnot i .lamtlands Folkbank. lnom det kulturella .lärnvägsläkarrapporl lz 4-lim

omradet har han riedlagt ett intensivt och fram- (LT) Doktor .I Krenziskv i Strömsund rapporterar IS9 konsulta-

gangsnkt arbete Ar l9I9 startade Mattsson tiorier av iamvagspersonal. Den lokala sjuktransporten (inner han

iamte andra fbr saken intresserade Ströms Foiie- val tillgodosedd geriotn sjukvagnar och vanliga iarnvagsvagriar.

lasningslbrening. vilken l92l ombildades till
Strotiis Hembvgds- och Forelasningslörcning Hynmnß-
Ordförandeskapet roll helt naturligt pa Maries- Rektor Alfred Mattcssori. Strornsund. blev med anledning av sin

som len Omnmmndn fómimg nppdelytcs S0 - arsdag i lördags uppvaktad pa manga san l arla morgon-

N28 i en lörelasnings- och en liernbygdsfore- sturid vacktes han av skolans elevkar som föredrog en del sangcr.

ning. och den senare har sedan dess under rektor -
Mimessens malmedveina ledning gen sierariad T||| Midggmmar

ll'f.T.i,f2ší'åi°;“ïe§ï!*.Iï,'?,'!å"f§';;;¿.“;“.?¿.";LT sTRulviPoR. HANDsi<Ai_t, VANTAR
::|“u::f|ï°x;:¶m§b:h“::1f|;;ß¿°° SCARVES Stor sortering hos

. . sa _

kvensen vittnar om att Mattessoii lyckats vaeka DahllTlal'lS l
allmanhetens intresse for litterara studier Per-

sonligen âr Mattesson uppskattad i orten. Strömsund
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Httgg - Hgggt iza-mv
(OP) Promenad i Strömsund
Eller att ha gjort ett överslag av mina livförsakringar. ikladde jag mig gummistövlar och raddningslina och begav mig
utpaenvarligpromenadiStrömsund. Detvarvarochsoleriskeii . Servieernanrien vidStandardmitterriotGrand
sjöngo varsanger. och Talkkvarnen brusade som eri varfors. medan clieferi sjalv bilade upp till dc liernliga brotten i
Muriihatteri. Jag jumpade mellan isflaken nied utsiktstoniet som narrnaste mal Jag gar alltid upp i utsikten. da jag
kommer till Flata. Det ar en vacker utsikt. och sa far man en san harlig aptit av den dar promenaden Strömsund ar
sig likt. Fontarieii utanför den vita kyrkan spelar visserligen inte sommarens melodier annu. dar den ligger begraven i
sin driva. och sist jag besökte platsen stod herr Mansson icke som nu utanför sin butik och dikade för vattenflödet
Meri eljest ar allt sig likt. och jag ler gemytligt igenkannande at Nordeens Garnhandel. dar jag för manga herrans ar
sedan satt och lyssnade till spökliistorier och gratis och anko ck uppslaget till ert hel roman. Och Kafe Tomten
langst uppe i gatan belialler alltjamt sin gedigria jamtska pragel; trappan ar alltfort lika demokratisk och entrén med

sin klassiska portal. inramad i rött. ar alltjamt lika trivsam att skada. Mitt utanför Forsbergs koridrton ar det pa vip-
pen attjag skall ga under med man och allt i eri orovackaride strid vattensamling. merijag lyckas kasta mig upp pa ta-
ket till Hillsaridsbussen. sorn nyss tömt kort ned i havet ifraga Har star jag en stund och torkar min nya varkostym i

solskenet. varefter jag fortsatter min promenad Utanför lemhandeln spelade det unga Stroriisund kula med all oiisk-
vard freriesi. och utanför guldsrned Sundings butik stodo tva unga manniskor hand i hand och sago bade lyckliga och

angsliga ut. Sedan rriötte jag en person som bad mig tanka pa rektor Mattcsson. som vid tiden för mitt besök just pas-
sade pa att fylla ar. .lag lovade att tanka pa honom lag skall köpa Ströms Hernbygdsföreriings arsskri I937 för slan-
ten. Förr om aren har jag fan den gratis. men nu skall jag som sagt betala den kontant Jag gar i sa djupa furidenngar
mellan isflakeruitt jag inte vet ordet av. förrän jag ar framme vid utsiktstomct .lag klättrar upp och njuter under nagra

soliga minuter av deri utrnarkta utsikten. .lag skrev ocksa mitt namn pa vaggen. som jag sag att andra gjort. vareer
jag gick samma vag tillbaka. dock skickligt uiidvikaiide inlandshavet vid Forsbergs koriditori. detta sa mycket mer som

det börjar blasa upp till storm Och nagon sjöman ar jag inte. trots att jag förirrat mig till Vattudalen Med en kansla

avtacksamhetmotßrsynemsomskanktmigdennadag.stegjagsentomaflonenpataget. Dessfönnnanhadejag
emellertid traffat avtal med en av sarrihallets ledande personligheter orn förfanaridet av Strömsunds histona. nar plat-
sen fyller femliundra ar. Det ar med verklig gladje jag atar mig detta arbete. som kommer att helt fanga mitt intresse

Fllfïka ii -i-rm (zöåegâedafguc I 'b kr Jill"
(OP) som arofaemiig samt v-mig an things i mjoiiming rs: - af -' f "" P? *°“"=B °" N '° 'S
god pjals i men famüj den | mal S\CllSS0ll. Slflld. Slfólll. ltlbllâfelíl llâl' tllltlhïf

'“"-“°'"'-S"°"“"“
intresse at niejerihantenngeri l-lan har darför

Mitt varma tack i si-m "l'd°' d.° s°""° am" “".' S"°'“s '“°3°"f°'°° .

till slakt. grarmar och vanner för all uppvaktning pa min S0 - "N35 d'sp°"°"' °°h “md °"mm.°“ swmb“dag cm H apr” '93-I gen gagnefullt arbete till fromma fortrakteàs
Siam “mom Espnas jordbnikarellan har aven tagits i ansprak r

kommunala uppdrag. i det att han I936 valdes
till fattigvardsstyrelsens ordförande i Ströms

FÖ|'|0V3dC socken. Han ar aven ledamot av styrelsen för
Olle Hansson Mana bövenberg Ströms erkanda sjukkassa och darjamte namn-

Ströinsund den l3 april l937 deman vid Hamnierdals tingslags liaradsratt
Jubilaren ar en vinnande och vanfast person och
har manga vanner

Ströms Husmodersförening
(OP) höll ordinarie möte i maiidags under livlig trllsluming. Ef- __

isf massßfiisnaiing besias. sn mmusiii aversion rm de ÅSPMS SDUK if- HW
fester. som koinma att anordnas till förrnan för Röda Korsets (LT) hade den l l aP"l mölc E" 0-ßfßdc °°h
sjuit=misimfssf.si<oia ren owfianms nu aisinitisiisfbumia, f°d°s°f°IS° fm disiktskwfßmßs ulßfdßs av
Vidare meddelades att dessa kurser skola öppnas den 2 maj lßltlbbßß 001504 |-US 5ß|0m°I\S$°- Ecf NÖM
mi bis ist sv- af. Hmm man om rik. Mota svsiuisacs hßlls ett ewa möte av SSFAF- varvid IS nya
med ett livligt uppskattat kasen av folkskollararinnan f'ru Ella Illlmmßf ÜGSUÜC il I föflißßß- Föf'
rm om 'Han och imsmim i osmmfir. Slas aivfdßs att vwlasø fbwinssarbu ànw

Rymnjng Blfld SÖl(8IldC

en kraminsipsiisni från Arms im rymt min s:i sigffias "" '°'°8""*°'"“*““"“1*;*;;" ' Ff"*°P*S“8 '“*"
0 I l -sjukimsivasjo och ssfiysiesagifkvsii i mils. Hm ara *“nå°'°ß“"°°'"“'“““°“ °"' ““* '°'“

so - afsaiasm *“ u
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Nya telefonlinjer i-i sin-i blommor och telegram. Pa em. hade hr
(LT) Toiografshroiroh har rio rarroi horror rorarrrio arois ioiofooiihjohvg- Svensson inbjudit ett 50 - tal mer till
garrrio Bio hiir rior rita riirsioarrirrgrir iiorhrriorrioi - Hoiivrirorr _ srrorh- wvé in Tiifißthßtcllßt- wwndßf tal hbllw
Sum . Guhbmgm Srmmsurgl _ |~|¿||$am-|_ av bl.a. namridermn Hans EJonsson.

montor Gustaf Skogman och disporicrit
Radiolyssnamas Per Holm.
(LT) antal okar liecnsstatistik för första kvartalet l937 to- H. ka Sök
religger och visade deri 3l mars mom Strornsund redovisningsomradc en 'C es 2"' "If"
oirhirrg rhori no iroorrsor irii i2o1. r stog oh oirrrrrrg rhori isi riii i izs så: f:d:;"““ß "W .' 3° ' “"“fs.“::j;;

- 7 sommarmanademaochiOstersundenókningrned 86tiIl ll29 ikokawdm h°'c"L°n40kH

[FK Sn-5msun¿| manaden Kunnig i matlagning. bakning

ansoker orn DM i terrang och stafetterna. 9-ml '°°"s°“”°"i"3- SW' Ü" "N" Bmw"
Lada 327. Stromsund.

Jämtlands distrikt av SLU io r.i-m Kungörelse mm,
holl pa sondagen distriktsstamma pa restaurang I-lov i Ostersund I sty- (OP) Dmnktslmummm mm-as ¿ Gram
relsen invaldes bl.a. frk Julia Lindberg. Ohn. Strom. H°¿c“_ suömsm 'Magen 27 “Pm

lgigctåaliken har lrJi;idi)pd|:nats över Strömssundtàtu Suömsundskmsen av R_K_
( r sasongcn r gnngna \'il°"m'W|°"'° Ü” 8°' (OP) hade i torsdags sammantrade i och
nomgatt en del ombgggnader. bl a har den utökats pa bredderi med ca mr organisaum M ck s°c¿a|h_\g¿m¿3|m

'-5 '“°'°' kurser. som under ma; och juni manader
komma att hallas i Strom Till samman-

Färjan i Öhnsundet zo 4-im
tom ooh rm nrjarr iiii ohhsrrhrioi har nu rirriarri. och hopmirirrrg pahor- :m:'ßh,§,°fc“°d¿n8m“_'§':§m“'Lf,“,:§'ß"?;,:::”

::f'::.:”..'“.:°:.':'ï:.°“.....°°"..if tf ;=- -«»--5; «»»-S --
. . ma] | a f

F Sånt) dåmtl' I Slfålhåtmd ll" den 5 milj. l
OI

_ Ta,vanden7-llmaj.iUlriksforsdenl0-
(OP) Endast fyra lag aro anmalda till arets fotboll- DM.namligen Iz ma._ Löv' (kn I3 'S m._'

i iCastor. irit osrorsrrrrri. ii=i< sirorhorrrri och vrrorhogrioir iit Asms den la 20 ma i Gwm den 22

EP*°=m*PP°“?“ oïí.L°.“2;.Lf1'."$'.“§ï.í?;.ï.°.3“¿;L...
(LT) lör I - l_5 apnl upptar 2 fall av scharlakansfeberi 3 _ 5 I-,,,,,_ 5,, sjmkacßh fm, RM,
Strömsunds distnkt. itorsors ooriroirhroiso och oh han ors-

triktsstyrclsen skola halla kursema. Besök
Ordinarie lärare i hemmen för instniktioners larnnande i

Vid kyrkostamma i Gaddede pa sondag valdes till innehavare av före- Sllfd Ska" ÜW" WWW-
nade folkskollarare - och organisttranstert darstades den i andra lör- .

slagsrummet till tiansten uppforde folkskollararen och organisten Nils | _ma-I ' möte
Airo Hrirrrhorg r Aiorrrisoi Trrrhrrorr sioii iriirrririor ooh i rrrii r sr V!d '° 'W '“°'°' ' U'f***f°'= W” 5'-W"

Nilsson. Mórsil.

Svaningens SDUK ojaæns SDUK
(LT) holl mole lordagen den l7 apnl En ny medlem beviljades intrade. hade ma I den I 8 I rid

Ombudens rapport fran distriklskonferensen godkändes Det beslöts att " órdagm ap." ' “m
en teekningslista fraii Qiarens SDUK fbr insamling till en lokalfond Hubbms “menn :Made 98 uppdfa.
skulle cirkulera. En kommitté tillsattes for att ordna en fest den I maj. ga' Sfm 'Ü Llwr ål:
For programmet svarade pojkama. vilka med heder skilde sig fran upp- ::':glck"s'mi|'|'¿?%T Mrom äga hgm “_
draget. Nasta motcsprogram handhavcs av flickorna. Motet var fiillta- \_alk°mmm med fm på Elshaum
ligt besokt och stamningen utmarkt / Jrm den Sisu apr* då Hshausmubbistcma sm

Uppvgkming lör arrangemangen. Dagens diskussion

(LT) Lantbnikare Nils Svensson. Strand. Strömsund. blev livligt upp- "°"Ü° “B "'08 WN* V'"*°"_ llllmluf
vaktad pa sin S0 - ars dag. Bland de manga prßenterna marktes fran 005501' N51 mf 011 U_|l8d<_>|1'l5b|b||0l°|7 Tl"
fattigvardsstyrelsen. vars ordförande Svensson år. en tenntallrik med M5” '“°'°$ dl$k"5$'°“5'"|°d3'° “ms
sirorrrs oiriorriorrrshom r grow. rrorr rromrrriorhahrrorr r riorhsagsrr oh sit- lscmf N°mß/ Riff
lig lenntallnk. av vanner i orten ett guldur samt av anhoriga bl a en ge- 1; |_\-m_.|^-_.|R;._~

digen skmpulpet. Dessutom hyllades Jubilaren med en stor mangd /rm-lr..r,¿ _t/rr,-mr

.\ lullugrrrrrgnlul I I - I.30 Tel. I5-I.
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Ströms folkskolestyrelsc za i.i-m
(OP) Eer att deii lediga ordinarie skolkökslararinnetjaristen vid Ströiiisunds fortsattningsskolor aiinonserats upprat-
tade folkskolestyrelsen följande förslag: ll Elin. M.Alioe Nordström. 2/ Vera Elisabet Ingeborg Westerberg och 3/
Birgit Arbören. Vid granskning av ansökningshandlingarna har folkskolinspelttören anmalt en avvikande uppfattning
Han yrkar att deri i tredje förslagsrummet uppsatta fröken Arboren matte avßras fran förslaget och i stallet Marianiie
Leufstadius uppföres i samnia förslagsriim Folkskolestsrelsen hade pa lördagen sammantrade for att taga stallning till
sitt föriit upprättade förslag. varvid man beslöt att viitalla detta. Fragan gar nu enligt lag till dornkapitlets avgörande

Ströms mejerilörening u.p.a.
(OP) hade arsstamma i lördags. Enligt styielsebcrattelsen har avrakningsprisct varit l-l. l 75 öre per kg mjölk mot i fjol
I3. I-l öre Till mejenet har under aret inlevereras 54l.4 I4 kg mjölk vilken anvands pa följande satt till försaljning
I67. l-ll. till skumning för smör lS6.472 kg. till sstning ll'I.074 kg. till skumning för graddc 97.306 kg och förlust
av mjölk 3.42! kg. Under anet har tillverkats 6.557 kg smör. 8.823 kg helfet ost. 6.625 kg halvfet och l.930 kg mager

ost Vinst- och förlustkontot balanserar a kr 89.09l 07 och tillgangar och skulder a kr -l l.33-H0 Beslut har förut fat-
tats om omb§ggriad av mejcnet. och som byggnadskommitte skulle styrelsen Jamie f lantbrukaien Sven Jönsson. Ris-

selas. som byggriadssakkunnig fungera Ett samkväm hade senare pa dageii anordnads. vartill Ströms liusmodersföre-

ning hade inbjudits Dan-id förekom scnering samt visades en meierilm kallad "Lindqvist och Lundqvist °'

Scherrnans tryckeri A.B i Strömsund
holl bolagsstamma i lordags Årets vinst skall anvandas enligt stgrelsens förslag Avgacnde stvrclseledamotcma direk-
tör! R Scherman och folkskollarare D Fr Nordfors omvaldes Till revisorer valdes bankkassör Ebbe Gördin och fjär-
dingsman Algot Jonsson

(LT) Motorföramas Helnykterhetsförbunds Ströms erkända sjukkassa
distriktsarsmöte hölls i gar i Ostersund l styrelsen ingar bl a (LT) holl pa söndagen arsmöte Sjukkassans

PN. Ottesjö. Strömsund Distnktet bestar av sex lokalavdcl- medlemsantal vid N36 ars slut utgiorde 775

ningar. daribland Strömsund med 305 medlemmar (426 m. 3-l9 ki ). vilket innebar en ökning
fran N35 med lll personer Till kassan har

Hemmansaffár under arei aiimalis 203 sjiikdomsfall om iill-
(LT) Till haiidl Per Söderlund har försalts skogsliemmanet nr sammans 2842 sjukdagar l sjukhjalp har ut-
l'"'i Havsnas for 33400 kr betalats 200-l6 35 De i tur avgaende sty-

relse ledamotcma O Udd. Ulnksfors och
H E Jonsson. Strömsund. omvaldes lšvarsta-
ende i styrelsen aro hrr A Eliasson.
G Skogman och N Svensson. Stromsuiid Re-
visorer hrr A Baithelsson och N T Tliele-
DNS

Sleipners terräng
(LT) gick pa söndagen pa Skansen. Stock-
holm Hunidklassen vanns som vantat av

lšalama-Jonsson medtiden 2l.| l.l8 Trea
blev Nils Ollandcr. IFK Strömsund. 2 l.30

BILRESANDE' Reparera lšdra
hllar hus

Edströms Mek. Verkstad
Tel. I05. Strömsund.

Fastighetsaffär i Ström. :-1 i.i-»iv

Hr Anton Andree. Bredgard. Strömsund. har
av lantbrukare Daniel Strömlund i Karmasei

3
inköpt trcnne fastigheter. belagna dels i Bred-

Törsten Karlsson. Strömsund. konsumförestandare. kömrnunal- I “
iiimaitrigcs ofdßmac mi imisimgsmaii. W' °°" °°'* ' '“"'“°'P“ ”'“"“ °'
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Skydda Edra korkmattor 2$“2{f§,“n'§,m“2”àM““,§"dc'°,2lTïJI',,“{š,Ék'f'“D.,““i,'§,° 'å

och golv med korkmattfenissa "*'“'*8°" “W ß af' du *“'° if °“ "*°'“*~ =°'“
från manlorsttroddoutanenpojke

Strömsunds SITÖJTISE l'lCmbygdSlÖl'Cttlttg za -Ii-mnv

hade i mandags anordiiat en aonunderhallning
Ef- pa G T.- salongen i Siromsund. Foreningens fes-
S ROOS ter har alltid nagot gcmytligt och trevligt over

° ° sig. och den har gangen var det snarare en famil-
. _ . _ an en offentlig tillstallning. Det ar ej att

Ulnksforsfabnken sa_l_|es till utlandet? 11 i.i<m Jm pà au Mmhgßßmingm sm aomm
(OP) Ulfllt$f0fS $tlll8kl|0b0l88 lill' bcgl. GI! lßgßßl Skall &rhá||nin8ar am 'what uppshnaa och ßrmá

8°<N“= W” Wß i '>°'=8*°“l“*“$°\ 1"' him *°'$° W* iooio on mini. pnhhh inoo oon inniinoomio
ter att salja fabriksanlaggning i_ Stroms socken till ut- m°¿hj¿|pa,c,mb som ,w |¿|| ß,.f°sm¿c_ M-
|'"'¿°' B°h5$l°d“'"3°" ll" “""°da" d""'°d|533°'*°" N33 rangonerna ha liodcr av sin tillsiallning. och det
““d°f$°|<l mÖ.l||8|'l°1°f“ ßf dß N°NPPW8°|$° "F" "N ar att onska. att föreningen aterkommer mom
negativt resultat pa gnind av sv-arigheicma att fa riodigt rorelsc- kon Du tm-|,8, pmsmmmg-| |“5»¿|¿;|¿cs fram-
ltâpllâl Vldàfß llil' b0l3gSlG1IllIIgCtl utåt' ß ål' SOK! ltllâ ßmm av |¿>.|.k°hc|.dc G Löfvcnmarks spjm.cmk_
nagon inhctnsk koparc till fabnken. meti har inte lyckats. usa och ßßmam |mm°,_ gm ho" fo,-S; en fb.
lm att du bcsafda ana: wii wdßt va bmlwlßl av alss- room; om "roiitoi ooh ionooi" ooh ooh onnin int
nirigskostnaden Om fabnkcn icke snart kan säljas ser sig bola- sm ,p°c,c||a sega och imscmgc om Siromsund

ß MW' än “°<|=l“°'= 4"' fb' ='! i M8* M °'°“'""'= 4" nnno onninini nioo nnshnning nu on ooi ionoo
nedlagda kapitalet. emellertid för ó\1:t'skt\tlltg framtid ansikten bum pubukcn Du mus¿|¿a|¿sk¿ msk.
skulle gora det omojligt att inom Stroms kommun la igang en sa , a°m,,,¿c,|,¿||,,m8c,, unmndcmadcs av fm
iiidustn av motsvarande omfattning har som en signe 1-uw|m¿_ som sjua f°||“.¿s°|. “mh “_
sista utvag tankt sig att kunna aisttra fabnksanlaggningen i be- kompamcmang av mus¿k¿¿|.ck|°|. Rum Eng

ntligt skick till nagot utlandskt företag mod tillräckliga ekono- som avsiummg sjgngs ~-Du gamia (tu fm" um.
miska resurser for driens omedelbara upptagande. Fabnkeii som
sisselsatte omkring l00 - talet arbetare. medan den var i gang.

Kransar och buketter
Ströms moderata lorening -
(op) Mc mmm i mm Fm mmm M" mm Cu' Snittblommor och krukvaxter
Linohng siooithohn. iofooingagooionpinnniongoi. Anno SYSTRARNA M«4773$0N5
tet holls a Grand Hotell under ordförandeskap av Elias V. Jo- B|Qm5[gfhande|_ Te|_ 67
hnnsson. Ansvnrsrnhoi hoviijooos 'riii ontioninoo vnioos Elm S Ö d
v. iohnnsson ooh nu vioo oniioninoo :ni Pofsson. 'rnihngsas Ü' msun
Styrelsen ck i ovngt loljande sammansättning' Mauritz Jotis-
son. Gardiias. Agnes Jonsson. Siroinsiind. Anders Olsson. Stroms konsumentlorening in min
Ohn.Vitalis Samuelsson. Brodkalcn. Erik Eriksson. Gardc. hade i sondags arsmotc i Siromsund Forcningen
Mattias Mattsson. Espnas. Mattias Jonsson. Tavan. Anselm hade vid arsskiet 947 medlemmar. okning l3-t
Sandomo. Lov-berga. l\ar Kontor. Stroinsund. S.Marteiissoii. Omsattningen uppgick till kr 552.380-53. okning
Stroinsurid. Hemian Larsson. Hillsand. och Daniel Engeiistrorn. 76.-l85.9S eller ln.l °/o. och ncttoowrskottct a
Siromsund Suppleanter Erik Alvcbo. Alaiattnct. H Siode. kr 22.856 55 fordelades salunda S °/o ranta a in-
Siromsund. Uno Manon. Stroinsund. E C Grundstrom. Nasvi- satscma. IS °o till reservfonden. 3% aterbaring
ken och J F Stenberg. Siromsund Revisorer' H Nordvall och a giorda inkop samt till utbildningsfondcn l00
Nils Berghult. Suppleanter. Ebbe Gardin och Jonas Mansson. kr. For i tur ai-gaende styrelsodamotcr utsags
Foljandc byombud valdes M Jonsson. Gardnas. Herinan Lars- Per Olofsson. Bredgard. omvald. samt
son. Hillsand. P E Stroinstodt. Bonaset. Mattias Mattsson. P W Eriksson. Vagdalcn. med Emil Lof. Nasvi-
Espnas. Nils Holmgren. Strand. Axel Niman. Svaningcn. P O kcii och O W Malmros. Siromsund. som sup-
Berglund. Torsfjardcn. Mikael Nilsson. Karrnaset. H R Strom- pleanter Revisorer blevo N E S_|olund. Ulnks-
stedt. Ronan. A H Stromstodt. Ojaren. Vitalis Salomonsson. fors och K E Olofsson. Siromsund Till kon-
Bredkalen. Anders Olsson. Ohii. Erik Persson och Signe Nils- gressombud valdes Torsten Carlsson. Strom-
son. Tullingsas. Ef Grundström. Nasvikcn. Erik Alvebo. Ala- sund. och Anders lšnksaon. '|'t"L~san. Till fullmak-
iattnct. Anselm Sandetiio. Lovberga. Mattias Jonssoii. Taxan. tige valdes' H E Jonsson. fm Serafia Lipkin.
Nils A Martensson. Storon. John Lindqvist. Vallen. Tora Holm A H Tclcnius. fru Hilda Olsson. O W.Malmros.
Jonsgard. Erik Eriksson Gustaf Karlstrom. Mik Nilsson. fru Olga Nils-

son. Magn Karlsson. Anders Andrée.
Flickebamct var en pojke! M Karlsson. fru Serafia Lipkin och Abr Ljung-
(OP) En arrendator i Angermanland har skrivit till k m t och berg
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Vagstamma i Strömsund zø +i-m
(OP) Extra vagstämma med I-lanimerdals vagdistrikt hölls i dag a tingshuset i Strömsund. Som förut rneddelats har

vatteriöverdornstoleri ifraga om bron över Strömssundet ogillat vägstyrelsais yrkande om ett spann pa ll0 rneters

spannvidd och i stället uttalat sig ßr I60 m:s spännvidd. Vägstyrelsais ordföraride Andreas Aridersson i Gisselas

kommer att fiillfölja talan i mala.

Ströms landstonnskvinnolörening mer-m
hade varrnöte pa orisdagai Ordförande fru Britta Kornmg höll ett referat fran förbundsmotet i0stersurid den l8/-l
Styrelsai fick följande sammansattning' fru Britta Komirig ordf. Fru Mana Martaissori. v- ordf. fröken Rebecka

Ström. sekr.. fik Astrid Göhle. kassör. fruama Anna Statbcrg. Ester Vallin och Ellen Wahlström. Suppleanter fni
Signe Nilsson frk Baigta Nordlund. fru Lisbet Johansson. fru Mana Lundholm och fik Stina Nilsson. Till revisorer

valdes fru Greta Nilsson och frk Kerstin Nordlund.

A -B TALCUM i Strömsund
l samband med skildringen av l-landhöls taljstaisfabrik namnde vi. att det fanris ytterligare nagra taljstaisfyndigheter i

provinsen. bl a i Frosmken. och till dessa har turen kaiunit idag. da vi skola lamna nagra flyktiga intryck och lös-

ryckta silïror om Talcums fabrik i Strömsund. Talk fytidighctema i Frostvikai ha varit karida ganska lange . trots att

de börjat bearbetas först i saiare tid da .lunstemasets och sederrnera Muruhattens taljstensbrott togs orn hand av kap-

tai Norberg. som lat analysen staien och började bearbetningen Dnflai leddes till en början av Jolin Andersson fran
l-landöl. men övertogs sedermera av .lolui Anderssons Nya Haridclsaktiebolag. som i sin tur överlat företaget pa

Ströms Industri- och Transportaktiebolag. som sorterar under A - B Talcum i Stockholm med kapten A Astroni i

Strömsund som lokal chef Det ar lang vag fran Frostviken till Strömsund. dar staven föradlas. och ravaran maste

transporteras längs hela Vattudalai. vilket som vi snart fa höra ar en ganska besvarlig procedur Muruhattais
taljstensbrott ar belaget ca atta km. nordost om Gaddede Har har under areris lopp utvtinnits manga tusentals ton

stai.somsedan forslatsmedhasttillGaddede.dardaivagesochlastaspapramsomfördairiertill Bagede.dar

forsama lagga hinder i vagen för vidare seglation Taljstaien maste har lastas pa särskilda trallor och forslas nedför

forsama. dar de anyo lastas om pa pram Praniai fortsatter transporten utför dai skona Vattudalen fram till
Strömsunds samhalle. mitt emot jamvagsstationen. dar Talcumfabrikcn ar bclagen. Stenen lagges in i en valdig hall

under halv-runt tak och lagras för vintem Pa sista tid ha avsevarda partier stat forslats fran Frostvikai till Strömsund

med lastbil. sarskilt fran .lunsternaset och Lermon. bclagna sex till tio kni fran Gäddede. dar ocksa taljstaisbrott före-

komma och dar stat av delvis annan kvalitet brytes Antalet arbetare i Muruhatten och lunstemaset utgör i medeltal

IS man Muruhattais täljstatsbrott ages av Gaddede byaman. som utarrenderat fyndigheten till Aktiebolaget Talcum

Det ar salunda för sjalva transporten som den största arbetsstyrkan behovs. och man beraknar att omkring ett 20 - tal

hastar vintertid anlitas för transporten fran Munihattai och .lunstemaset till Gaddede Verksamheten i Gaddedc bety-

der en hel del för bygdai Bönderna har relativt jarnn förtjänst med sina hastar. och mannen i brotten aro rekrytcrade

fran bygden. Det ar vackra slantar som komma i omlopp tack vare taljstensfyndighetema daruppe. och det ar att hop-

pas att det langa avstandct icke skola hindra fabriksledningai fran vidare utveckling pa den redan inslagna vagai
Vi följa alltsa taljstaiblockai pa deras langsamma vag utför Vattudalcn. aro med om lossningcn vid bryggan i Ström-

sund och ha till sist att ta sjalva fabriken i betraktande Talcums fabrik i Strömsund ar inte langrc tillganglig för vem

som helst. det kan nedskrivaren av dessa rader inty-ga. rrieri det ar ju har inte fraga om röjande av nagra fabrikshemlig-
heter. och vi skola därför göra ai mycket snabb och "ofarlig" rundvandnng - för sakerhets skull utan sakkunnig cicc-

ron. Fabnkai bestar till det yttre av en lang trabyggnad med langa fönster. papptak och en lang tunnel. halvrund till
formen och narmast pamiruiande om ett gratt talt. Det ar den stora stenhallcn. dar vintems "groda" lagras imian den

gar till "kvarnen.“ Nagon bolmande skorsten nns icke. ty allt drives med elektnsk kraft. men det ry-ker i alla fall an-

sailigt kring denna fabrik.Det ar stenmjölet. gratt och fett. som inte bara lagger sig over arbetamas klader. utan ocksa

en smula över orngiviiingama. dock ingalunda sa det stör Det ar glatt och halt harinrie och ett öronbedöv-ande larrn

Sten av skilda kvalitéer forslas in i olika "tuggar". som med valdsam krall krossar blocken. dels till det finaste. feta

mjöl. som paminner om talk och ibland ar talk. dels till grövre sorter av mörkare färg. som nästan paminner om krut
eller krossad majs Det nns manga kvaliteer. markta A. B. Bi . B:. 0 s v- De olika kvaliteema nnner i sma strömmar

an olika maskiner ner till sackama. som vagas och sys igai och förses med ursprungsbeteckning och kvalitcmarke.

skjutes upp pa ai brygga Dar ta korkarlama hand om dan dels till magasin pa garden. men huvtidsakligai direkt över

jarnvagsparai till jarnvagsstatioriens magasin eller som oast direkt upp i vagnama. som star färdiga att rulla i vag

till olika svenska industnorter. som ha bruk för detta nkrossade "staimjol" Fabriken i Strornsund gar i dubbla skift.
stundom i tredubbla. dygn efter dygn ar ut och ar in -far man hoppas Men allt ar sa rationaliserat och finurligt utrak-
nat. att hela anlaggningai kan skötas av fyra man F n alltsa aidast arta man anstallda vid fabrikat. men att de göra

nytta lör sig. det ser man av produktionssiffroma. l fjol utsandes fran Strornsunds jamvagsstation ornknng 3.000 ton

stenmjöl till olika orter. Omkring 400 ton gick till Finland f.v.b.. varjjamtc Danmark och England köpt atskilligt. Det

ar i övrigt svatska industrier. sorti anvant "mjölet" fran Frostvikais berg Malmo Takpappsfabnk. Liljeholrncns kabel-

verk. Vargöns pappersbruk m fl En del av varan. dai rena talkai. anv-andes till medicinskt bruk Enligt uppgift var
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produktionai bctvdlig . varför I937 ars produktionssifftor sakerligai kornma att bli betydligt högre. sarskilt sorn nu-
mera ansenliga partier stai avsandes. För att uriderlatta iridustriais verksamhet har SJ. beviljat betydande fraktned-
sattriing. Fabrikat i Strömsund byggdes l9l4 av .lohn Aiiderssons Fabriks-Aktiebolag. men ages numera av Aktiebo-
laget Talcum. Åtskilliga ombvggriaderoch rnodemiseringar ha vidtagits under arais lopp trots att anlaggrtirigeri redan
vidstaitaivarfiilltiriodemocharidamalsailig. Maiaveiiidainabranschgöresouppliörligainvaiömochdetbe-
hövs nog att ratioiialisera. sav-ida man vill vara nied i koiikurrcnsai. Och det vill man saken i Ströinsund. Man har
visserligeridelangaavstandaiatt kampamed. maiivartid betvdcrdetju intesamycketmedaimil fiamellertill-
baka. I vart fall ar det utmarkt att en dylik litai fabiiksanlaggning nnes till. I norra delen av provinsai ar det lörres-
tai ganska langt mellan fabriksskorstaiariia. Och fabriksskorstaien i Ulriksfors har för lange sedan slutat bolma. Dai
starsomenanklagelsemittisamlialletoehvantarpaandratiderochandramöjligheter. Vijamtaröriskarinnerligt.att
aven dai skall borja bolma igai. Till batnad för landa och folket.

°' Lanets fotbollsdomare I937EL " (LT) 2_klass: bl.a. Sven N_)berg. Ulriksfors

Behöver Ni hjälp med Eder elektr. installation, °°h Enk L" s Hanwka'
vänd Eder medförtroende till mig. Utför repara- Kfäfln 4 i-IW

- - - - (LT) kraver nu er dödsoffer in tuberkulostioner och omlindnmgar av elektr. maskiner och i M ha Mm mm 6000 Mor
apparaterfort, väl och billigt. ,\,|¿¿, (god, min ¿ ¿c m|,c,|.,,|¿,, ,j.,|,¿°.
Elektriker G. Thórnlimd, Stromsund Tel. 62 mama. och de nom :ro ungooimr. ooiigi_- dr Neandcr i Nationaltöreningai mot tuber-
Ruskiga scener is.m1 kulos.
(LT) vid bombardanangei av Guemica Angreppa pågick i 3 timmar _' _ " _

- - Röda korsets soeialhygeniska kurserI . .motdailörsvarsösastadai someerettpartimmarstodilagor (L_nis"°m2maj_5jum

STRÖMSUND. $Ö“d8°'l med ai festligliet pa godtaiiplar-
Vaning om -l mm och kök. stor veranda. ai d o 2 rum och kök. 2 S-ll|°ll8°ll l Slfñlllßlllld U°lW|°ll ml' lllßll-
vomismooor. stor v-mono. iivmiooigo. °<=ll vwsfamm iiiiiiws bl = ett inlfßsl
Gosiovo Naoiooo. iooo 2-iii. sifomsom. ooh iaronio ioredrog av lßndshóiiilsskß

dr Ryd om mans och kvinnors gaiiensam-
HINGSTEN |NGVÅ|-D ma sarnhallsansvar med bctonaride av kvin-
star för bctackning iillganglig hos nomas deltagande i samhallsarbeiet Dir
Brodema Enksson. Abborrviken. Ryd lamnade darelter en kort redogörelse

Stromsund. Tel. l23 lör Röda Korsets verksamhet. huvudsakli-
gai i van lan. Kyrkoherde G. Löfvenmark

Vid I maj- mötet i Ulriksfors s s-im mage amg om R K S uppgoms; och om
(LT) mao zoo personer mm upp- däribland en Siw mal Slloswbe- om omooo ioo. iarioiroo im ii.-mon. For
rare fran bvama efter Ströms Vattudal. Föredrag hölls av Sixtai Nils- omg; bjgd programme; pa piammusik av-

son. Mörsil Sa upptogs till diskussion de radande törhallandena bland musitgdjmkgof Rum Eng,
skogsfolket och att en kraftig framstöt maste göras fran arbetarorgani-
satioiiemas sida lör att ordna battre lörhallaride för skogsbvgderiias EpI(lCl'I'lIf8pp0l'ICl'l s s-i-m
folk Mota underströk betydelsen av att skogsarbctama i dessa trakter för tidai IS - 30 april upptager 7 fall av
alltid innan man atog sig arbete av bolagen gjorde sig undcrrattade scharlakansfeber i Strömsunds distrikt
hos de lokala facklöraiingama om atgarder. som vidtagits för att lör-
bom ofboororioiioooomo Morot .som pagioit r rv-fo rimmar. iom oo- Fßslisllßlßflfff
tecknas som vandpunkt i organisationsarbeta efter Stroins Vattiidal. (LT) Köpmilll 0l0f H00f- $ll'0l11Sllllll- lll'
och entusiasmen var stark blarid niotesdeltagama. Mötet avslutade av A3 lålllllßllds F0|l<bllll|< lllkölill f-4 sl'
med ett anlörandc av Sixten Nilsson som underströk betvdelsai av mon Andersson villafastighct i Ströinsund
uppslutning knng faektbraiingsrorelsen och utbnngadc ett leve för lör ett pris av 30000 kr Hr Valdemar Ol-
ooo ioroo regonogopoiiiivoo ooiv aa rooirioroomgwooio som iom i iaooof. ßwdsard har av lwilbwlwv lm
Sverige f n lntcmatioiialen avslutade det hela Olofsson. Stromsund. lbr obekant pris kopl

halva s.k Ollandcrshanmanet i Bredgard
Vid l-maj mötet Fiokeii Ingeborg Stromsiedi. Bredgard. har
im r ooooooo ioiooo smoomiofoo mig Gfooiooo. vogaoioo. :nior till hr Anders Sirömsrw- därstädes- ßßàll
l00 personer treiirie fastigheter inom Bredgard

Vid SGU - kongressen NYA HÛTELLET
(LT) i Uddevalla i sommar kommer .lamtlands distnkt att ieprcsaite- R],'K()MM/¿'N])[,'R,1_\'
ras av bl a Ester Telaiius. Stromsund -I-0/_ 29
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IFK Strömsund
(LT) hade pa torsdagen anordnat terranglöpning
aea2000mlangbana.somlöptestvavarvav
seniorer och ett varv av aldre och yngre juniorer
Seniorer. I Nils Ollander lS.58

2 Alf Enksson (Rcinhammar) l9.07
Åldre jun. I Gunnar Hedström 8.30

2.S\en Modigh 8.38
Yngre Jun. I K E Oskarsson 9.28

2.löns Backlund 9.29Q lauigi Torsierisson io.3«i

SPECERIER
KONSER VER FRUKT

UNO MÅRTÉN
TELEFON I 7

Strömsundskcdjan ofarlig lör IF Castor
(OP) Knsti himtiielslardsdag hade I F K Strom-
surid inbjudit IF Castor till en vanskaplig match
Anledningen var val att la prova kraema De

tyckas dock icke vara sa varst stora. ty resultatet
I-6 till Castor vituiar inte om nagon sardeles

Penninglotterikön utanför P W Ohlssons l-lerrekiperingsaar. 513150 5"'°m$U“d$k4"\f=ll°f0=l$ 51011 $°"8°b0"\-
"mi-oiic". oiic oiiissui. ivaiier en op pa ionitopam lwdiwv- SW va ßiwmwtmd Fößwf W

heller inte sa övertygande Ny berg i halvbacks-
kedjan ck i huvudsak aven skota bakre forsva-
ret ”Söder” i malet hade mycket att gora och
skötte sig jamßrelsevts bra

Castor till Strömsund s s.i~m Ldßåfdsbfï I SUÖN '° W"
(LT) I morgon reser Castor till Strötnsund lör att prova varfor- (OP) P3 5°“d383“'"4d8°" 30130405 ladl-lßfds'

men mot siromsiimis - hmmm. siromnindsueajsn iv-aa byssmd-= in lambwkarcl 0 Talllwßß safd i
\-af; | gbg ag- \-ad san symcs j  |c|æ|| “Kn Bricka Slllld. Sll'ÜI'l$lll\d Salïlhålllßß llllkâl'

men som Castorlörsvatet visat prima fonn. lar det nog inte n- 'N05 °°h |>'°l“\Ü°$ lack WN SI" “iska N80'
nas stora utsikter till ett nytt malkalas WW bl' MW 4-“W bdl EMC" 'Wii b°fJ3| I

vaggen bredvid en ladugard befintlig eldstad och

Lugkeppet Hindgnbufg -, ,_,,,, spntt sig till taket mot hoskullen. dar en storre

har stöttat eller explosion i Neyv York 35 personer ha omkom- 'mmßd h° Rlfmmdcs B.*88“=\¿°“ had* 'md 53'

mit. kerhet briinnit ned. otn elden upptäckts endast

nagra minuter senare

Renar dninknadc
(OP) Når en renh_|ord häromdagen pa sin flyttning till alls tog " °

vagen over Hedningsflokalen och skulle over Ojan ngo ett 20 - B]
tal renar satta livet till Man har namligen hittat dem liggande i ~ -

an och dragit upp 6 st Hur olyckan gatt till ar svart att avgöra. Kltl
men troligtvis har tenhiorden passerat under det att isen gatt. och
da har kanske en del renar blivit inklatnda och kornmit under Föddscdagal.
isen Vem som ar agare till rcnama har annu ej kunnat utronas 75 år NM dm 'Z d S Malms Kassom

Propagandafest ii s.i-m Kmås- 5"°'“$“"d
LT ' - ~ - - .

bildningsarbetet och dess betydelse Det val hallna löredraget

UPPSÜWUÛÜÛS ÜVÜ81 av de intresserade ahörama 60 ar fyller den l-I ds lantbrukare Zakns Zak-
risson Renalandet. Strömsund
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.Iemtlands Nza distriktsloge 50-åisjubilerar De soeialhygieniska kursema i Ström iz mr:
(LT) Av festskiien frarngar att distriktets. Lit. Hig- (OP) har nu paptt i Ströinsund. Taitan och Ulriksfors.
genas.|~lanunerda|.Ga\sjö.Ström. Alanas.Fröstviken. Underdennarmastetidenellerderißmajböijardei
Föllinge.l.axsjöoehHotageri.ledriiiigvaritaniöitrott l..övberga.EspnlsdeiiI8-20maj.Gardnasden22-25
at bl.a. följande Ströinsbor: DT Zakiis Åslund. Ströin- maj. Hillsand deii 26 -29 maj. Ojaren deii 3I maj - 2 juni
sund. I888 - l889 och l89l - l892 ; DS Zakris och i Ohnden 3 - Sjuni De har hittills iöiii enovanligt
Åslund l89I - l895. Bland talarkraer som uiider stor tillslutning. I Tasan ngo de ett praktiskt tillämp-
areiis lopp utßn ett gagnande arbete aierñnns b|.a. la- namligen ett benbrott i armeii. Dar ha by-
rannnan Erika Haggdahl. Strörnsund. boriia sjalva ocksa nansierat kursema. Dessa ha utan
Medlernsantaletiinderaretharökatmed74tilI2l68 tviveleiistormissionattfyllamarßrdetareribartglad-
varavStrömskietslogemedsinatrelogerharökatmed jarideattintressetarstort.aveiiblandmannen.
|3 till l68 medleinmar En ungdomsloge har nybildats i

Ha med 29 Födelsedagar ii si-m

Egna hems &Småbruksbyggare.' .VN 50 ¿,_ P" "dm Mi 'St 5""
Bästa inköpskällaför CEMENT Tmstánd an bedriva 'mmm

och annan im som nos iaiisin-reisan ai» oi a i ia Larsson for

BYGGNADSMATERIEL. ;f,“;';,“,¿*f,,'§,f'§,'¿',;í"'°“""'“““'S"°'“*“““”"°“°°“

Ströms Jernhandel Sammlskolm i Ström

Tel. 5 7. Strömsund. (LT) Fil. inag. s.H.E. Bergendorff har in-
namnts till adjunkt i modersmålet. tyska och

Ströms Husmoderslbrening i: aim °"3°|sk° vid sa""°a'sk°|a"'
(LT)hadeimandagssistaordinariemöteßrsasongen. _- , ,
ian-id bi a nioddoiados an ioinooian ianinai on iioiiaii- A"l"a I “ck'""""°" ' * '”
ning pa oso in. som ininidsaiiiigon gaf iiii iioinniaipons 'f“"'"~* R""~°'“&'"-
mpsipi-gps .Strömsund
Skolkökslararinnan frk Birgit Arboren demonstrerade _ _

c|°|,,,,s|,;, spis” och K,-|,k¿p och mage spßa,-M, an. .Sommarskor inkomna. .Stor .sanering
»andning iof bakning och siokningianiislojds kvinnliga Billiga priser. Strömsunds skocentral.
iaiskola hade vidare anordnat en rikhaltig utstallning ]°¿,[_ 20_
av iaekra \avnader fran en 4 - veckors iavkurs i

S"°““““d "W s'°5*"m'i“"““ 5"* NM" '°'“ '°d“'°' Skall niförlova eder till Pingst. köper ni
förlovningsringarnaïrdelaktigast hos

Skogsbränder i Strömsundstrakten R-& 3- Sllmlix- Ström-*und
(OP) Pa mandagsförmiddagen befanns att en skogseld
uppkoniinii vid Roinasoi. ca. 2 inn fran Siromsiind En Det bastaför ert hushallnner ni i
20 ° W HW! Ußädß 800181 för im Slädß CW" °°h Strömbergs Matvariia/fär. Strömsund.
efter 4 timmars arbete kunde faran anses anaijd Man 7-el 16 "
haller för troligt att elderi uppkommit geiioin glöd efter
en eld. som ottare dagen förut tänt pa platsen. Unge-
ai samma nd po mandagon oppiaoitios on iiiiiiod nii »4//'för ltßmvävttl
skogseld vid Roa. nara Ulriksfors. dar markagaren an- (MRN. SKI:°l)AR. _.\'KYTll.AR m.m.
ät en i-ilkeiiale:iicl:en;_d m så Beställning pa H4 HVA I)l:'R och HI:'M-
wfsfosg ß,'§',¿;“U&;j'¿:8 W, ' beg _ '11 st.0JusA1..s/t.te_nioiiai:e.«.

oinoiionid pa on par ninniai iiiopioidsiiiiinidoi 00"' "Ut Het"-\/0Jfl\Qlï0fWL
Strömsund Rebecka Ström. .Ströms-und.

(LT) D° P°'s°“°' s°'“ am” mg” “3 s'°°3$°'b°'° ïnittblommor och krukväxtcr
(sommar-huggning) inom var avdelning; ierksamhets- ' . . _. _. . . '
onirade uppmanasatt forst meddela sigmedavdel- KRAN^\_AR (X Hßukhllhk
ningen. innan arbete atages Att owrtráda avdelningens U” Öl//'X0-VW Pl'l-\'l-"'-
b°$|“l hßlli blfllfß SW °$°|i<|ßS|=_|WI4|i8- Systrarna Mattssons Blomsterhandel.
Avd 760 Strömsund av S S F A F .Styrelsen sin-¿m_s.und_ -I-et ¿7_
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Ströms kommun noterar àterhamtning ii sim
ur lågkonjunkturen
(OP) Manskullekunnasagaattdetarlugnetefierstomieneereri frulaaitsvaidparsunderderigangrta lågkonjunktu-
ren. sager kommunalnarnndsordförande .l.Aridersson. Varsta drapslaget var givetvis nodlaggandet av drien vid Ul-
riksforsden 25 augusti I933. da IS4 man hadearbete vid fabrikat. Cza l0 procerit av kornrnurieris arbetare vorode
anenarbetslösa. Viharnuövervunnitdetvarstaoch böijatkornmairiormalagangorigeri.
Sista arbetslöslreisrapporten upptar salunda ieke nter an 4 arbetslösa. varav tre sysselsatts pa statligt ieservarbete.
Kommunalskatten har sjunkit till ll:50 mot utdcbiterade l5:20 under l934.
Den intradda tillfrisknirigeri. fortsatter herr Andersson . skall tillskrivas dett intradda lörbartringert av konjunkturen pa
allaomraden. Störredelenavarbetarna i Ulñksforsharfanarbetaividindustrierriermotkustanoehskogsavverk-
nirigamaharvaritgarrskalivliga. Vadsomtöresvavarossjust nuarbroöverStrömssundet. merisombekant hardet
blivit diskussion om spannvidden. vilket haft till följd att frågan ligger hos k. m:t för avgörande
Strörnstrndssamhalleharganskalangevaritistagriation. Iridustr'ieiiar§tterstobct§t'llig:detarjueridastNasvikens
angsagoch f'abrikenTalkuni. som svara lördet industriella inslaget. För travanthanieringen ar samhallet eridast en ge-
nomfaitsort. och likrtaride ar förhallandct betraffande turismen Folkmangden har dock hallit sig ganska konstant. nieri
nu borjar man förmarka kns i befolknirigsagan Och Strömsund starar för rangplatsen i fraga om natiiiteteiis sjun-
kande. Enskolmanfrarnhöllförmedarbetanen.attmaninomensnarframtrdendastskullehabnikförhalltenavda-
gerislararkarvidsma-ochfolkskolaniStrörnsuridattdörnaav verkstalldutrcdning. Böijardetekonomisktljusna. sa-
gereitamstaeridekornmunalman. trorjagförmindel iniean faranarsasior Nagon mjrdalspropagandaiordenogi
alla fall ijana ytterst lite orn ens nagot.
Avdenbejubladeturisttrafikenharvi idennorradelenav landskapetha mycken liteiikânning. sâgerordförandcri
och sekreteraren i Strörns Vattudals Turistförening. isömtastare Aridcrs Eriksson i Strömsuiid Vi har oandliga niöj-
ligheter. men vi behöva ett hotellexpert och sa riaturligtvis perigar och ater peitgar Var amsta attraktion hittills. bat-
fördaiuppförVanudalerLt}ekstyvannmnenkumiaraknassornförswnnert. iochmodattkaptenAströmbeslutat
lagga ned trafiken med Virgo Konkurrensen med bilarna har varit honom för stor Vid förfrågan bekräftar kapteri
Aström. att battrafiken kornnieratt upphöra. Deii hardesenastearengatt med förlust. ochefler 22 ars regelbunden
och av niristerna uppskattad trafik. kommer nu Virgo att laggas upp. Mcit. sager han. sanna mina ord om inte battrañ-
keri kommer till lieders igeri Felet med ttiristema ar bara. att de sjalva inbilla sig ha sa förfärligt bran

Roos Cykel & Sportaär |DRorrsi=RoNrEN
(OP) Inför fotbollssasongen. anser StröinsuridApoteksliuset. Strömsund Tet. lll. lmlmmnm mr mmßmndc En what

Monark, leloeipeder och Iattvtktsmotor- ,,wf,m,,,,8 dj-an. mc a, an bh sc,,cs,8,a,c_ D°_

cyklar. Sportartiklar.Fiskeredskap. mar-kurs onskas titt stromsund.

Senaste nyheter i handväskor. portmon- Förlovade
näepgportföljer Och kö;-I;0r|_§f0draI_ Nard- Ville Eriksson - Sara Nilsson. Bonaset. Strömsund

fors Bokhandel. Strömsund. Tel.52. d°" '5 “W '°37
. . . Under församlingsdagama i Ström

Stor sortering t ltorkmatts/erntssor mk, M mm mh" M" ,°¿,k°,,,),,,,,,,
-_/fån 23- /0' -. Nyhem/COMNG TÄPETER. Vema Hagrnan föredrag om Röda Korsets arbetet

Abcssinien. Syster Hagman som vistats i Abessi-Strömsunds Fdrghandels Er. Tel. 41 man I 0 M mm mgslamc

F0f|0\/ade |, 549,-; om det oerliört siara och behövliga arbetet. som
Tome” (~a,|,,°,, jam). Enzmwm Svenska Röda Korset nedlagt bade före och under

Storhöjden Smmsum knget dar. Vidare förekom psalmsang och solo-
sang av konuninister Gunnar Sallvin Efter före-
draget framförde kwkoherde Gunnar LöcnmarkVid Ströms sarnrealskola fb | men-|| sl Hama" h km

(LT) ha följande eleier godkänts ide skriftliga proien för re- Kâïam mr : mfrrmastc fuuåcn
alexarnen: Bertil Björklund. Backe. Olle Blomqvist. Ström- '
Lurniå. åer_i|gtsí_Nord(f;rs. dáo. Bertil Olofsson. r'l<.o. Sjö- jngen jvekan

ri ors. rtni Bcrgek.Ramsce. crsttnBergelt. - , , _ __ , .. ..
Gm|sgm_d_ Gmmd Bmßdoncn Brdwm Dagny Jonsson anlita oss itd biltur ai ttjvt. /era-/trr. ltfor-
U||,¿ksfm_ |n8cg¿|,¿ Kn-mn-msn Rauch Sh, www* foga over moderna stilar. vatjitr ett gott
|3|-°¿8¿|-¿_ Karm N,|ss°n_ 5"-¿n,s,,,,¿|_ hang No,-¿v¿||_ ¿¿°_ arbete garanteras. I '0.\'t- och tt'/efonorder
Mary Olsson. Sjoi-ik. Anna Rönnberg. Strömsund. Vivi exp. fortast möjligt.
Stenberg. d:o. Anna Marta Söderlund. I-lassnas oeli Astrid Jämtlands - Ttjvcltertet.
Westin. Grclsgard Tre closer underkandcs 3,,-,;,,,_;-,,m1_ 11./_ /39_
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Strömsund vann på Tingvalla med 2 - I it sis;-1 Strömsunds brandkår to mn
(0P)SöridagcrßrriatehaTingvallailärritlaridsserieri mellan l.F.K. (0P)haridagarnaavslutatenkursivardvid
Ströinsund och Stavre l.F. blev hemrnavinst med 2 - l. Hernmala- olycksfall. Vid kursen lur följande beharidlats

getsltedjaltadenuettnagotannatutseeride.Betydligtbattre.C.f. märtniskokroppensb§ggriadochfön'ättriingar.
KalleBaithelssonochh.i.Vestvallvarutantvivelettgottval.
Karlström var sorn tidigare v.i.Hy.var tßrcmot ett säinre inslag. En blödnirig och blodstillning. benbrott och ledska-

Norbcrg.enligtuppgift'anÅlgarna.liadesorrtlörsökplaeeratspa dorsamtanläggandeavstödjeförbaiid.förgi-
dcruiaplats.MarteriBlixthadesattsdärhanbörvara.imligen ningarochbrannskador.lörfr§sning.vardvid
c.h. Stavre är inte av det farligaste slaget. och matchen blev en olycksfall genom elektricitet. främmande krop-

juste match. Svett Nybergdörndehundrapersonerasägomatehen. parsboittagande.rnedvetslösliet.konstgiord
JAN. aridnirig av olika irietoder. Som lärare ha tjäns-

gioit |.mag. Ebba Larsson. dr .|.Krenzisky

Kursavslutning vid Birka och syster Frida. Kursen har i medeltal varit

(LT) Bl.a. följaride elever ha med godkända vitsord erhallit av- besökt av 20 brandmän.

gangsbctyg. Fran l:a arskursen Nils Mårtensson och Karin Nils-
sen. strern eeii fran za arsinirsen Asei Nilsson. strom l-TIS °XP°di° i Sffömd 1' W”

iiaiies idag eppen farsa dagen. asp. titiena tiii
_|¿m¿|¿m|5scficn (f°¿|,°||) kl l - 4. tis - tors - och fredagar Lokalen lig-
(L-|-) ger i Amd Olssons fastighet ( in pa garden vid

Bräcke
Strömsund
IFK Osd
Stavre
Aredalen
Järpen
Hammarstrand
D\'àl'Sàtl

É>'~c»o'5~c:~o~o,g

°-_\IÅUJà'I¶°'

--e-Nnoog

ï§'uÅ'J)\IJèßÛ°-Û

'U

viÉ
X

:I'O

37-4
24-I I

l8-l4
2l-27
Zl-I4
l0-35
ll-l4

'23~w~i'5'5

Droskstationcri) Tel l8l

Strömsunds hälsovärdsnämnd n sim
(OP) har beslutat uppdraga at rektor Alfred
Mattesson och folkskoll Anders Ronrie att för-
rätta tnspektiori av samhallets bostadslagenhe-

ter och samlingslokaler i enlighet tried förord-
ningeri den 26 juni l936

Elcktticlingcn 24 s-mv- (LT) AB Per Holms elektneitetsverk anhaller

Bagerska hos k.m:l att fran en transformatorstation innd
Ströms kwka fa fraindraga en jordkabel till ettKunnig t' wiener. småbröd. matbröd E - . H I I _

(ävenfranska bröd) erhåller plats i'juni. lrïïommgcmot:-f'§|c¿pm, . 5.,-â,,,::d.::

Svar till tel. 53. Strömsund. m"ßi°iP=l$=ml\å||°

Vaktmästare Per Helmer Mårtensson. in s.i-in ÛY"“l_0$l1k"PPW5“'"8
(LT) stromsnnd iiiet- pa sin so - sfstisg iijsniigt tis-iiati. Tidigt pa (OP) Pa löfdßß "ß° °'°~=mß *td $"°'“= SW
morgonen öierlamnades ett par subskriberade penningsummor. ett "°3'5k°|a Vs? 5"” ß'à_|d'a'_°°h b°ka"m_ *ad
fm" postchauöæma och en fm, ünm, och fm, a,,ß,“mcma de dugdc till t g_\mnastik. Först lagade flickor-

issm M \/ua fck han mottaga uommor och m¿n8¿ na ln under Sáttg Och lörclràdd av Swrigcs
zugmm oc ' fc u en de med sirliga plastiska rörelser

fingo visa sin grace Eer koinmo pojkama

Folkskollärare P.W. Tuveland "W Si” W" "WÜÛB2 "°'°'$°' DG Mi' “'
(LT) i Strömsund har av skolöierstyrelsen uppförts i första rum- W* “fi d°“ °“*“$|“' 3?'“"'”"k°" “" °°h km'

met pa förslag till ot-erlararnansteti i Ängelholms distrikt BW lb' d°' “W $W“°'$_f?É'$'“' f°°"*“ I-°'
dare sar skolans gyrnnastiklarane. gymnastik-

Hushållningssllllskapet dir Ebbe Fryltberg

(LT) har beviljat tjurlan till Ojarens tjurföreriing med 735 kr och

"" Risæm 'j"'m'°"'"3 'md mo k' Strömsunds teoretiska chans flög sin kos
Tinggß i Stfömgund Bfádtt: vann ltillctl på Tittg\üll8 lt'l0t'| 3 - I.

(LT) har under andra rättegangsdagen ai-kunnat bl a följande ut-
slag For delaktighet iolovlig brannvtnstillterknings dömdes en 0;
arsbe tiii so ttagsboter ii i iir. for siadegeieisc a site; domdes nas- VÛPEIIS ny/1819? I S/CIVOI'
ra personer till vardera l0 dagsböter a I kr-; för misshandel fick en har komm"
person I8 dagsböterà 2 kr. enannan förvaldsamt motstånd. fylleri
in in zo tiagsiioter ti 2;-iir. for eiieieiti tiiisian to tiagsiieter ti 21- in S1;-ömSund;
och tre persorier som tnneha radio utan licens fingo vardera 8

iisgstiacf att ai mia s. Bok & Pappershandel!
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Realexamen t Stromsund N37
Fr \~

Olle Blomqvtst. Strömsund. Sw Lógdberg. Strömsund. Sune Sjölund. Ulnksfors. Bengt Nordfors. Stromsund. Anna
Ronnberg. Stromsund. Gertrud Bnorsdotter. Bredkalen. Berttl Bjorklund. Backe. Anna Mana Soderlund. Hatsnas.
Ingegerd Kristoffersson. Ramsele. Vw: Stenberg. Stromsund. Mary Olsson. Stromsund. Gertrud Bergek. Ramsele.
Kann Ntlsson. Stromsund. Dagny Jonsson. Ulnksfors. Kersttn Bergek. Stromsund. Enk Jamte. (Beml Olofsson)
Strömsund. Astnd Vestnn. Stromsund

Telegratommissarietjänstema :s .<.|-na arbetet. år Stroms socken helt orgamserad och damted pa sag att
t Sóltesborg och Ronneby sökes av bl a tele- rycka upp t ntva mod andra skogsltommuncr med Ordnade arbets-

I

grafkommtssanen S Monteltus t Stromsund fbrhallanden och larnnat den penod av ltkgtlttghet som praglat arbe-
tarrorelsen :nom Strom

Vid arbetsRlm1edlingen(Ösd) :«.s.|-m G I |
tstyre Sen 21 s-1-W(LT) funnos pa onsdagen ledtga platser for men p_°S_

Jordbmksdmnsan mupojkc. muprdskü (LT) ttllst} rker hos lansst§ relsen att hr T Naslund I .lansand far
mm |a¿ugm_dsc|c\_cr_ hndsjungfmr' md_ nnsatta en lastbtl 1 ltnjctrak Alanaset - Lovberga - Strom-

gardsmastare. tradgardsarbetare. skogskolare.
kolvedhuggare. unnakare. bagerskor. mejers- Rambler
ka. roekskraddare. pals - och mossomtnerska. ' 'mumkon chauomr. hushaumkor kmop Veloctpeden ännu efter 4l âr, ouppnàdd | elegans,
skon scnnscn kauskankon kokcßkon kock Slyfka Och 'än Öhman
ot-crskoccrska. sjuk»-ardsburaden. fnsorbr- Återförsäljare i Strömsund: AB Nàldens Åkdonfa-
trade. bamskoterskor och hembttraden bl-ik
Avd 760 av SSF AF i Strömsund

' , ' Avstyrkande(LT) anordnade motet Vagdalen den 2I for
bdmdc av en “kam M md daßmæs 8 (l.T) l.ansst_\ relsen a\st_\ rker hos k m t de a\ Vemer Andersson t

ma mcmcmmar amcdmwc for "unde Stljeasen. Gubbhogen. anforde bestaren oter att lanss tagrat ho-
-fm sl) rasen mmcs omr August No? nom ullstand att bedma lanstraftk for personbefordran med en | Stl-

-rad btl Landskalen | dtstr har namltgen uppls-st. attman.uppbordsman Johan Berg. ledamot Gun- lasa? s'_a"°m' -mr SJ°hm¿ Pnssánnmgskommmc Johan behos ax t|:ahl;t::|| tcke fortïtggeå t de? as S|l_|easer|:s b_\. dar kla.

acfgacn man och Pm Andersson om at- ß“"°'~T" °° 8'““'“" ~°° °“ °“ °'“"'““°” S 1“'”' “'““
dclnmgm i bovbcrga och -I-:Nm upplaga sarsktlda kostnader och bess-ar kunna utforas as de trakbtlagare.

ulkas btlar aro stattonerade t Gubbhogen. l.tll\ tken och l.tds1oherg

38



Vid ensittlrßrättningar i Vågdalcn ns-tim Gardnls. Anders Backströrn.Hillsand. Irigrid Abra-
(Lri na wa fasnaneief. neineaaa av onnnaf sjoinne een Pen hamwa Vaadalsa. om vaiisnon Talliaasas-
aaeienai>aaaiimin.inaaniannpsitjnuis.enafofaninaevef- B=fISv=asa°a- Lbvbcfsaawdlaaauaksv-
keiisABhade1'irigansittlöfteunderförraaretattinedgeav- lIåS0°l\M8l')'Ålb©$$0l1-V°j°0l1-
styckningar av fyra hektar. möjliggørande lagenheternas u la- . _

ianae nu afiseiafsinaisniieiiinniiiaa iofnaneiiingaf na ions pnfei- "°'“°°P°" °°l' '“"°l$$°|V°"
ianneiageisonbneeenaeovn'gapanenia.oessaioniana- l!-1W°'f°“'“f_l<V^ff1'8'f='<“"M_*"*°fPf_°“-
unga, ßmchs nu av bohsas ombm mmm vmoñn Bow siallakaren l.Krenzisky i Strömsund till iiiedicinal-

geis siaiininasiaganee kan nioingen ses niei iaaieaninaen av na. *ff Wßwfßf “'94 f°-
pgnæ- 0,-9,,,'sc,,,,¿c ognrbaama ~ sp . meii miss yekanden omnamnes irigeii-

av sk pa men ting. Ströms distrikt hemsökes ofta av kringresande
Kyrkruinfynden i Ström undersökas homeopater och kwaeksalware Persoiier. som ej ha
(OP) En representant för riksantiksarieambetet. antikvariat den ringaste utbildning eller förutsättning för läkar-
B.Berthels0n. anländer ornknng den 6 juni till Ströinsund för )1'ket. få frin husera och uppträda som läkare tack
att undersöka ruinfgnden efter deii forna kyrkan a Ströms WN 400 Mlål'lIIíI\$$\'ål'å8 lßlßlwrilgß- H0-
gamla kyrkogard. rncopatwerksamheten har dock urider de senaste

aren gati betydligt tillbaka Det ar sian att aigora.
°° ° ' ofsaieennaniia iienfaiianiiefnsienei oeen

F0I'l0V1118SI'11'1ga1' 3íl,as.na...aL,sIn...nnn,pnaen_.n.f¿'§.."n
av Bolidenguld I8 - 23 karat i alla prislagen. det bada dßlamascmwsa

Fri gravyr. Ringmått och prisuppgifter sändas vid nationella fnidronsiavlingar
portofritt och utan finnatryck. (LT) i söndags i Oßköldmk wsfadaiamtar I alla

grenar de stallde upp i. Salunda vann N.0llander
R, & S, Sunding isoo-n.eienienne.,,.4.ii.oeenAi.eoe-nan.

UR- & GULDSMEDSAFFÄR. “°'“"'°"”'“"'*°"'“°“'”°“'i
Tel. 89 STRÖMSUND. Ten. 89. fÉ¥'>'Å“.'åå'ÉÉÃ'fÉ'I.Ä.f.'lL”..“å'§..

Div 2 norra. Stromsund B - Fyra: 0 - 2

Laramas lónereglering i hamn za s-im
(LT) nd dagens gemensamma rikdagsvotering Lika lön för Vita bandet i Strömsund i s.iø.i1

manliga och ksinnliga folkskollarare hade i söndags anordnat utykt till Ströms alder-
_ doinshcin i Tullingsas. Komminister G.Sallnn höll

HöJ<lh°PPS<|°|l tama aneiainssnina een sjong en dei soiesangef.
P3 l OSICYSIIIÜ *Il Öjlllll IIK3ll8l'l ÅMOII B0llIl° Da;-çcf b|ç\-0 paigiqgàmg bjudna ßf-fsk.

d°f°°l'^|*°0*l"lafl°-D°'l5°'W°li°'“5°'“b°lWlWf8Å8°\ ningar Modpensionarernaochutonisiaendeiar
ifjolisambandmedßerlinresanochdcmangatavlingariial dumn8c||gmaf,5;c|||,cs¿|“a\-75pcfg°ncf
mir har han fatt trana i lugn och ro som vanligt uppe i Ström-
sund. och man ar mycket nyfiken pa om den unge jamten i ar Ströms kyrkofullmäktige
skallvisasanunagodafonnsompaförsoinmareriiollarhar (LT)sammantraddepasöridagenochgodkanderii-
strötnsundspojkcii pa tavling gion I80 em kenskapcr och fönaltning för l936 Till försam-

_ lingsombud vid blivande visitiation valdes Torsteii
Vld Slföm f°"<Sl=°|°f carlsson een cienanssen snonsnna.
(OP) holls i dag Efter kursförhör samlades
snonisanes een nafiigganiie rniiisieeief a innan iof iiegneiig Alanäs kommunalfullmälmse
aislutniiig. Efter psalm 394 siong en barnkör. iarpa kyrko- ll-T) hade I söndags sammanträde. iamd ny taxa
lierdc Löfwnmarlt talade. Owerlararc Tuwland utdelade darpa för SIOWIS Olßllfißll l<l'WI'l fßßlållåß Cßf
flitpremier Sedan psalm 643 siungits ouerlamnade ksrkoher- följande grunder' nimsa\gift eiiligt fallande skala

den Pro Patrias guldmedalj med insknption "För trohet - flit" fran kr I l'- för första. l0:- kr för andra t.o,m. 4 kr
iiii larannnan vid Loibefga sniaskoia fru Helga Jakobsson iof för 8 ram samt 4 kr för sans mm iiwwr 8. Kilo-
40 - ang tiànst i skolan. Efter en sang av barnkören sjöngs till WIIIPHSGI fßßlållåßß II" 20 ÖN N04 $0\mN11NI
sist psalm 500 l0 öre Fm Sim Näslund valdes att ersätta Ake

Hamberg. vilken skall iivflytia fran orten. som bar-
Slt0|8VSlllll1ll1g l StI'Öl'I'l .ii 5-tan m\' Ordförarldc

(LT) under iiognaiigiieien nnieiaoes ni-einief 1 finns av sjnititas- lans V. Johanssons i Osira Hannas aahallaa som
seböeker tried betald arsaxgi till följande elever. Signe Svens- befrielse fran ledainotskapet i koin.fullm.. kommu-
soii. Exa Jansson. Dagmar Sundell. Bengt Vestin och Tage nalnamnden och folkskolstyrclsen aæslogs

Hallberg. samtliga i Strömsund . Harry Andersson. Näsviken. [__ .k 0,
ine; ionssen een Hiofais rnainiissen. uinierefs. Rene ams- -'Y ~“”"_~*
son. Bredkalen. Signe Jonsson. Karmasei. Gunnar Oloisson _ -Vf0m0/“-'fl
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Vlßsßl I<~'°=" Ny bäverkoloni upptäckt i Strömsund
aadenl°fd=sfvmt1°*l==°Rl=m°ll=°ll=“f- iöi>iAirrorroparkerriiterraiaodetaporaeirret:rritzairriaaoofraa
*f°"f\'ff°4'-'“d=1f°'“4"§'4°=°°l'f'°!<°l iterraairaroaraagerreooaveriroiooi.i:iroarerpariraoeaiagrraig
GW” G'°“'"“<l 4°“°f ""_ "WW N"= rrer i svaoavarrerrarr rrreiiarr iteoaijarrr oeir iterraajorr. riera rrid
G'°“|“"d°°hh°^"5"'a|°-Va3da|°“~ voroawerkade.merinagoriuppdamningfannhanannu inte. Han

Ströms HF lyckades ocksa ß se ett av de skygga djurcri. Var bavrarna korn-

(Lnhadcpàmàndassàmnacïül mitian3rsvanattsagakamkeandaikoloni.somnnspa

appgrrrgorariarsaionei rm 911o;ii oeirrrreri- °'°°“°“' www'
leinsantalet var I36. Styrelsen omvaldes enlial- Ström
list wh tttsßf för lwmmeßds tteßveod av Timiwsititöiuiitia varrraa ror arr irorrrraioera rare awaiarorirarai-
rektor Alfred Mattesson. kyrkoherde Gunnar ignggmgg gigrßr-anda

Löfvenmßfk- baftdiwlttßf 0l°f0|°fss°- kw- TIMMERHUGGARE airoia ej araga sig iraggrrirrg ar- den som

HW* UN Måé- ff" Cflll MÄUWSSW 005 kontrakterat köming. Overtradelse av dessa bestämmelser betrak-
vavlar. frk Rebecka Ström. samtliga Strom- ra, gm agoiiagrigir irarrriiirrg

swwl samt lär- Betts Nriadorrer. Naaraiterr. ror avd. 1oo a srroraarrrrri av ssrar / s1'vitiai.sr:N.
lantbrukare Eric Persson. Tullingsas. namnde-
man Mattias larsson. Taxari och frk Brita So- Svenska Flaggans Dags styrelse
dergard. Gardnasbyn. Revisorer: Kantor Dan (LT) har i samband med Svertska Flaggans Dag utdelat omkring
Fr. Nordfors och disp. Oscar Carlsson. Strörn- l200 flaggor. bl.a till O A..lonsson. Ringvattnet. E.Engström.

sund med folkskoll. Per Johansson och Anders Hallviken. I F.lsaksson. Alanaset och E.0.0llandcr. Ströinsund.

Rottne som ersattare.
orrißrarrrierr rrrerideiarie arr rorerriagerr Arbetslösheten wivv
skankts bl.a ett gammalt harbarge fran Evang. (LT) Enligt rapport ull A.K. fiiiuios i Strörns kommun endast ett

Fosterlandsstiftelsens fastighet i Strörnsund och arbetslös anmald vid manadsskiet mot 4 en manad

ett ganunalt bathus fran Åspnàs. nlka bxggna-
- V ' Studentexamen

6" SW' ”WW” pa "°'"bmd°3°'d°"' (LT) a rreariga reaiirrrrea nu Hamoaarrds iiogre aiirrr iaroterit ar--

Vid medaljutdelningen lades pa lördag av bla Karstui Logdbcrg. Stromsund

im i srroma to-rita riea 29 roa; im uiiagrra-
riea iarfra Helga iairoirasoa Lot-oerga at- iryr- Föflvdß
iroirerde Garrrrar i.or\errrrrari< err iz tersig iryii- Helge lhrfelt

och
Mary Åström

Studentexamen i o.i-rn

(LT) ariadea i gar rio osiersaoria irogre aii- R”"“$bY"' S"°'“$““d
mm 'f°~°= va llßliw =~' bl = ^= - uggia overnsii aitogaaroerare i ALANÄS - sitoo rar,
MW E"*”°"- 5“°'“*"“d im sa airogaaroeiare. itari oior Bergiarrd r Aiarraa. rairarie irar-

Fiormirrgerr i vanuriaierr star rekord. wa "I WH: alla °°'= s_='§l==:;°~"'ß; °~W¿:d' S'=<;ß°"

(LT) riorrrrirrgerr irar ra roriairririii sa iarrgr. arr ' 'l'_~'°=°" WS' 5"' 'WB 1"' "W °“ "°“
man den 28 'ML samma ms ams ommg gran. da han plötsligt överfölls av en uggla som med nabbar och

p¿b°|ja¿cs_ halm \.¿rkcsm¿n8¿cn ml. m¿°¿_ klor gick los pa honorn Berglund försökte \ar_|a_sig med

mi ßfu U||.¿ksf°|,s_-|-°m|a \.¿|.kcsm¿n8¿cn för och ñktade vilt ornknng sig. tarför ugglan slutligen gav sig :tag

am 0,80, cirka 2 350000 k|ampm._ mha mh Berglund fortsatta sitt arbete Hon hade emellertid dess-

¿c mm mk°|.¿_ ßrinnan hunnit hugga en klo rakt igeiiorn oterlappen pa Berglund.

sa att ett ratt elakt sar uppstart. Han hade darutoter erhallit flera

Ti" dßlfßf i Sl<°sSvåfdSlwfS=n 4 av sirramor over ireia araairrer. Arriorirriagerr rrii rageira iiaira rar rgdir-

(LT)\1'dl-lalasenden7- l9juniharbl.a ut- genatthoriansagsittbomedungarhotat.somhorihadeietttrad
setts PerGöransson. Åspnas intilldet som Berglund tankte hugga ned

Wf mådßßf ß W" De eoeiaiairygierrisita iraraerrra i sirom
(LT) smb fm °"|'3_' av '°3°""3°" "mfdad (OP) avslutades i fredags i Ohns folkskola Narvarande voro re-

k""3°"°'s° 'Üßm ' $'°°'°"“? f' Y "' da a'° preseiitanter för de olika föreningar. som anordnat kurserna.

ba' °"°' 55"- SW' "" W 5"' b°'3°"- R.K..Husmodersfbreriing. S L U och Lottaföreningen De bagge

EL _ TJÅNST ledariniiorna. RK - syster Agda och fru Persson. Ostersurid och

Vu n)b>un¿¿ infomm ømm fm, mig ¿ .kn en hel del intresserade deltogo. Skollokalen var till trangsel fylld
c|¿m-is|¿¿ ¿nsm||aü°mn_ °ms°|.8,fu||| och b,|_ Ktirsema har mycket besökta och ilitmtsct stor! l.0_|ar'ctt

081 ”wc gamucma program och k°s¿m¿s_ hade vant l00 °/o. som uttrykte sig. Strömsurids-

ßßhs 0pp,¿m,_5|c|m¿kc, G_-|-h0m|u,,¿_ boma har saledes all anledning till tacksamhet mot distnktsstyrcl-
50-0m,0,,0_ 1-c|_ 62 sen och centralstyrelsen för Sv R K samt landshovdingskan som
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gjorde det inojligt att ñ dessa kurser till stand. Till hostcn hoppas Dödsfall
mn- att Iwmm kan fvrßmidßbw- wmnmiei ßd- Br- rm Alma sriksram uirrirsfars. iiaraviiaii pa

i stort sett finansierat kurserna sjalva.Sjalva avslutnings- Ogiemmig immi i en girig;-av 41 gi-_ Hm
Msttdl-sltibßnßdßmcdnsalmßóßrl-3-v=ml=>fI=°h=fd=G mriaaatmararjarrarirmairrriiiiarrafa-
Lofvcruriarkredogiordetbrkkzsuppkoiiistsamtvcrltsaiiilietan bksarimarmiansigirgsmocircficfignm
fl'llIllÜ|llI@$kÅl"P8.8IlRK llllCål'll8(IlS0SOVC|'kl8.S$'Cll0|'
krigsförcning. vilken uppfattritng ar ganska allmän. Darecr fram-
lbrdc organisationskoriunittcns ordßrande E. Backstrom. Ulriks- Till riddare av Vasaorden.
fometttacktilldebadalodarinriomaßrdetarbetcdcnodlagtun- (LT)5rstaklassen.harutriamntsbl.a.jag-
der dessa kurser. och Husriiodersförcttingeris ordförande fru Anita mastareri i Ströms revir. .lolui Brun.
Levander óverlarruiade blommor till dern Hogtidlighctcn avslutades

- ' Sportmed psalm S68. varefter följde samkvam. A. E C

Ströms Vattudals turistlbrening °°h vw ßfs Å- Bm» I 5- Oßtßßßßfl ml
iori iiaaa arsmara pa samlag a ommi itarati i stram- '-8°-
sundlnkomstcr utgifter balanserade a kr 252:92. I46 medlem- Sóndagsskoncsl I ¿_m.,

'“""'“'“*'°"'"8°"~ iorimrtsanaagsarrarariaaatarirarrira

S"°““'°“'**°'°iori via rraiawrim via raatsiraiarr pa taraag av-iaaa iatjamir ass- at' P_ 1 '°" - '='
iirrirrirar mmm saniti siaririimrl sarira. otia siamirrisi. stram- 'W '*““"'_'°"“ ff" ^'°° ^"°°'“°“ °°**
samt smgi Nararars. aa. srrriii oiarasari. aa. sam sjaiimrt ui- ff°*°_“ ^$|°'"“ l-"*"'°"“- °° W l'1°°°° P*
riirrrarr. Garima sargat. ttamsaia. itarrrm sargat. srramstmri “?'f“='“““8 °°" d° '°"'°_'°°$ ' "° 8°“°'“'
Gertrud Brorsdottcr. Bredkalen. Dagny Jonsson. Ulriksfors. Inge- WW k""5°'“a av p'_'°d'kam E"3b°'3' mm
gard Kristoffersson. Rarnsele. Siv Lógdbcrg. Strömsund. Karin “fdcladc b°kP'°"“°' "" °" '-l"3°“| av dc "
Nilsson. d:o. Marv Olsson. d:o. Anna Rönnberg. d:o. Vivi Stcri- "gas" clcvcma' D°ss"'°"' "lßrdcs “'13 °°h
bara ala. Amra Maria saarriimrt ttavsnas aati Asiria wasim. '“"*"* F°*'°“ W **"'°*°'“-
S=f°m=""- strama siraiaismiiri

(LT) anhaller hos k m't om statsbidrag till
" anodc at overlararcn mod 650 kr för ar

Folkskolinspcktorcn tillstyrker

”ing-We" ÛÛÛ" 674 -'>'1äPPeS På Avarirr. '/ao i srramsrma av ssrar
' ° ° ° hadamot 'sandags Sirandmadaobasa-bete vrd Damman a Rmgvattnets mk må' 'Eka 'n|mWßm

skag den 10juni 1 93 7, at- Nrir Grarrirmri amaaimaaas is ma maa-
,_ __ . lcntmar. Samarbetcskommittcn fick t upp-

K.A. Nasstrom, Rmgvattnet, amg arr maa arr rmmrrr miaiia mi m am.-

Gubbhagen.
liga arbetet De narvararide visade t debatten

En liskelörcning M fam _|-

it.Ti har irriaais roiirr. siramsrma trrirrimsrryraisari pirmarar an ska" 8m';,f,“,m:s",'§,, b":,f,"|;:{° ,N'"”},-

löredrag av skcnintetideriteri

Skogs- och Flottning i Lidsjöbcrg
Ströms Vattudals Turistlörcning ll-_Tl P8 |°fd8 bldßdß _°°f ßfs Q*

tt.Ti Tiii riyrairm miaar- frisamiasiara Amirrr sriirsrari. stram- Nils Gflßd °“ =~'4°'“'“8 °*' 55F^F ' '-“'-
sund. pcnsionatsagari: Marteti Andersson. Gäddede. faktor 5J°b°'3~ S°'“ 5'W°|s° Wldß P" P°'5s°“°
SJ Sjölund. lormvattnet. pcnsioriatsågarie Bror lordahl. Blasion. °"dß'°'“d°- Mmq' P°”$°_“° MSW' sam'
iraitiiamiiarr uiriir amg, siramrrma iamiiatmrr sriir taspmarir. '~=f1°“SS°"- F°''“=“<' N"S=°“ °°*' l°"='=
siramsima. irapman una Marian. siramsimri. irigariiar taiias 0'$$° R°“=°'°f' 5"* I-="$S°" °°l' M*
V Johansson. Stromsund. pensionatagare Edv. Martensson. .Iorm- 3°“$$°"
lien. hemmansagare B G Olofsson. Sjougdnaset. kallarmastare _

smsi wassaatri. Gaariaaa aati imrrar Parma wasraaiit. Atariarar Turlsfhgfgllef
Revisorer' Bankdircktor OlofOlofsson och rektor Alfred Mattes-

sw- Simw- Turrster; sallskap och
Beslöts att till propaganda lör trafikloden lata trycka minst 5000 _ __

es broschyrer och att lata styrclseti ordna om behövliga reparatio- ensklld VÛ1kÛmnÛ.
ricr av utsiktstomet i Rtsselas Te 115, I I
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Tillstånd att bedriva lanstrafik ioawiv Graiina tävlingar och goda resultat
(LT) sökes hos lansstjnelsen av bl.a. Folke (LT) vid Ostersunds spelen pa Jagarvallen. Resultat' l000 m.

Strömberg för personbefordran med Ojareri i I . A. Lindberg. IF Castor 2.49.8
Ström som stationsort för automobilen. 2 Sven Modigh. IFK Strörnsund 2.S5.8

4 G. Hödsl . IFK S nd 2.$8.0
Dödsfall in..-,.-1 '°'“ "°“““
(OP) Ankefru Brita Strömberg. Renalandet. 3000 m

Stwßwl =vI°d i mdsß 10 år mm! HW i Niis oiimicf. ii=i< smmunii a.s2.-i
Sóljcs närmast av barnbarn Och barnbamsbarn 2 um L¿ßs°“_ ju-pen g__<(,_3

3. Erik Anidsson. I 5 8.57.0
(Å'm5°::L“:;'w d Ströms 4 saw Hjoniiiig. cm» 0.oz.o

'sdaß “ ' 6 G B . IFK S nd 932.0
skola - följande elever eiliöllo premier “mar mmm mms"
om B'°'"q“-SL p°""i"3P'°mi"'"° Bulk' N°'d° Dagens vackraste lopp Nar tre varv aterstod gjorde Ollander ett
fors. teckn - prem . l_<erst_in Bergek. teeknings - “ck som mgm kumc mha
och gynin - prem.. Siv Lögdberg. penningprem.. Hohopp

Mim Sö' Ake Odinark gjorde sin obligatonska l.85. Det ar sal bara en
u . periningprern . n in. gynnas- - - ho-¿c

tikprem . Anders Johansson. gymnastik och teck- nu han segla' mm de “om J ma

“!"8$P'°'“ - ^"'° R°°°"°°'!» BW" °°'*_ '°°'*° i Aim öamarit. ii=i< smmum Las
ningsprem . Verner Sandström gymnastikprem . 2. K_^|0sm|un¿_ Smk ||: '_75
Maj Carlsson. penningprem _ Mary Persson.

gyninastikprein . Ann - Mane Hallberg. penning-
prem.. Maja Due. penningprem .Tora Söder-
lund. peiiningprem

Förlovning iii...-m
mciimi ni mg tank Namn. Aseic. och from
Inga Lofvenmark. dotter till kyrkoherden
G Löenmark. Strörnsund och hans framlidna
maka F Enksson

l hatldelSl'CgiSll'el ia 6-ioiv

har intagits följande anmalning
Olof Olsson i Strömsund amnar idka handelsrö-
relse under firma Strömsunds Korgaffar.
O Olsson

Vid Ströms samrealskola i Strömsund
ha bland 38 prosande godkants för intagning i l

första klasser Rune Brorsson. Bredkalen. Enk
Gnindström. Nasviken. Mats Enk Jakobssori.
Ormsjó. Tage Hallberg. Strömsund Gunnar Jöns-
son. Strörnsund. Nils Ake Jonssori. Grelsgard.
Holger Sjögren. Strömsund. Benki Rönnberg.
Strömsund. Lennart Trangius. Bödsjö. Astnd
Andersson. Ulriksfors. Anna - Stina Fjallgren
Grelsgard lngnd Hagströin. Strörnsund. Hjördis
Frednksson. Ulnksfors. Eva Jansson _ Jonsgard.
Beita Johansson. Ulnksfors. Anna Jönsson.
Grelsgard. Inez Jönsson. Ulnksfors. Marianne
Körner. Strömsund. Bnta Persson. Tullingsas.
lngnd Persson. Risselas. Dagmar Sundell.
Strömsund och Signe Sæensson. Strömsund

Födelsedagar
Förre hemmansagare G.Jonsson i Aspnas. " ' '_
Strömsund fyller 70 år i dag. TW f°'““°f"\8Åf W37
5"-omsund den |4 / 6 |937 Rektor Alfred Mattesson och adjunkt Helmer Lexander

Fru Anna Leiander syns ocksa i bild
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Lyckad ungsvensk kurs i Strömsund iwiøiv Slaktnamnet Yngstam isaioiv
(OP) Pa lördagsaonen samlades över S0 jamtar i Grand hotells. har av k.m:t medgivits för skogstjansteman L.E.
med svenska fanor och ungsvenska ernblem dekorerade klubb- Christiansson i Ström och haris hustru.
lokahdardenarvarandeicttkortareanlörandehalsadesval-
komna av distriktsordföranden Nils Lundh. Sedan darpa_Ung- Lysning .-1 649,-;
sveriskarnas sjungiis. tog iingornbudsmanrieri i A.V.F.. 5,- |-| |(_|-| jm-tiga, av osm-gajzmj P,-ms Ca,-|
kapten Carl Lindberg fran Stockholm. som fungerat som kursens och smvimm Em von Rosen
overledarc. till orda. Lördagen var dock huvudsakligeri arislagen
för kamratlig och omingen samvaro. och efter ombudsman Lind- F0"Sk0|CSlYl'C|SCIl l SITÖIH
bergs föredrag och sedan " Du gamla. du fria " sjurigits unisorit (LT) Sorn extra folkskollararc i Ulriksfors an-
samt leve utbragts för konung och fadernesland. samlades delta- stalldes hr Erik Larsson. Ulriksfors och Sten No-
gama till siipé och samkvam Stamningen var hela kvallen den rell. Ulriksfors och som extra smaskollarane frö-
basta. ken Brita Koming. Soin e.o. folkskollararinna i
Pa söndagen fortsatte kurslektionema kl. 9 pa morgonen. da Ung- Strörnsurid anstalldes fröken Anna Persson. Frö-
sveriskamas ornbudsman i Varmland. hr HenryGranq\1'st fran ken Birgit Arboren anstalldes som vikarie vid
Karlstad. inledde sina ßrelasningar Nar gudstjansttiden var inne deri nu pagaende kursen lör den nyinrattade ord
gjordes ett uppehall till kl. l.30. varunder deltagama besistade Skolstyrelsen be-

högmassan i Strörns kyrka. Pa grund av det stralaride försommar- slöt vidare att t.v. indraga den mindre yttande
sadret beslöts nu att förlagga de aterstaende kurslektionema ute i folkskolan Gerilvaltnel - Vaslefkalcn - Lia samt
det fria och deltagarna samlades darlör i narheten av utsiktstor- mindre folkskolan i Murasen Larannnan i

net. Vid 5- tiden förklarades kurseri avslutad och avtackades kur- Murasen placeras i Tullingsas. dar antalet avdel-
seris ledare och deltagare. ningar ökas till tre.

Vidsamrnatillfölletackadeocksadistriktsordförandendenhit- Enansökanfran.|.E. .IonssoniSkaletomin-
tillsvarande t.f ornbudsrnanrien Herman Larsson fran Hillsand ackorderingsbidrag för aren I936 - 37 samt er-
lör det goda arbete som han utfört för den ungsvenska verksam- sattriing lör skolskjutsar l93-l - 35 avslogs. Fran

heten i van lan. speciellt lör hans tal genomförda förberedelser Otto Ottosson m...Bredkalsflon. hade inkommit
för denna lörsia ungstenska studiekurs aithallan om anordnande av skolskjuts fran Bred-
Efter asslutningsmiddag a Grand hotell atskildes darefter delta- kalson till Bredkalen eller förfljttande av sma-

gama i derma första ungstenska studiekurs. som sakerligeri korn- skolan i Bredkalen En liknande ansökan för tva
mer att följas av flera. Strörnsundskurseri bevistades av deltagare ar sedan avslogs efter verkstalld utredning
fran de ungs\enska föreriingarria i Strömsund. Gardnas. Hillsand.
Aspnas. Hammerdal. Borgvattnet. Ostersund. Rödön. Alsen och Född ine-i-m
Tamas samt dessutom av ett antal intresserade personer fran or- En son. I7 juni l937
ter. dar ungsvenska föreningar annu icke hunnit bildas. Dagmar och Jonas Ameoff. Strömsund.

°° s mi ' 's
N-F NYSTRÛMS
Bleck- och Plåtslageri T,'*,“*I*,“¿g“¿,,f*,,,'*;“c*,'j'f,°,;*f,'§*;;,",,"j'¿,f'°,;,

Tel. 10. Etablerad 1883 '?,§.*;'.§Z°..'“",;..'f.“,,;”;.',I,,;.'{“".'ï-§'.".I,'..“°"'“ ”'""”'“°'“'

I s[yfe|§cn U ¿_|9_37 II6-l9.l7

im iaf im faiiigmasiafimiia som biiasacs i gaf. talas Swm-= Nwbcfs
landshövdingen som ordförande. Som suppleant aternner vi Nils Balßü F°f$b°"8
Svçnsgçm i Surand SUOMSIIIÜ.

Lakemedelslörrådet i Alanas indrages Härmed ha vi äran inbjmja ti"
(LT) Apoicimn F aiomqtm i su-aiisuiid begär hos mdißiml- im NATioNisi.i.A TAvi.|NGAR. niin ai--
styrelsen att fa nedlagga lakeinedclsföradct i Alanaset Omsatt- »

ningen har senare ar minskat assetart. Vartill kommer att bygden wolasclman I Smmsundm' 
Illllll hal' ßæíl ßl'blIl@lSCI' IIIOÜ SIIÜIISIJIÜ Löpning '00 m. 400 m och I 500 m

höjdhopp; langdhopp; kulstötning; diskus och
Födelsedag is 6-mv spjutkastning.
(OP) Folkskolinspektóreri i Västerbottens södra inspektionsom- Annlalningal' mottages inllll mâdagl den 2|
rade fil kand . Eric Wastegard. fyller i dag 50 arwastegard ar juni kl. l8 a tel. l03.
fodd i Langasen i Ströms socken ldrottsföreningen Kamraterna.
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Fm-|0v|1ing ,,,_,.,,-, till kornmunens alla vittnande om den anda av företag-

rhorrshoatonuoosrhstororvraxohgrrgsommousho =°"'l'°'_°°"*f'>°ß_8l“1°-*°'“°V'°°“|°"'*"8=P°"°**°"="
room i srochhohh Harjo Erohsh ooh mha.. P°”"“'='“ °°",”“*"'“°°WS-
Nooos Nordvall. aonof nu hohhhomm r|.No«h»s||. H” “WW “W RW" *°'“ '°“°'_ “' '“°' “'“"_*"°“ W_“*'
su.a'm"°chhansmaka_ß“^s|und_ C6IlIIl.åf|IB|8d8§8I8dIl'&SÜNljkl.PCfS(Ilbll8I.lSIbl|8I

ochbussarienjämnström. Bussarnaharunderdetsenastc
Hçmman aretheltändrat fonnochutseende. Denva. stora. linjebus-

rßfoaharchsuomsumtvoraroaosrshofoohz =am=-'t==°mviIi=°=h>Msw=°fd=d=f°w=d==b°-
hasmvalhohvggchrrssro. kvämliall-
A-B.Fastighctsb)1'án.Umaï. Denyaskogsarbetarorganisatiorierrialrasattmyrorihuvudet

pavissapersoner. Dennasännusomenligtgarnmaltradr-
Födelsedag ro om» ooh ovarutofhgoo shots hormroom ummorhofhrhg ær tom-
(0p)50¿;fy||cfp¿m¿n¿,¿|,mhm|@m°ch,k°¿,- mandevinterredannu larhaüraningeverkcnvarirmeran
tjänsternanrien.lolianAriderssori.0hn.Strönisund. Vüißlßlåßlßüfïfkwlßmlawdl-N"$°¿“
utom srh jofohmhsvorhsomhor har johrroroh r zs ars orsaniwiwßm vwlsv om ßfhwdlimmß mßllw lwwd-
tidvaritverksamirkngemianälvenstunuiirigsfïire- Ofßlißüßmßfkmlßvilßßwßfkißf-V
..;,.¿,,m,m20..,|¿,.,.ßn,|.°¿,;m..8,,à aoojpavru=orhohoosho|ssrs..Fonhohovooooohassr
Graningeverkens AB. Sin skogsliga verksamhet har kill” llkl Û' b°|°8°l °°h Ö” °mb“d- 'W ""k°W“°f
hansköttpaettberömligtsätt PersonligenarAn- 'uktanfbrderiegriaorganisatiorien.Attdrivassornettröför
oofssoh hvhg ooh grooh-hr. ooh r srh homuoro ar hoh vinden av olika feshßßkunvlcv- är mer M bcklslrsl- Visa
allmänt omtyckt och uppskattad. var det härligt under gàngnà tider. da avverkaren under br-

hoppning om den "na \1ntcm"kunde kontraktera bort. tntc
° - ' ° endastsinochsinhästsarbetskra.utanävenkamratemas.

Strömsund I Vintem iniade sällan förhoppnirrgarna. Modelkubiken pr
(oP)U"d°'“*3"d*3Å'"'ß'WJ°$°"Pa“'b5_“'° stockvarpavarenenheltannandavirketvarnerkörtari
b°ß=8"=4=“'°l>'°f-_Sà=°'“2="=1==|S'D°b|°f'°l=- oorromrorooopohorogorshohtomouohrrsioofohoochorror
°“§“'='“d=b“ff°°f°°hm='b°f<Lb>T=W-='_°'=!f- ohvomva<o|.somasrhomuarowsho|ooosrr||ohahrocrouhg
5k"Vb°'d-b°Ü'?'"a-°"°'“a“-°|°@"'|""'°$k¿P'P°| ißderrtegärden.Vartidss\npaproblemetarenannan.l(ö-
b-Ü°"k“'“'4“31' fd rarerikalkylerarfbrsinarbeteochbestamnierpriset. hug-
'=ß*==°“=- P°"° M“°'\==°'L G°41°'“P'=fh“=°* som sm. Pfrsomo sms ss oh orhoror horsros r mh; pro-

SIWSW- ponroh. Hora shogshmoohs hsnhgspfohrom hm r shogsho-

F°**°'S°°°ß°“ EÉ.*ïof",^m"“J..åïis”'rÉ'.°°ro“2.å*Z.f“.rn'°”.s”¿'?o?.*$°
Bvggmastare Erik Backman. Uppsala. fyllde i gar _ . . _ _ _ _ _ '

soahaaoromharrooaihrahassoorroiocrrhoon f:m"“f““(;'c"*'r“°b*::"'*“'“'P°“';|"|:"¿°*'?""“*“|l.
ungaartillßnrnfloochfflstersundföratt l9l6 ”ga” p. sanmsaæs '. aw . u '

naturen. nnavrattdenarbetarostörtavsaval regrstersom
““'"' °3°' i °*33"“"“f“°'°°" hot om hojhoo. var hsfhgo rofsommor. som rom goa shoot
Brev från Sn-Om ger oss vila för tanken när vi stanna inför blomsterprakten

- ochderileeridenaturemsomstamrnersinnettillerrgladjcatt(LT) Vadfästerrdagdenallmänna uppmärksarnhe- _ _

ten vidsig i Ström? la. icke nu som förrde kommu- ómhanac" “vhs s°mmar' /NG
nala stridema. Striden mellan de "ansvarskannande"
och de de “samhallsbcvarande" och Ströms kommunalfullmaktige zr cr-m
de °'samhäl|supplösande" är slut. Dimman har (LT) beslöt vid sammanträde pa lördagen att i enlighet med

skingrats. svart är svart och nu en bild av lugn ar- rnotion av lansskogsvaktare Per Jacobsson för ett pris av
bctsro. Som exempel kan nämnas att kommunalfull- |5000 kr inköpa Göte och Gertrud Nilssons i Tullingsas till-
mäktigt: sista statsanunanträde var det lugnaste se- höriga hemrnansdel. halfien av Storön l ' Fullmäktige bælu-
dan kornmunalfullmäktigeinstitutiorieris införande rade vid sammanträde den 9 maj att till enahanda pris köpa
och att arets revisionssantnianträdc var frid och för- andra halvan av nämnda hernman.
sonrng. Idag bygges och repareras. planlägges nytt
och diskuteras saval arbctsloncr som varupriscr med .lämtlandsserien slutspelad
ovanlig optimism. Sockenstugans reparation. som (LT) och IFK Strömsund gjorde mal i gar som behövdes fbr
lwmmiliwpcmammulwdninsßllsunrtlwrlm ohonprsrsoorsofrmsrfomsoha-Hshmrsfsrrohas-r.
till resultat. kyrkvaktaren som hall fbnnanen av tjan- B|-utge över-taggen gcncsggmfc med 23 poäng av- 23 mqjliga
stebostad r stugan. kanske meet med hanssn till sin ||=|< smgmsrmd rg p°¿,,¿_

ochdcsinashälsasancigangniedegctbostads-
b} .Dennab)ggnadar traltbelägen' 'd lo- ”
r.å.'°i.... Nr., .mmbåïmom S"°'"S Je""'“”de1
Bosrodsßfhamihgor pagaf uhocf Bochsuoms ohof- Slrömsund
giska ledning Cement och byggnadsmaterial ga ut
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F°d°|S°d8 vwv Ollander gjorde 4,08 i hällregn
50 af fyller den 25 ds- fw B°d= Slwsmm f- SM- (LT) rr=|< suomsmrs crrnsvrmgu r ffs ram pa mrasamw-
dßllß SWMW- dagar raßrggmgo mer rarrrqyr mm: fesurmar »rm be-

. ur sam varm
v-s4= â..I.'%'.... '“'
Lägenhetsägare Elias Eriksson. Abborrviken. Ström. |500 m_

°=h ff°l== Elsa lvhßw från Silißàsw- Viswln r. Nrrs orrmref. rr=r< snanma 4.os.z
ßad°wmi^l=M=l=>1l==i=°d=ss- Bwdsummws 2. Gamruaggxaramcrr. 4.r3.4
modergavdäreermiddagisitthemiAbborrviken. 400m_

. . . I. Alf Eriksson. (Reinhammar) IFK Strömsund. 56.4Elrttâvlrngarr Strömsund 2 L_N°rdkv¿“_ A 4_ SM
(0|f)GunderNils Ollandermötasa l.500 mo m_

rmrsra mmskïuqu Pbüu. "°j'"'°”
_ "“”“°'“°'- '“°'°' '“°. P* r. Ara oanwrr. rr=r< smmumr

l$l)0 m. Vidare ställer0dn1arkochBolrnderuppr 2_ ^_B°|¿n¿“_^4_
högdhopp. Representerade r tävl. blir Castor. IS. 3_ B_Ekcm,¿m_ Castor ";
A4. Hammerdal. Kälarne. RagundaochStrömsund ungopp '

ííí

Öæ

lhßh

r. s.r.rmrr». Castor rr. 6.61
FÖf|0V8dC 25 6-mv Kmsmmms

0|°f Ekßsw r. r.R°°s. Hammrars rr. 13.51
B=fbf° Ofswivß 2. E.N°mraauorn Ragunda rr. |2.22

Kuddby- midwmmamw 1931. r. o.|=rartmr«=. rr=r< snomma 41.os
Diskus

Förlovade r r Roos. rrammmrars rr. sas:
Anders Olofsson 2. E.Nordenström. Ragunda IF. 35.l2
Anna Fryklund

Strömsund Jamrland Sikas Landskapsmatehen :earn-r
Midsommarafton. (LT) Jämtland - Härjedalen mot Hälsingland gar i morgon. l

ramrms M' ar'..r|=r<sromsn=|m«r.
Förlovade I hg" ms mm M I u

Thllfc Gfl På Ålfläâ |(yI'|(0gå|'d :as-rrm
V0|b°|'8 Hlllšsl (LT) jordlästes pa midsommardagen I4- arige gossen Emil

5"°'“$"“d 5'°"°bf¿'"“- Persson fran Storholmen. Ha\snäs. av kyrkoherde Sandell.

I en semestenesa -lgllmåzâlšfltdï ltälisg
(LT) pa l0 dagar genorn Svenge r buss. som rman ( lm” ° §m'|”'d5_ N" sl” 'W
^h|¿n & |.|°|m bjuder 25 kunde' med en "Ingen I hcl låg. Illcll Màl Bli!! SIOÖ Cmcllßflld IMO ÜGIOIII

fran taqe län. deltager smaskollararrnnan Anna la- lang' °°'~

k°bss°"' B'°dw°“' S"°'“ Fotbollssemifmalen
Fggbgll (LT) r DM för juniorer mellan IFK Strörnsund och IFK Os-

Pa midsommaraonen spelades en fotbollsmatch mel- '°"3"“d “ms 3)' o$l°f$U“¿$|8_ 'md 2 _: Û- | Ham ' _|08°1

lan Strömsunds gubbar och damer med resultat -l - 4 màfklcs ßmwm WWW! 005 Ch N°8“$ å\”°“ 'lb SPJUI-

HyllningarPdïfl/mel' NÛC/CSp8gldl' rov) Fm Bara srwgmm srromsumr brev mar utredning av
srn 50 - arsdag hjärtligt uppvaktad. Tidigt pa morgonenEu de CÛlÛgne komme hennes nannaste ranner ikladda dräkter och överläm-

, _ _ nade presenter och en pennrngsumma jämte en textad adress
Mamcureturer Borstgarnrtyr rm mm vem mfrmm armar fm via rama

Tal för Jubilaren hölls av ñl. mag. Ebba Larsson. BlommorAnnas oçrr rcregm rmnwrmanga
Pa kvällen samlade: ett antal av jubilarens vanner i hemmet

.Sjukvardsmagasin
I'errilror endast I ° per burk

till en animerat samkväm

Strömsund Tel. 59. I _ /(()N_g'( /M_ _g7'R();r4_
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Strömsbo kastade sig 1 vattnet vid båtexplosion. mm-,
(OP) En olycka. som kunnat la mycket ödsliga följder. intraffade pa mandagskvallen i narlieten av Hillsand.
Förvaltare Axel Nyman och kassör Betigt Odmark. Svatiingcti, skulle begiva sig 'an Hillsand till Svariingeti och nytt-
jandedarvidcnraoljemotor. EertiagmnundslärdnmmdemmomplötsligLoch0dnnrkskulkdata|idamblas-
lampairattanyosökastartamotom. I-lanvarmdedarlbrupp lamparimedrödsptit. varviddetliela fattadeeldoch
antände tva bredvidstaeride platkarl ßrsedda tried sprit respektive fotogeri. vilka bada exploderade.
0dmarkskladerantandcs.ochlianhadcingctannatvalanatthoppaisjon. I-lanlyekadesedantagasiguppi batcn
ochslackaeldenidcnsamma. Hanblwsvanbmridpaharidennochimsihaochmasteanedelbansökalakanardi
Strötnsurid. Nyman undkom tried blotta lörskrackclseri.

Riksantikvarieämbetet. so o-mv
(OP) har icke nagot att erinra mot. att de partiellt framgravda stctiama av grurideri till Ströms medeltida kyrkobjggnad
markerasgeriornrahuggnasteriar. iilkamlaggasißrigamarespdaivegtavamadatdardauskekamochiilkaui-
dastobetydligtbörahöjasigöverdennaturligamarknivan. Arbcteruibörskeisamradmedlansantikvarieri Fcstini
Ostersurid. vilken torde kunna lamna anvisning pa larnpligt sakkunniga. som kan vara till hjalp.
Åmbctet uttalar ocksa sin tilledsstallelse över Ströms hcnibygdsßretiirigs intresse saval lör den nu löreliggandc upp-
gicti tried kjrkognindeti som lör andra licmbygdsvardsfragor inom sitt omtade.

Strömsunds municipalfullmaktige
(LT)beslötspasamrmntmdepanündagmawlaaimoñmavToßtmCulßmæh0skuCulssmanamtallmde
av en munieipallakare. Fullmäktige ansago lakarbchovet inom samhallet fullt tillgodosett.

Bibelkttrscn i Strömsund. tv-mv
(OP) Jämtlands lans Lutherska ungdoms- och missiorisßreriings bibelkurs. som i ar ßrlagts till Strömsund. började i
tisdags med predikan av distriktssekreterare Jonas Andersson och kyrkoherde .l.Sjöbetg. Mönsteras
Pa aotieri talade missiotispastor Josef Svensson. och pa kvallen ptedikanterna Erik Olsson och Hilma Bergkvist
I gar fortsatte kurseri med lörcdrag av kjrkoherde G Löfvenmark. vareer kyrkoherde Sjöberg höll ett bibelstudtum
över amriet "Kristus som var förebild" Kursen . som redan fran början röm god tillslutriing. fortsatter t.o.m söndag.

Telefon till Bräcke och Strömsund dygriet om. Boriaser eirlra fyra manadcr per ar. dels fram
(OP) Telefonstatioriema i Bräcke och Strömsund kornma att fran och ater pa en linje Åspnas och landsvägen till
den l juli halla sina stationer öppna dygnet om lör allmanhcteti. Strömsund. Vidare ßreslas anstallande av post-
Bland andra stationer med samma iönnaner fran dags dato kan ombud i Ojaren och söckendagligen utvasla
namnas Vilhelmina och Ramsele. post med postkontoret i Strömsund.

- - Musikaon i Strömsund. zv-mvPostanordningama i Ströms södra Vattudal 0 P st nd kan
tm Posmirariimai har rm gcmmipæmymim overiammr tar- l Pl à ;'L'“”3°" ßxffñlk off" °" '“G“*|'
slag till omregletirig av postanordriirigarria i Strörns södra vattu- flav S3 “ämm de _ "Sesam S

dat. enligt rantagcr static posrßiiiigai pa linje simma - .' f:k"“'“'“ “"°° "“3l':.”“°' ":n°s':c
Garaiiastmi iriaragas mi tama iamiircvbaringw pa tur;-.-ma .°'k°“°“k"f P"°°'mm'”°"“:'mfa'mc“'“°'f' 0
Aspnas. mmm. Haaiiirigstiouaim och ojm. tomat: be- mn fåmdc “Q itßdur chopm och ¿n'ml
foranngcnsuomsunu-soamohnocuaiigbarsposrbcfommn Nåmcm - kom im du mm
stromsuiia - Bagare. Positiinng med soaraiaagiiga mm static M _. . “""“° fw U P . | .

anordnas acts mat bit pa ut riiigiinjc stromsuna - ojmi - Bona- “?:k:" °'.'“f:'“"°' 'da '.'°°""" "'“3°“
set - Hillsand - Strömsund. dels fram och ater pa en linje Åspnas - nr my mm _' "us an pmm som an.

varides icke tar at basta slag. Publiken uppgick
beklagligt nog endast till ett 50 - tal.Str : °- for Ströms kyrkoltcrdeböstålle. s 1-mv
(LT) Stsriamrideri l-lamosand til _rker hos

ÛÛNS Ö Udden- iamaåroiiegia ßfšaijiiing rm sim timm-

L<>'fd«gde»11u1f1<1.9-1.
Söndag den 4juli kl. 8 - 12. j°,dß,mi,.g

Musik : Närkingarna. ;,'§§n'f'§'l'j§'¿ß°“u°'R“, '"“'“| E,

gravkapell av kyrkoherde G Lofietimark.
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-» ia

Per Maluas Sjogren. Vagdalen. graluleras ax Jamhandlaren Gustav Lundholm. d a . pa sexuofemarsdagen

Konrmagjon _. -,.1-11- balen ull Slromsund. dar buss mone och forde

1o1>1agd@ 1 lofaags mm 1 suoms 11111111 med 111 .=.< - 1111 11011111- dvlwsm "ll b°m<>w

M-

mander hu\udsal1l1gen elever och f d elever 1-1d Stroms samre- S Ö k tm - , msátmin
alskola u Pa sondag ax slulades konrrnauonen med namards- tr ms onsumen remnbs 0 g
gang for l1onl'1m1andema larare har \ar1l k_\ rkoherde Gunnar (LT) f°r_ ßrsm halmff' “fä N90" 345.37Lo,-wnmark kr. en okmng med 90. 96 eller _ _ .6 procent Ln-

der halvaret ha I I-l nsa medlemmar 1ngan 1 fore-
I handelsregistret har inlagils ~ --1-11- mßß °=|\ 4 0130" P 8 2 2* Ûëmß “vd-
(l.T) att O J Andersson 1 Strom amnar 1dka express- och sped1- I*-'m$a'"°|°" af d¿"f°' "'67
uonsrorelse under nna Slromsunds Express - och Spedmons-
anar. o11.~.a11<1.-fm» Pnma gnsar -1 ~.1-»-

Forsaljnmg den l0 Lo\ berga kl 7 40. Slromsund
B>'88“adSS1>'f|S@ s so. unnusrofs 11 15. awalal..-11 Q 111. 11«111111gs-

(LT) t1lls|_\rl1er hos K m I. all kallamaslare l. E Enksson 1 okalcn 9 30, Laxsjo kl |0 00
Stromsund beuljas en lan pa l800 ur \edeldn1ngslanefonden for Har nns 510m gasar 31 s11abb1-axande raser
utbsle ax kolsspanna mot \edpanna 1 fasughelen Grand Hotell (1 manad;-rs kredn

Varbergs gnsexpon Oskar Eklundh
Tillstånd an bedriva länstrak 11-.1-w
.sokes hos lanss|_\ relsen ax Karl ll Karlsson for godsbefordran |_äkcm¿d¿|55"-Mc; i _.\|an¿5c| ,,,1_,.,.,
med l,1ll\'1l1en 1 Alanas sasom stauonsor! for b1len och a\ Amd (LT) _\|°¿,c,m|S|.\ MSW har bcum an |¿kcm,c_
Olsson for personbefordran med Slromsund som slauonson for ¿c|s|~o,m¿c¿ , Ahmsd ska" fr 0 m (kn |_q juh
b'|°" upphora an galla

Jämtlands läns unnakerilörening -11.1-m -

hade 1 sondags sommarmole 1 Stromsund Mandagen var agnad Erik Olssons
en ulfard pa S1roms \'a1111da| med abonnerad ba1 Efter fem 11m- '
mars resa uppeer Vanudalen med dess naturskona strander Skofnakerl
bjods pa l'orfr1sk111ngar 1 Bagede Efter en kon ras! alervande Sffgmsund
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Ulriltsfötsfabriltcn i nya hinder iov-im Mårten Liridbergoehlohan Andersson. Till uppsy-

(0|>i Dnoo iænippm i fobmoriaa uiriiofofs soiifohi-ik. ninssrlwldß Plohßnßmwh Mdßß Lind-
ardhnmiopihonæmhtuhiiuiamnßuahiijag- b=fs-Eiislföfnsßb==IiMr°ßIiid=Iisr°d-
rnastareA.Carlaiider.Endelreparatiorieroelimoderiiise- $|<PÜ||åü\-V-ïß-|å81'W°°l'"|°Ü<f°|<-Fl$|*°°
jvfmbgqkmmmggßigæmggihnoäji korttillliaiirhhallesavkassorentillettprisavlkr
foh~ahaoioafhofiiowmohkmonaiomppnaiioh.Av i>=f2d=anf°ßh3|=f-v=fv°°l==-Enfl===iwid=m=s=-
alltattdörnakoriirnernnnlbrfabrikeiisbernanriingibrsta fI|||<°lW°fßf°'lill8lll1b°VlÜ0$5$°|l8lß°-
halldattvlndl ' tilllldlearbetarcsaltttfaßltmllt. tidi- . .

garesysslat vidsåbriken. Dettorde rörasigomett hsuïdiratal Två ngmr Fvkllppn '
man.sornpadettasattltornmaattñarbeteviddenåteriipp- (LT)°kPá"“h3"b°"'°^"'|-|°U°|““”°"°s-lö'
suhauihoiouioiviuahoooaifoiooohhiaifoioiohimoi vi|w°Mil|=iid==mia=i=f=Svai1oi_iahmsoohi-
mbay¿hm,¿°,.|¿mn¿m.suumK°wnun_ surid.Deriskadadetordeerilarigretidblio5nnögeri

FOl'|0V8dC iz-:mm Vigde M .,_|,,.,

Erik Svensson 11,m ïmjm
Ingeborg Johansson Dagmar Celilinder

Rjggçlåg Su-0m5u||d_ Strömsiindderi IS juli l937.

till arbete.

Generalpoststyrelsen ii -i.i-m
(LT) har avslagii framsiallningen om ansiallahde av pooiom- En e.o. skogsundennspektörsbefattning
biidiNylnninsbyiAlanas. (LT)liosskogs-ocliottningsirßpektörerisökes

bl. _ G.H.|.T|'0|lc-Lllldßfßll. Sttñlhsulld.

cirkus Mijoros - sohfoihof ° 'V
gasiafhooihaahooiofaogoohoohaog sooihsohoihoooo 5=mf°|$*°|"i5lf°'“

W-uggpsn slöjdtbrickorvidsamrealskolaniStrörntbreslas
hosskolöverstyrelseriteekniiigslararinnanbagrnar

|)5¿sf¿|| Margareta Nilsson. till timlararc i gyinrißtik gym-

Fm itfisiiho Karlsson Gfoisgarci sirohi har ovihiii i oh ai- WWW' Eu” F'>*l'°'8 °°" Ü" '*'“'“"° * '““°
derav79arnarmastsöijdavbamoehbarribam. $lkf°|k3k°"¿_'"°"°°h°'33"i“°"D'f'-F'N°'d'

ström. Saintliga lbrordnanden lör lasaret l937-38
Radiobyråns licensstatistik
(in iof min iwmoioi i of iofoiiggof ooh visor oh ihom os- ÖV=f|äfmW°d°“9 '"-'°-"'
mood har .mia hooosof om mod zoo iiii i iszs. Moim- ll-T) Km har mdswii vi siaßbidms till óvcflá-
moosiioriorsuohoohoarzoooh im whiiofstogao ram~°d=iin°mSir0nß=k°Idiwil wisàmßd
ooh iios. osoio r.f.o.m. imfoi um - ss.

Auktion Postgången i Ströms södra Vattudal
(OP) Genorn auktion. som ßrraitas lördageri deri I7 juli (OP) lörbattras l september. Generalpoststyrelscn
l938 kl. ll n. later sterbhusagare efter handlanden A..l. har lör tillainpning an l septernber beslutat att in-
Tallkvist l Strand ernot kontant betalning ßrsalja boets kvar- draga postßringeii a linje Strömsund - Gardnasbsn.

latenskap ' möbler. silver. sängkläder. porslin och glas. div. lantbnevbaring a linje Aspnaset - Kamiaset och Hed-

köksattiraljer. eri radioapparat. eii symaskin. en roddbat. en ningsflokalen - Ojam. lösvaskbefordnngen Ström-
vattenvarinare m.m. Arets vawide gröda i olika skieri à sund Södra Ohn och angbatspostßringen Ström-

sterbhuset tillhörig msrodling. sund - Bàgede. I stallet anordnas postlbnngen med

Strömsund 4/7 I937. Auktionslörrattaren. söckendagliga turer dels a en l3 mil lang ringlinje.
Strömsund - Ojareii - Bonaset - Hillsand - Ström-

Ûmf- '"-'W soha ooh ihoiioh Asphas ooh iaoossoi ohiithhg 4
(OP) Pa blevo byarnanneri inom Olin och Södra Olin mange, ¿,|,8m sam' mciim Åspms och \.¿¿Sk¿|cn

kallade till Sökande ccf ett Sto tillhóralldelantbnlltarc Etik vu hndsvagcn Suómsund _ jonncn ca 3 manage,

Löfvander. Olin. Elter energiskt sökande hittades djuret lig- av ¿m_ Via” ammms postßmscn md _; ¿ubbc|_

gande dött under en gran Stoet har troligen dött av slag eller mm ¿ Wen" mik” |_¿d,jg|,c,8 och Gm-¿n¿,|,),,

"lm" _h”"3 3J“kd°f“- S'°°' W P'°"É'°m_°°h °“ Pm” och anstalles postombud i Ojaren med skyldighet att
avelsdjur vardera: till 2000 kr. och da det inte var lbrsakrat “mm post wa postkomom | Suomsund

göragaren st förlust.
en of Som husmors hal

Öhns slttriircttittg is-i.i9:1 fm. J -ropenbamkarekageiiastplats 4pers.fa-(OP) i söndags stwelsesarriinantrade. vamd sttrelsen mig Esa mm °,¿,,_ '

ck ßliwdß ußwidßr Mdßß OIMI °fdßf=d= - svor hii omismo Tovoioha siromsoho. Toi. iso.
J M Jonsson viee ordförande. Magnus Rosenberg. kassör.

48



FÖI'|OVadC |9 7|931 FÖTCITÜÖCSTÖÜ |âI'|'iIIIlCljIlSl
Km-| |,°|-emssøn (LT) K.m:t har tillerkânt folkskollârarinnan Anna Persson i
Gunvor Roner Strömsund sådan företrädesrätt vid sökande av ordinarie

Hammerdal Stromsund folkskollararinnetjanst som tillkommer lärare i skoldistrikt
Trondheim d. l8juli I937 med óvertaliga larartjanster.

Lysning Begravning
((LT) har avkunnats för medarbetaren (ÖP) En 50815458 b°8fIV0i8 584' Nm Ü SWN ißflß- då ff" Kfíßli
5 Qp sven 5,v¿|¿,,°n och 5-Öken Carlsson Grelsgard vigdes till den sista vilan _Begmning_stal holls
Wen |.|as,c|8æn Ösm-sun¿_ “mer av kornrninister G.Sallvin som författade Jordñstningeri och sjöng be-

nii rfsmiidne itdmminisief i<.o.iids- 8m“*“8S'“*“="- E" fi* '>'°'““°'8*“' 'W SW* li" hm"-
selgren. Alanas. och hans efterlevande _

'mk född Sundemanl Korp - fotboll l Strömsund 241-mv
* (on inidddds i torsdags med nd inaiismsteim. i grupp A mattes Ham-

| han¿¿|s|-egisu-ei ,,,,_,.,,, verkarnas lag I och 2 . vilket resulterade i eri överlägsen seger för lag l.
ha anmälningar. S(Xf| V81? '28 225-dalls Vlll ll 8 ° I

p_^_^n¿c,s,°“¿^|an¿s¿,mm,,¿ka|nn_ relscriigruppß.var_|arnriareochChaufR5r'crnavanndárcnklarsegcr
¿c|,,.ó,c|,c um" ma pc, H ^,,¿cm°n_ over Affarsaristallda. Sodcrstedh i Aarsanstalldas malbur spelade med

i o rsiiqvist i sim armar .dia imddis- S1°f'° SW* ål' ' 1W'=“d==°f'°“
ro,-dsc “mkt mun J 0 -|'a||q“s¿ och 0 Intrßsct för kørpfotbollcn ir symcrligcn stort tillsarnrnans med Ol-
pcmon p_0_0|°f,,°n och A OM-,,°,,¿ insats pa Stadion samtalsarnnet bland de idrottsintresserade.
Suom unna | bohs 'da h¿mdc|s|.óm|sc Tl'0|lgt åt 8!! nlcn |t0mm0l' att Stå lncllan H8nt\v'0l'|t&l118 Od! Cllßllf-

dai in-ggfisdsvefitssmiicied under finns 'ömma-
o|°f pussa” och saw, Anmälda lag: Hantverk. låg |. Jålnhankill. Hântvcrk lag 2. Åärsin-

stallda. Konsum och Chaubrema

Tillstånd att bedriva länstrafilt 221-av Skölcrskoma mm,
(LT) Sokes hos lansstyrelseri av _ . ._

0 A mm - °-~-~««- ßf »W-~ :.t..ï',.2:r*rt°..°f:'..."*::::',.°'*'*'",r.....°.:r=.,,.°°,'i.' °'““'.,.:°:."°* 'W
den gddsticfdfdi-sn med tdmtmmd sit - 1 - W 'w Silieasen'' i Alanas som stationsort för Föd

cn
en vaisitspdi niditebsm

Åke Ödmafk Vw" hö-|dh°PP' Tora och Per Holm. Strömsund.
(OP) tävlingen vid A4:s jubileumstáv-'mar Homum Han Hawk “cam Östersunds lasaretts B.B. den 24/7 l937.

iii'-ï='r°É«'.;.“rï.l.;'.L'{i“,;._“'”°°' °“ “" STÖD STRÖMS H1-:MBYGDSFÖR1-ïzvnvc.
Jämtlands Iópardag på stadion i går BLI MEDLEM
L u rv

§,ch“N';;§“0*,,,,“f',§,'p*;f;'¿'~,,,§*u°;;,¿,f,,*?,2*¿,,°°“ ÅRSA VG11-“TEN 75.--
giorde i fjol sa n tid pa ISOO m. attman - 3
vantar nagot extra av lioriom Hans tid i
gar pa Stadion 8.30.-l ar av intcmatioriell Lediga pmsen

'|“¿'““~ :c“'h°°'°” ":°h::'d':*a'n'““'“f_*:"h;n'”“~ iom som itdidiiimidd vid sdfsdid sitdiiidn af frisk. mit. dditng den

""“ 'W “ a' * psiitiig nada pisis den i septdnim. tm io;-_ eget mm . dfdn. iddigiei.
behover. Han ar det seriaste tillskottet till . - r -Smmcs 'apan oumdcß marsch chcmd foto och rek. före den IS augusti till lbrestandarc Martina

uppat har varit jarnn och saker. och den ' ' '

fortsattcr Var lugn för det Dödsfall

Dödsfall 2.1 1.m1 (OP) Erik Ballinge, Stromsund. har avlidit eller en lang tids sjukdom.
Pa tisdag avled f.d. skogsßrvaltaren 39 ar gammal. narmast sorjd av maka och bam
Oskar Kallman. Strömsund. i sitt lll ;a

'°““““*°' HUGO HEDMAN
.'ï*lï.?J1“:.“f;rLFl<;â:I:,“;':, CHARKUTERIER
.im STRÖMSUND Tel. 166.
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Fl)'g8ll'lbLl|8l'lSCl1 111-mr
(LT)startadcißrdagsmiddagånFrösöniöraniG|ddedeMrnnd:rHunmælförvirhnmmponü||Risede.En
ickai l2-årsaldcmhadcialatspñngamaailie,nnmdliainesfarvusysæhanansß.Lientrlngdeinivaden
oeliskarsöndcrsavalmusklersomscnor.Ecrlörstalörbandaktadcsiekanüllsjukstupniaddedeïillstaridet
betraktassomgott. Förare av ambulansplanet varsergeantNoi-berg.

.Iordtstning
(L1')EnliögtidligbegI'aVI\íI18lS\iI=nimpasöndageii iStrönisk)1'ka.dñstoflete|ierf.lörvaltai'eri0searKlllmani
Strömsund vigdes tilldcri sista vilan. .lordstriingcn fönattadesav komministerGunnarSallvin. Fru Signe Tuveland
medmusikdir. RuneEngdugehsjàigàrilahmuiHandeB'1argo"och'SideReis"avAhnaes. Dcnbortgáng-
ncsminnehadeliedratsmedovanligtñkblonuærskörd.BlanddemarigavackmkmnsummarktesánStrömsTrava-
niaktiebolagoeliSveriskal-landclsbanken. Flemtalliöllsvidbarui.ochdeanliöngastaekam5rdcsavrektorOskar
KallmarI.Finspang.

Tiiisitna an bedriva ianmu mm-, Odmrk siøfde 1.93 i höjd °<=h blßv tvåa
im wire; im imnyfcim av M.o.iarii=mi ßf (Il-1,; R“<z;LI:=
godsbefordran med Åspnas i Ström som stationsort - - - -

nu bitar och av iom Naim» nu pmmbefomm 2- Å-Odwk Stfêmm I-93
med 'ram i sim som miiomn iaf bitar. 3- Kriser- Nilwvms I-90

4. L.Nilss0n, Hellas l.85
Nils Ollander blev ej uttagen i _

(Ln ffiiammppai uii Benin men im imm T"*'“'"$'¿“d _ '.”'?”
an&|u9iSI°ckh°|ms_Spe|a.|s30oo_macfs|wp.
troligen tillsammaiis nied Gunder Hagg. Vi hoppas sand tillstànd att utstraeka av horioin lörut bednveri linietra-
m0||u|¿“mwmgupp¿¿msvaßh¿°ppk|”_ klörperson-oeligodsbefordranpastraekanStrönisund-
sm Draganasattomfattaiamvalstrackankeiialandct-Boriaset.

Fotboll - Jâmtlandsserien. Mink m,m-1
(LT) Hllltlßfåls |F - |FK Slfölßlld | - 2- Avelsdjur. extra mörka. till salu. Köparen erhåller eri veckas

fri pmm i minitgmai.
Begavning aa-mv Landöris palsfarm. Strömsund. Tel. l35.
(OP) I söndags vigdes i grav-kapellet i Strömsund
stoflet eller utköraren vid Strömsunds brsggeri. Erik Födelsedag iz x-mv
Ballinge. till den sista vilan. Den högtidliga akten (OP) Fni Signe Backström. f. Lövgren. maka till ssssloman-

bnattacles av komininister G. Sallvin. som liöll en nen Erik Backström. Ulriksfors. fyller pa edag 50 ar Fni
anslacnde dödsbetraktelse. Den avlidnes miiirie hade Backström ar lödd i Grangärde. Kopparbergs lan. och flyttat
hedratsmederistormangdblomnior.b|.acnvacker till Ström I9I5.
krans med blågula band från bryßgßfict. vilken ned-
im av tic.-ts amor can aim. DW WS" l*°"“°“

(OP) i Ströms socken. var natten mellan l0 och
|n|a|-Idsbanan “_m, I ldennes Kölden var inte störrean marktes endast à po-
(L1-)F'_¿n°chm°d|°rda8dm7¿skanmm¿ka|n_ tatisblasterierianingSaderistarihass_|or.ocha\ei1omdcri

mmm fran itfismimmn mia upp im oaiimm. W" °“'*°“*“L "“'° "°" '*'“"" *'5-
aven om tillsvidare tar 7l timmar. lntigningen av Tillstånd en bedriva lânsmk

hmmm' Ka'-:dans dagen am' pa uag och mr' (LT) sökes hos länsstyrelsen av E.E¿.lonsson för godsbeford-” mpnmm tan med I-lavsnas i Alanis som stationsort för bilen

Anslagskrav från sjukvården till landstinget D¿¿sfa|| ,, ,_,,_,,

(LT)Stataisi-sjuksniganiStromslutarpa22870 zum"-H Hm||M"!I ,- - V ,79-
kronor.varavilandstingsanslagbegars8600kr f _dma\ ar'

Stoekholmsspelen på Stadion s um
- - - . FÖf|0l'8I ii a-mv(LT) N Is Ollander 3000 . Hägg f\ e

Rcsuiæa wa pa m ' ra (ÖP) En vit kvigkalv med röda öron borlkom fran bete tt

i. itmia. Fimmi s.2s.-i SW Olin lófdßsw den 7 wsißii
z. N.oiimi=f. simma s.sz.s E-G-Góhlß OM Slföiwßd-
3. l..lohansson. Boras 8.35.8
4_G_|.|¿æ_ |(¿|¿,-M 3363 FÖl'|0VtldC i4a.i9.i1

srciiiir intim a_42_s P°l|° 1°h===°n - lsnd Hmm
Tullingsas - Forslieda. Stockholm I4 aug. I937.

50



KOl(CfSk3 in-tim
(OP) sökes till Strötns ålderdornshem i Tullingsas för tilltrade omkring I

Cykclolycka i Strömsund
(OP) Pa fredagblevenaldredampa-

septetttbet iosr stiitattties aitiet bot inte tttttietsttga zs at een vid platsens körd v w °>l<li=1 i dm S-K Lißdbcrss-
tillsanande lamnas under i öv-ngt lika kvalikationer förenade a sökande
med erfarenhet fran tidigare liknande anstallning vid allman inrättning cl-
ler annat större hushåll. Begynnclselön 55 kr man och allt in. Eget val-
möblerat rum (nyrenoverat). ordn ledighet. efter ett ars tjanst I4 dagars
sernester med bibelialleri manadslön samt danill ersattning för everituella
frantradda naturaförmaner Vid sjukdom fri vard t viss omfattning Skrift-
lig ansökan med betyg senast den 28 augusti till undetteckrtad
Strötnsurid den 2/8 I937
Nils Svensson. ordförande i Strörns Fattigvardsstyrelse

backeti strax ovanför Strömsund.Cyk-
listen hade för hög fått i utförsbaeken
och kunde inte våja för deri mötande
damen. vilken omkullkastades. Hon er-
höll den första varden å Ströms Sjuk-
stuga.

IFK Östersund slog IFK Strömsund med 3 - 2 tset-m

Den första simprömötiönen
(LT) i Strömsund gick pa söndag av
stapelnvidkajemdaisambandmeden
intressant och trevlig uppvisning föl-
jande ana simmagistrar promoverades:

(LT) i Jamtlandsscricn i fotboll pa Hofvallen. Stallningen var 2 - 2 tills 20 Gunnar Vilbem (Primus). .lens Back-
sekunder före fiill tid Med nagot battre skjutförmaga hade pojkama fran
l-'lata lika val kunnat v1nna

Begravning
(OP) Pa söndagen vigdes i Strötns kyrka stoflet efter Zakns Persson i
Lövberga till griflerö .lordlastningen fönattades av kommin. Gunnar
Sallvin. som höll en betraktelse varefter han utförde begravningsmassan
Handlande Ragnar Agelbcrg sjöng ett par sanger fran läktaren. Efter ak-
ten i kyrkan fördes kistan till familjegraven a nya kyrkogarden. dar anfö-
randeri höllos av bl a den avlidnes bröder predikant Anders Persson samt
fru Signe Nilsson. Tullingsas En mangd kransar nedlades vid graveri

Skögscld i Ström

lund. Kerstin Bergek. Torsten Berg-
hult. Sune Danielsson. Arne Stenberg,
Mary Olsson och Bengt Torstensson.
samt följande nio kandidater Arne
Funseth.Birger Funseth. Marta .löns-
son. Robert Nilsson. Börje Sandström.
Sune Sjölund. Vivi Stenberg. Per
Sundberg och Sten Wahlström.
Ungdornens simmarke i silver har er-
ovrats av Bengt Wahlström. bronsmar-
ket av Enk Olofsson och Lars Sjöqvist
samt jarnmarket av Gunnar Sjöqvist
Efter uppvisningen höll dtsp. Oscar

(OP) Skogseld utbröt pa fredag a Storöns kronopark i Ström. varvid 3 - -l C8118800 Cl! föfßdß U" dc ">'b|l\N
har harjats. innan elden hunnit begransas av tillskyndande manskap
Branden tros ha uppkomniit genom askslag

_. H.

Höjdhopparbrödema Ake och Birger Odmark

II II

J*

Simskolelarare Hugo Söderholm. Stockholm. flankeras av Karl Trossdahl
och Ake Odmark

magistrama och kandidatema samt ut-
bnngade ett med kraftiga hurrarop be-
svarat leve lör simidrötten Gunnar
Vilbem framförde dareer mårkesta-
gamas tack till simlàraren stud Sven
Blomqvist och overlamnade en med
gravyr försedd större silvertallnk

Friluskyrkohelg tn.t-m
(OP) var i söndags anordnad i Toppen.
Aspnas. av prasterskapet i Ström. var-
vid predikan hölls av komrninister
Gunnar Sallv-in och pastorsadjunkt
Knise Mycket folk hade infunnit sig

Svaningens SDUK
hade möte lördagen den I-l augusti En
kort diskussion uppstod med anledning
av motionerna ang den frivilliga skyt-
tcrörelsen Dagens program bestod av
upplasning av dikter samt en artikel ur
Frihet / Negus

Aldre modeller av kappor bort-
slumpas till _vIIer.v'l laga priser
hus

Månsson & Olsson
Slromsund.
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Premierade ungston iv am-1 Ulriksfors satter igång l febniari :omm
(LT) Bella. ag. M.Lindberg. Ohn. 11iora. ag.E.Miekelsson. (OP) 75 man arbeta ßr fullt ined fabrikens istand-

Garde. Linnea. ag. Mana Palm. Strand. lns. ag. G.Erikssen. sammde.

Åspnas.Patronessa. ag. A.Tjernlund. Elglialleii. Dala. ag. Arbetsstyi-kan blir l00 man. Gladje bland ortsbe-

O.V.Hemniirigsson. Ulriksfors.Traviata. ag. J.A.Nilsson. Tul- folkningen.

lingsàs. Svarta. ag. 0.0lsson. Bredgard.Biunetta .ag. Erik och Som OP lbnit omtalat skall Ulriksfors sultfabrik.
P.E.Eriksson. Abborrviken. Gota ag. 0.Carlsson. Stromsund. som sedan nagra ar tillbaka varit nedlagd. ater sat-

Aga. ag. .l.R0lén. Yxskakalen. Donna. ag. .l.E.Villman. Oja- tas igïng sedan nu jagarmastare Arvid Carlander i

ren. Fjalla. ag.P.M.Holm. lonsgaid. Greta. ag. N.E.Nordlund. Stockholm lbrvarvat samtliga aktier i företaget.

Ohn. Karolina. ag. .l.Pal$$0n. Hattasen. Pinetta. ag 1.0. Tall- Fabrikat agdes Rirut av l-laveriiß pappersbnik. I

qvist. Strand. Blacka. ag. 0.Palni. Strand. Sally,ag. A.Palni- dag kan ineddelas. att drien enligt berakningar

qvist. Havsrßs. Tindra. ag. D.Lampert Sjödin. Gubbhogen. skall aterupptagas lbrsta februari.

ag. maimqvin. i-iavmas. omm. ag. eaaeuiuml. _ _

Havsnas.Munka. ag. Ol.Martensson. Gardnas. Silva. ag. G. Smsnk 1' '°'”"
Eriitesem uiivikem Freja. ag. ilppeeep. itmgvarmei. amma (LH Enl- nwtkvmmw statistisk årsbok Sa fanns i

g3_ E_0_Epi|;ggm_ Gu|,b|;58gn_ Sgjg-m_ gg |(,A_3gf5|um|_ .lamtlands lan vid slutet av l936. 608 missionslbr-

Gapuiegem Freja. ag. i>.o.sa|iae. Geppiiegem syna ag. v. hundars. 13 modistßr. 131 fralsiiinsswldalßf-

Maitensson. Gardnas. Stalla. ag. .l.l~l.Nasstrom. Ringvattnet. |23° UGPÜSW- 553 Pi8$W9N'°"- 4 f°m°"$k° ka'
|)g||m||g_ gg, |-|_5;|-°mbc|-¿_ |-|g¿|,¿|,¿g°|(g|m toliker. 6 niosaiska ti-osbekannare och l90 konfes-

sionslosa.Antalet ßdda pa tusen var l6_4 (riket

i |4.2). wa. Val' 'Ls . lla '
(OP) lntrades - och yttningsprovningarna taga sin början bar: :W "Bl ' 35 :Ewa "ull 5'2

mamiag am so apgpm ii 9 Aiimam pppmp iiauee emaagm '54 2 s,{.““|mm'°'““”°'r ' 'wow mmm N 4°',"'”,n'

den i september kl. ii. hd; “ka P" °

Stromsund den I7 augusti l937. '

R°|=l°f- T°|- |33- Samrealskoloma
(LT) Till musiklararc vid samnealskolan i Koping
under hosttermincn föreslar rektor musiklararenR Rune A. Eng i Stromsund.

Cykel - & Sportaar Ombud,

721- III- Slrömstmd- lm vaieef Amiefseep. svapmgep. har »ans sem

( )rltIar. Hjälmar. ( 'ykelshorIs. m. ni. ombud vid lamtlandsdistriktsets kongress lör

Repgra||'0my- ||¿/öreg-_ S_DU|( - ltltlbbarlta i Åspnås. Gardnls och Sva-

01080'

- - Vagsprangningen på nya Lóvbergavagen
Tillstånd all bCdl1V8|äIlSll'8fl_lt in-issv (0 I från C by

(LT) sökes hos lansstsrelsen av Nils Blank för gorbbefordran P) mc mm - pa - vasa'
mea ut-befga a smim sem muepeen mf palm eeii av F. 5"°'“°“'."'°°" "” "C"“'°'| *°"?f|'°

Stromberg lbr person och godsbefordran nied personbil janite I mm Simuna” pa vagn' I'
tillkopplad slapvagn nied Ojaren i Strom som statioiisort för bi- tel' d5p°'hàrdam';:'kkwà':'msFan:"fgm_

Im' djup dylager. vilket vid vagbyggnaden ej koiistate-

Ström rats. Vageii har sjunkit sammanlagt 5 m . och fbr

(LT) Avganei meemefmg fefmnae a :japsieiaimfem bemaa °" “à °°“°“ '““i“" mm” M "° f'°d“8°"
pmief men z_-i - _21 aegtmi meiim ii. i i iaimmag een | eef- :ha-'B'”,"'3,'
iåiiddag. Besiktning sjunde t.o.m. ortonde dagen eller vaeeine- ñkmmg in mot mm En samnmlaw |¿¿¿n¿n8 av

"8°"- soug.a,pami=iaaemaeapeemaiiaeeamuaagi.

STROMSUND pmm šmzfmy * “8;;fff:“
(om oiefamiefeeem i Hmeami eiemime niiiiefiga iagepiiei 1 °" V '“°'°' -I "'3 °'
mem simmepmie memeapeamnane fefeaijee mer immam betan- °°l' 3"* *°'“'“°' °" "°““"“ “W ' °""“'°“
ning.Skril'tligt lörsegl. anbud infordras före den 29 dennes och shck' Om är W Mmmm amusd

lå'.?;,f*fB“|å*l'l'å?t“.§“m°°'š"““.e.....a“°“f“““'“ '“'““'°“”"'“'“'*r FÖRLOVADE
Kom. ltanirer Albert Jonasson. jrlr(iun Dahlin

All eventuell uppvakning ae em-, _(-,,,,,,,_,,,,,¿_ M,,,.,,ß,,,d_

(ÖP) På W" IIISNHÜNÜC Û¿°|$°¿8 \W|b°¿ß Villßl "W I.eIa\'and den 2/ aiagusll l93 7.

bestamt .I M Jonsson. Ohn. Stromsund
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Vâgslimma za a-im OAVGJORT
(OP) pa toning i tingshiisct. Tin cnlm- (OP) Dcn forsta lciidsdclsnictclicti slutcdc ccvgicn nicllcn lanitlcna
rcndcßr |93s cinvcldcs lcnthnilwc Eric cchïfonclclsgcn. Nils ollcndcisaltcfscgniicpiisooo ni. nicatidcn
Pcrsscn. Tnningsas. vicc cnllbicndc lans- is,-14,0. Alic ödnwli naclac an-.ts basta icsnltct. l93 cin i højcihcpp.
skogsvaktare P..laöobsson. Näsviken. Far-
jcmanncn Erik Karlsson. Nasviltcn. bcvil- Friidrottsmatchen .lamtland I I-larjedalen - Tröndelagen
jades en arlig pension fr.o.m. l938 av 800 (LT) slutade oavgjort 6l - 6l. A.0drnark vann höjdhoppct med l93 crn
kr. Dagarvodetlïlrvagstyrelsenslcdamö- ochN.0llander5000 metersloppetpa |5,44.0dmarksliöjdhoppsseger
ter bestamdes till l2 kr. Vagstyrelsens var tavlirgens amsta prestation.
ordförande beviljades ett arvode av 5000:-
tf. cch till tcicfcit pcnc cch hichhcncf Fotboll - .lamtlandsscrien
mm- I000=- lv-som till skfivhlv I00 kr- (on stiansiinu slog iiwchacn Hsninicnicl nica 3 - o pc Tingvalla. |
Vssfwlsw bwvwdisßdß an för vàsà- hcnmlcgct var Blixt och o.Ni|scn ac usa. Mahalncn 'scacr i
cnac vàsbmgnader tiliialiigt iipplanc ,°,,,,f.,,m_
400000:- kr. En anhållan orn motorplog-
niig av enskilda vagcn fran Storgatan till Oavgjord juniortavling mellan Strömsund och Bräcke
byarna Grelsgård. lonsgard. Vallen och I00 meter:
Rissclas till Ulriksfors avslogs. Av dis- l.G.Vilbern. Strömsund l2.7
triktschcfenvidSlgjordanhallanattva- 2.K.E.l-Iedström. Bracke l3.l
gen fran Flasjöns hall- och Iastplats till 3.K.0lsson. Strömsund l3.2
angbatsbryggan vid Flasjön matte utga 4.H.Hammarstedt. Bracke l3.6
som allman vag och hanlöras till enskild Höjd:

l.G.Malmström. Brackc l.60
Fódeßedag 2.T.Fridt:||, SIIOIIISIIIIII |.55

E_R_ Rmüsuam f_d_ 3.K.G.Vluß|lI\8$Gl. LSS
Suunsunds Bn.88cri_ munen Sala ß."“ 4.H. BIÛCRG |.40

fis ar pa tisdag. K"'*1
l.B.Lennmalm. Brackc l2.88

|_and5|1g$$|;g[1g|'| 2 G.Vi|bCI'Il. Slfüflstllld |2.60

tm Lcnasiingcts ru ßicsiai ch lands- 3-E-Åhlin Bräcke I0-80
iingsshcncn hois nicd s oic till 3:30. :olâ Olssw- Strömsund I0-46

mcfï
Gatupennanentning i Strömsund l.E.Malm. Bracltc 60.0
(OP) Sgofggmi och Bmggcßpm gi- 2.K Olsson. Strömsund 60.0
mf mmm mi-cm;| mf iimiig; mf. 3.H.Hammarstcdt. Brackc 62.0
|,cm¿c|m.-hqcn mf hctgwiihs av per. -LK E.0searsson. Strömsund 63.0
manent. Bakorn arbetet star AB Skanska I-511841

("ç|f|g||{gj|||çf|ç( Dgbqmgqnigky |.B.laCllllm8|m. BIÜCICC 5.43
la utföras aro utgramingar. 70 cm.. sedan 2 G Vilbßfll. Slfñmßulld 5-43
ett dranenngsdikc mitt i gatan. ISO cm 3 T Fåßll. Slfñmßud 5-*U
djup|_ [\-gm |'0f|çd||j|\8;|- ndlßsggg gçh 4 KE HOÜSIIÜII. Bßkß 5.36
diket fylles med sand. Dareflcr laggcs ett Dislßlßï
lager över helg ggmbrcdàm dføvgnpå I K Û Vi|l\0|l'IISS0ll. SIIÛIISIIIÜ 30.| I

sand och överst ett gnislaget-_ Rmnstcmi- 2.A.Andersson. Brackc 28. l8
läggcs och trottgarcrm terrassen; En 3.G.Vi|bCI'|1. Slfñlïlstllld 28. I7
trcmoml m-bam; 3; mg;g||da_ och du 4.B.bcnnmalm. Brackc 28.0l
kornmer att racka hela hösten Först nasta |000 lllßlßff
sommar kommer perrnanenten att palag- |-5-kläm Bfidc 2-56
gas. zmrfiilcll. suonisiinu 2.s9.4

3 A.E Persson. Brackc 2.59.6
001000 U 4 K Tcfstcnsscn. sticnistincl 3.19
(LT) Till lckmannaotnbud fran Ströms gmffa 4,4|00;
församling vid stiflsmötct i Sundsvall har | Simmsung 52,;
utsetts kyrkosarden Olof Palmqvist. 2_5|-gm, 55_5

Strömsund. mod fru Regina Persson som

°'““°'° var fiaihsic shialøpiic Alficii Dahlqvist.

Sföbefgs HEMBAGERI líl'2¿:'.":'i'l,ï..,'*'l.“;':'ï°,,ï".....°'““...“..°“$f.."°"“.....“ff.i,;'°”.'.ï?.t°”'...,...i'“
REKOMMENDERAS chcf. '
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Nordvastra serien mm- M 29 dß 65 år- Hr- Sism är vi hsivw

(OP) iioiiviiton - Foiiingo 6 - 3 '““"*.'**”°9°"'““°=P°F'*"'°'*"*ß'“-

Diverse
(OP)Detifru.sotnckfelkappapatagetntellanHoting-löv-
berga.bedessattasigilörbiiidelsemedfruldaDanielsson.Mesele-
fors,förombyte.

Fagellivet ßljerhanrnedintresse.ochhanhar
ocksaskaffatsigstotakunskaperomdetsam-
ma.l-lanarocksaliksomehefenlörsvanama
vidbövön.

Ål' ni Sjuk us-mv
(ÖP) Vänd edet' med ßtttocride till STOCKHOLM - HÅLSOIN-
STITUTET - GOTEBORG. Exarninerad homeopatisk lakare.
rfifasi.iiamnioiuaisnotoii.oiiooog,iti.6-s.stiofnsoniiN,a
H0telld.totsdagkl. l0- I.
kl. 4 - 7.

Apoteket za a-mv
(OP)iStrömsundRlrestasden5september-
5 oktober av fann. kand. Erica Mattsson.

Åll jakl 0Cl'l djl.ll'ßIlgSI zs s-mr

Skytte
(OP) Enligt en av OP gjord sammanittning
av rnasterskapet i Jamtlands lan erovradesdet
förstamasterskapet l9ll av E.Martensson.
Karmaset.Suem.

(OP) i by a Pal Palssons och Johan Nomnans hemman för- Om vandringspriset
bjiidesharmedvidlagaansvar. Lösahundarbehandlasenligtlag.
Ojaren. den 29 augusti l937. OlofOlofsson. jaktrlttsinnchavare.

20034 stycken träd
(OP) darav 9376 gran och l0658 ira. hallande en dimension av 4
- l6 engelska tum i brösthöjd. utstamplade a Ströms kommuns fas-
tighet Storön I”. Strötns socken. utbjudes harmed till försaljning.
Anbud. markta 'Tradköp" mottages av
Ströms ltommunalnamnd.

(OP) ineilan sitytteibfeningama inom Strain
Alanis och Frostviken tavlades sistlidne sön-
dag a Svaninge skytteföienings skjutbana
Gardnas skytteßrenings tremannalag hem-
förde priset med 269 poang före Lidsjöbergs
sltyttetbrening med 254 poang.

45 hembitráden sökas!
(OP) Vid arbetsförmedlingen funnos igar lediga platser för 4 jord-
bruksdrangar. ogilla. 4 ladugardssltötare. manl. ogilta. 6 statare.
iiaoogofasiioioniei. ianasjungfnif. s itoivoosinggm. i mm. i

Till salu.
(OP) Fastigheten Ganiliem invid Stnimsund
till salu pa förmånliga villkor.
P W Tuveland. Tel. IS9.

Ströms folkskolestyrelse
(OP) valde vid sammantrade pa lördagen till

bagerska. l0 packstensattare. I handelsbitrade. 4 servitriser. 3 kall- ommaric wuima ¿ bush!! “bad hush¿"s_

skankor. 5 kokerskor. 3 diskerskor. l lierrfrisör. 2 barnsköterskor
till anstalt. I hushallerska och 45 hembitraden.

Förbundsskjutningen
0( P) IV Klass:
I6. John Lindqvist. Strömsund 97 p.

lll Klass:
3. Karl Anderssoti. Svaningen 96 p.
9. S.0.l~lenriksson. Hillsand 95 p.
l4. I-lerinan Larsson. Hillsand 87 p.

Olycka med djur 11 mn
(OP) Pa onsdagen hittade lantbnikarc Nils Eriksson. Grclsgard.
Ström. sitt femariga sto i ett kallkallhal Stoet. som var premierat.
hade gatt ner sig och troligen strypt sig. hon hade huvudet pa kan-
ten av lialet. Stoet hade gatt pa bete pa Vasterkalens skog. Det var
vart l500 kroch försäkrat för 700 kr

göromal och kvinnlig slöjd ) vid yrkesbestamd
fonsattningsskola för ickor skolkökslararin-
nan fru Birgit Arboren- Olofsson Till fort-
sattningsskollarare under lasaret I937 - 38 ut-
sags ßnitvarande innehavare av tjanstema.
ingenjör Olov Gardvall och folkskollarare
Melker Nilsson. Pa grund av litet bamantal
beslöts aven kommande lasar indraga fortsatt-
ningsskolekursema i Gardnas och Lövberga
Sjukledighet under höstterminen beviljades la-
rarinnorna fru Blenda Yngstam. Risede och
fru Anna Karlsson. Bredkalen. med lararin-
noma frk Anna Jönssoti. Ströinsund och fru
Asta Eriksson. Abbomiken. som vikarier.

Vattenståndet är
(OP) lagt i Strötns Vattudal.Geiiom den langvariga torkan har
vatteiistandet sjunkit iekordartat De aldsta personerna minnas inte
vattenstandet sa lagt. Vid utloppet i Ulriltsfors ar vattenran
mycket smal och vattenmangden ringa En del tianga sund ar ofar
bara. Det langa uppehallsvadnet har varit gynnsamt för grödaris
torkan. men det blir ett dalig potatisskörd.

Födelsedag
Flottningslörmannen Per Mattias Sjögren. Vagdalen. Ström. fyller
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Orgelinvigriingsfest i Strömsund
(OP hölls i söndags i Egna hems smaskola.
Kyrkoherde G Löfvenmark. komminister
G Sallvin. pastoradj B.Thunström och predi-
kant E.A Engberg medverkade Orgeln har
tillkommit genom insainling av frivilliga bi-
d'38

Förlovade
Åke Bergvall Elsa Mårtensson

Alanäset Gäddede



1 _~'“*l'Ü <4-fä 1

1 \. *kg
-- 1

Surstommtngsfest 1 Ol .laxbuan 1 Klot sjon. Strand
Fr \ Anders Olofsson. med g1tarren. Kann G) beck. okand. Karm Taraldsson G_\ beck. .lohan Holter. Gerda Gybeck.
Olle Olbrant. Brma och Anders Otto Palm. okand. Jakob Olbrant. Hans och Augusta Holter. ll1Ibert .\lartensson.
Kann Martensson. Olga och Otto .\'1lsson

Från S.\*l - tävlingarna i fri idrott i Göteborg :11111-11- Vetermar H S Manenssons 1-andr1ngspr1s eros ra-

(OP) I hojdhoppstas lmgen wrkade Odmark tara 1 n fom1 och 605 =I\ RUd0|f BNI! 0Cl1 ål' -'\ Wlllff \=lI1dl'Il\gSPf1S

tog |_8$ m med en elegans som mçktc 1|ppm3fk§3mhe|_ men av Anna Persson Pa lordag f0l'8tlíldt.'S pl'tStlld1:|-

da Kurt l.undk\1st elegant klarade l.90 m 1 andra hoppet tg ck- mß-'11 I Sßmbilmí N04 Silmllm 0 Üfflßd HON"
tes .-\ke Odmark tappa sugen. men 1 slutstr1den om andraplat-
sen. som han tann. hade han dock nmmt t1IIbaka sm gamla sa- Sam"°3|5k°|a" i Ström '“ ""°"'
|“~|-M; (LT) Teckn lar Greta N'1lsson anhaller hos skol-
R,-Sutm st; relsen om entled1gande fran forordnandet som
| Kun |_un¿|“,§|_ Rcdbcfgmds ||§ Log t1mlarar1nna 1 tecknmg. \~alskmn_mg och handar-

(_\~_\u s\-msk; [L-1,0,-¿) bete ud samrealskolan 1 Stron1 l-rk .\1lssor1 har
3 _.\|“_- ()¿m;,,k_ ||:|§ 5"°mS,m¿| |_g_< erhall1t forordnande nd samrealskolan 1 Vetlanda

3 O ?\'or1n.Goteborgspol1sen l.8$
s A 901.nu.-f. A4. 0511-:md 1.115 All jakt och längst 11 1.1-»-1

(l.T) a El1as .\led1ns sterbhust1llhor1ga hemman 1

DW ml-“d $P°'““"S '"°l$°¿¿° -*ÜÜÜ W-'lß'f$|°PP°l Vll 3* "WO Halluken. .\'ords_|o. Karrnaset. Tasjo och S1kaska-
Jonsson. medan .\1ls Ollander. som lett loppet t1ll stor del. 1 en |,-0 af nd hg; mm af fo;-bjud.,-n
rasande slutspurt l'1ck se s1g besegrad 1 stnden om andra platsen Jakgrgggsm-ft,-ndaggm

ax Bror llellstrom
R.-sutm ll-lR.l ll:'- ( )( 'H I./I -'l)I.\'()l.l:'Rl.f\'(i .-l llïl )
I Henry Jonsson. Brandkaren. Stockholm I-l.$l_t1
2 Bror Hellstrom. Brandkaren. Stockholm l~l.55.-l

I'm1- och prmrppgq/I pa begaran.

Strömsunds l.awnte11nisklubb S"-Ömsunds Red3kapshande[
(OP) \'1d den at slutande tumermgen blev de basta resultaten
llerrsmgle l Rudolf Bmn 2 Gunnar S1monsson 3 H S

.\lartensson '
Damsmgle I Anna Persson 2 M G Rosberg

SS



Havsnas missionshus iisiw
(Lhuuiüerdutßålwmmummmmaßidammwrüigürümvagpræhnkmmiwånßrger.
lsüüagswgsbyggriadmaæribmkvuWdMMßahölBavpmdihmA.BergsuünæhPmll~lemmingsson.Paef-
termiddageninleddeshögtideninßrentalrikpublikmedpredikanavkyrkoherdeSandell.vilkeriavenaterinvigdedet
restaureradetemplet. DaanueföiekanmißikpaorgelwhdmavmmikürditörMañkGalnæhklngegaM
Gotlie. D.U.F:sordßrandehrEriklohanssongavenöversiktöverhusetstillgårigaroehskulderochriktadeetttack
tillalladernsombidragit.

Virkesaffärer i Ström
(LT) A.B. Gianingeverken har köpt följande stämplingarz 6l26 stycken trad. ägare Karin Magnusson. Ringvattnet.

I l0l9 st. träd. ag. Jonas Gabrielsson. Tullingsas, l3l9| st. trad, äg. Erik Persson. Tullirigsas och 8433 st. träd.

äg.Gertrud Gabrielssoti och Märta Nilsson. Tullingsas. Priserna visa. att travarorna koinrna att betiriga ett avsevart

högre pris än löna anet.

Årsvaxtrapporten
(0P)'anl~laitirnerdalstingslagvisar.attpotaüsatskadatsavbladmögel.oehantorkanvañtsvarpamangahallniai
uttr§ekerocksaglädje"lngenkanminnaserisavarmsommar".Sifiomaidetföljandebeteeknar Szmyeketgod

skörd,4=godskörd.3medeln1atug.2=betydligtundermedelmarágskörd. l=naramissva~it.liösirag=3.5.kom=
4.havie=4.blandsad=4.ärter=4.potatis=3.foderrot'ukter=3.S. hö=4.

F°lb°"- 3å'“*|"4SS°fi°“ Förestandarebefattningen mm
(ÖP) Strömsund - Kf°l<°m l ° l- iom vid iamiianis ina aiiiasitimiaiiings imei i

_ Strömsund kungöres till ansökan ledig med tilltrade

Mink <ieni°i<i°b«a.a.Lonsookrpefaimausi<yiaigiiei
(OP)f'ianprisbelönadminkgardil-lalsinglandsaljesförle- attt.v.hallae.xp.lokal.Ansökaninsäiides5redenlS
verans under oktober manad Närmare upplssningar lärnnas september till Arbetsförmedlingen. Östersund.

av Forstmästare G.Trolle - Lindgren Östersund den I september I937
Box 'Il. Strömsund. Tel Lövberga 7.

Ströms samrealskola
Född (OP) Upprop fbrattades i gar med skolans elever. Det

En pojke Rut och Kalle Kai-lgg0n_ totala elevantalet under; l937 är 99. sa-

Strömsundden3laugustil937. ravi4 23.i3 20.i226ochil 30.

Årets andra fröskörd is-tim Strömsund is-um

(OP) har f'.d. kronojag. Per Ström. Ströinsund. börjat med a (ÖP) Talldlålwß Espmßrl llcmlwmmßll Pfllilß

sina myrodlingar i Murasen. Da kan namnß att han hittat flyttad till huset mitt emot Grand Hotell

ett timotejstra i full blomning med en langd av l55 cm. vil-
ua inte mic :mera sa ana om man aa iiaanim viiiiai Wickes populära danskapell
IW det wii- så Ställer sis saken mm ovanlis :petar upp iiii vara a simma damma i Haiti-liten

lördagden4septemberkl. 9ernoehsondagden5
Sommarens väniie www kl 8 cm

(0P)hargjottattbadttirtgertivaravattenvaritsy1irierligeii
livlig. Siroms vamidal. som i vanliga fall ar nagot kallare Ströms kommuns halsovardsnämnd
än andra vattendrag. beroeride pa riordligt lage och fjälltill- (OP) hade i onsdags sammantrade. iarvid till sync-

flöden. har använts flitigt av badande i alla tikar. .lust de se- nämnd i Ulriksfors utsagos ssssloman Erik Backström

nastedagamaharbadningeriupphört.oehdetliörtilldet ochkommunalnämndsordförandel EAndersson. Ul-

oianliga. att det iarit möjligt bada hela augusti riksfors samt skolstyrelsens ordförande Nils Grön-
lurid. Vagdalen

Eldsvàda i Vågdalen . .

(on murar vid enitiai mer tisdagen i en mangafiisbmiiati EP'd°m"'PP°l1 *°-W"
iiiiiioiig iageniieisagaren :aim samisnom. siden eu mig (OP) för I6 - BI wsißii uvvwf 3 fßll av =°|\=fl=l<==-

eri sadan omfattning. att ingenting stod att göra Även lösö- f°b°" l 5"'°'“$"“Ü$ Ülslkl-

raddades. Brandehefen .lolut Nsström. Stnömsuiid. undeirät- (op) naßus.. i Hmmm med lskm mindre j°|_d_

'“°°“ P* '°'~ °'“°°°"”'F '“°“ ">w"“°“ W d* °““*“'L unit iiii sam vaeuen iaga »ia Fiasjm och mia m-

°°" ha" “ms °°' °"°"'3' ““ '°"'.“ ”“““"“*.'°"' ""' °'°°“ riaiaiai iiii Gaauaie och iom Gaia im bra skog
uppstart kan man för närvararide inte _\ttra sig om. Bgggna- Axel Wikström oümum Méfon 684 '

den sar troligen försäkrad till betnggande belopp ' '

S6



Vâversltor 49-mr Löfvenrnark hade på söndag inbjudit ßrsam-
(0p) | |-|¿m|,m¿,, pg |m|,¿ ,v,||m¿, vgvkm-3 lingens tjanste och förtroendeman ull visitationsmiddag på Tu-
mr iardrirrmr har bid. Aim Bergvall. Aidrrm. MMM-
deltagit.

Avd. 753 Svaningen av SSFAF
Homcopat un Fasth _ (LT) hade möte deri 4 september. Ordföranden rapporterade orn
ggr) "agg ' S"°ms""d° Tunsthacua' lördagen eri del förhållanden som uppstart pa Svanö AB:s avverkningar i

"- ~'°"~ cardrrarnappdnerrddirordrzvrrrrrddrrragardrrgddirdrrdrs.
Gmnin everkens AB Rapporten ån nied Strörns Travani AB god-

(0|>i irdåd av Miirddi Eriksson mn. i rssprraósçåim “"*'”~ ^” “>'?'°°." ““"3'“ °'3*“'°' R” ““ mm ”'“““' "°'
sumphm av -H 35 "ul lag att ansluta sig till Norrlands godkan-

des.Sorn avdelningens ombud ßr vinterarbeteri valdes Oskar
T haku' v¿r¿ Nilsson. Martin Jonsson och Nils Nordlund valdes till ombudu os en

. . . _ _ . ngdomsförbuii-
(OP) orsprrrsarsirøirrrirdd oigd Bdrgr °"' "°"m|">"*'|“'“É,,..""-"°" S°° “°'“°'“ U

Strömsund får trots uppnådd pensionsålder das bmhadcs 5 kr' /Jo"
kvarstå i tjänst till den I september I938. Lanclstinget huböljat
S -tß|.s¿|- - - ost d (OP)'Till valdes bl.a Torsten Carlsson. Strörnsuridpn jmngen I ersun
(op) har dm mer M pá ck “esta auch M" ¿ hm och ull undervisrungsutskott bl.a Elias V.Johansson och Tor-

da. ovdrhdwdagaarmmdrrdsbdiagardvrrrr- “°" °“"“°'* S"°"““"°'~

§','f.§f',,',f_'“°° i fw °"' °°" “"""""" °'““"“°" '" vid riiviirrgdr i fri idrdrr pr Nipvdiirrr. sdiirdd
_ (0PmgrdddAird0drrrdrirrivo,dir<rppmddissdrrrddhNi|soi-

SUÖMS m°d°Nlß ßflß iarider pd 3000 m med riderr 8.48.-i
(OP) och ungsvenska föreningar hade pá torsdageri
anordnat samkvam a Udderi. Strömsund. Sedan Sl|VCfS|<Ö|d6Il.
moderatförcningens ordförande ingenjör Elias V. (OP) ett vandringspns för skidlöpning. oneritenng. allm. idrott
Johansson halsat valkommen höll ombudsman Eu- uppsatt av rrna Sporttjanst i Ostersund och galler för aren
sen Johansson, Sundsvall, en |Q5cfan& ßrcdrag I937 - I939. Ect' ißlà åfcß tävlingar ledet' Tfàllgßvikls IF
om det inrikespolitiska laget. Sedan följde sur- med 50 poarig. IFK Strömsund ligger pa 8:e plats med l3 p..

strommingssupe. varefter vidtog dans. Samkvarnet steget före Ostersurid med l2 p.

besöktes av ett 70- tal medlemmar

Prostvisitation i Ström Jamtlandsserien
(OP) började pa lördag. En uiigdomsgudstjanst in- (OP) Jarpen - Strömsund l - 0. Hernrnalaget hade klan övertag
ledde högtidligheten och darefter förliör av konfir- i spel nieri gasterrias försvar var av basta kvalitet Kedjan dare-
marider. vilket leddes av konirninister G.Sallvin. mot var ett sorgligt kapitel. "Gamle" Blixt som ch sköt som
Konfirmandema avtackades av visitator prosten vanligt och sopade retit hus . Hans perfekt placerade bollar
E G. Bohman. Hammerdal Ovriga praster voro kunde dock kedjan ej förvalta.
kyrkolierde. D.Sandell. Alanas. komminister Sund-
ström. l_.a'tSj0. ltyrkoadj M Nilsson. Gàrdnàs och Ggngm (jppgn aukgn 794931

ß'S='“""8°'ß Pfm' iom som irdiia idrddg dar is rdprdrrbrr id 3 dm. iarsdija mdr
Visimtion i ström kontant:etå=nirl:gmEspnas gamla vattensag. bentligt smide och

(LT) Visitation har under den gaíngna helgen för- M'àa'"n"mi“ Es Ä"
rattats i Ströms församling av kontraktprosten P '

E.G.BdirrrwriHammrrddi Hdgridiigimrr borjade umsmk m,,,
på ßrdassmiddagc" 'md umdumsudstwm (OP) Karl Jönsson och Ragnar Nordeen. bada i Strömsund. ha

om°d°|bm ca" densamma hö" “gulor samman' anhallit om tillstand med vrterligare med var sin automobil i den

Vid soridagens liogmassa predikade kyrkoherde -

Gunnar Lofvenmark. varpa prosten Bohman höll Suomsund som snuonwn
visitationstal Han utrykte sin glädje över det liv- Ti" tre 'cdi m k' d

. g I' ala C
liga församliiigslivet i Ström Ambetsberàttelsen _ _ _

pmsadc manga gmjæmmn am en pm, “_ (OP) extra lansskogsvaktartjansteri Berg. Uiidersa-

skernal. som visitator kraftigt ville understryka. ku har N a Näs Edman' Haßnàs' anmäl' sm'
mi iarvrririgadddrmddddrizs -da is- _ . .
m,Åc8°,§mm|¿,,8',hm, sm, uM8,'f'f¿f:,,¿,,,':,_ P. W. Ohlssons Herrekipermg. Strömsund.
drar- banrr ddgddmsmirsdrnha. sdrrrmidrrrirrg REKOMMENDERAS
pa helgen hölls aflongudstjanst. Kyrkoherde
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Kokerskeplatsen vid ålderdomshemmet. i Tullingsàs I ißwi '_9313 i<=_l<_° Skall Utsi- För Silik-

torl af loalg ull shsoksh. rlllmloo omkring l/lo losv. Bogshholsolo- mm dfi bßwllßdß 8690 kr wdw ßf-
llo«laroololmah.oohsllrfrm.Efloformsljahsrlulsgafssomosm. =|=s=il_linl=wm-°=Iwisl==ßIs°d-
vlasjokoomlasvshllvlssomfolollhg. ksols._l.ikalod=ss°d1«d_===w=>f_=I=a=i

Skrilig ansökan till Nils Svensson. ordßrande i Ströms fattigvards- ßf °P|Ö'ßJlll<SlI_Igan. Till l ge-
st,-,-c|,c_ mensamma direktionen för sjukstugan.

' tuberkulos- och epldemlsjukstugan l Ström

Provinsiallltkare Krenzisky. Strömsund os-lm am I938 - 4! valdes bmkir 0-0l°fß°.
lov) homosl 9 soplomhof ull zl oklooof lim of Boful Llhslsmha fwisvf<B°rdf°md° Per Olofwm kvm-

munalkanuer J.H..|onasson och lands-
tlngsman Elias V Johansson.

Examina
(OP) Vid Tekniska Högskolans avdelning ßr kemi och teknologi har ci- Slåmpllngsltöp la 9-mv
vilingenjörsexamen avlagts av Tryggve Bergek. Strömsund. som samti- (OP) Graningeverkens AB i Ström har ge-

digt antagitssomassistent vid högskolan. nomombudßl-varvar 576! sill-ad av
lrlgeborg Näsström. Rirgvattnet. 2|2l st

5“°'“$ f°"*$'°°'°f :ml sv oshlol Ehgonsu-om. Hansson ooh
(OP) Pa onsdag hade l Ström folkskolestyrelsen gemen- Wcmc bbck av N_5_N°,¿|u,,ds bam,
samtsanunantrade.Fraganang.lax1amandagardlskulel'ades inga- Qin |||97,¿°d,4|59,",¿¿ pmm
ende Allmänt frarnhölls att om resultatet av skolans arbete skall bll det M, fonßmc owmhsl host
basta möjliga. vore en utökning av lastiden oundganglig. Förslaget om
utökning av lasaret till 39 veckor beslöt lararkaren eller en livlig dis- Bamamakt i Ströms f°|ksk°|°|.
k-IISSIGI llllSß1'k8 l'l8& Ill )1Il'I'Slß ÖVCT Cll HW' æag
llal Üflß IV l'Sl.Cl'Ill ll" mm. Vllkcll ITKXIGI kál'G'I Chu' vid Slrans f°|ksk°|°|, nå allmänt upprw

"8' ““'>*'“°- ooh lssolhg pa lofasg. Bomoolslol ssoos

vid lokhisko hogskoloh f°“f““““°““"“'“*°°"“°'“'°°“““°'“°ß
(lm ho hl s loljohoo olovof songlls- l fookovoolhlhgoh for vag- ooh 9"" M3" fc':'¿df°"%f|. '“°2'._f'“" à'

' ' . _ . lntrader eme en lng l
vattenbvggrlad Arne Roner. Strömsund och l fackavdelnuigen för kemi Slmmunds fomskoh har en 'um-ha'. _ _|

°°" '*°'“'*'“ '°'“'°'°ß' ^'“° "°“'“"- S"°'“s“"° mos: lhslngos p.g.o. mlhskor osmoolsl. sh

Sl1'ÖmS f0lltSlt0l0l' lov-mv klßs af Ü Swl 35 °l°Wf-
(LT) Till representant i folkskolestyrelsen lör tiden I938 - |94l omval- 50 å
oos folkskoll. Ahoofs Room. shomsooo mod folkskoll. l~l.l:<lv- sjololkl f
ulflksfofs. som sopploom. vad foljoooo ssmmhu-zoo mod folkskolosry- (OP) Nu Pa Ißds fyller làf°vçrksad;¿ Hol-

folsoh olsags lamlhhoh rfk Elsa Eriksson. Hlllsoho ull sjokvlksho vad 'W lßifßf- $'f°'“="“<1 50 af- 1“l>'l°f°“
Rlsooo skolo ooh ull oo. for holo lssofol ha ulflksfofs folkskola folk- åf W I Sšdmlß °°h =\'|=4° WWW-
skollaf. sug Lohoof. vskjo. sjokloolghol for hosoomuooo oowljooos M 1 Hudilfmll |°°6 °°'\ '9'5 l-*W -
lamlhmhkAhhoEnkssoo.Asphas.|ooolamlhhshfrkAhho1oos- MM- |°||-|9I4h=d°lwl=ß=1àIIißs
som suomsoosl som vlkoflo vlaofo ooslols oh ull skolkokol lhkooo oo W WW vid Gßflflßdß f°"°l'°ß='=°'=
clclm-5,; ,p¿,_ och lantrnannaskola och an l9l7 nkane-

rande amneslar nd Ströms kommunala

Udden, Strömsund. .o-ms, mlf;=§¶f=¿¿>f8~"L*: °f<"-

|-Öfdge den l l - ull småos somfoolskolo loso hlov hon oo-

Söndagen den I 2. Musik: llmkl- lim M Rwimmlß hßflvbilwl
- tagits i anspråk. bl.a. som ledamot i samre-Hans Erlk Naas stora dansorkester. alskdm sk°mm|sc_ 'dam av komm

0 | - - nalfullmaktigc. viee ordförande l926 -
ark till Berlin mao Im I I I [sk

(ÖP) Svenska ldrottslrbundet har utsett Åke Odmark. |923'_°|92-,_ |°¿,,'m, av ,,¿,:,T,,
Strömsund. att jämte Lundkvist. Redbergslid. representera mg . |93|_ lamm av uk .wmlm
Sverige i höjdhopp i landskampen i Berlin den l8 - I9 sep- l922. kommunal revisor och kassakonlrol-

tember. Uttagningen av Ödrnark har låtit vänta på sig. Han Iam- 'Nm =\'$lf°1SIIåS mvlivßllll-
ar dock den enda av aspirantema som i år klarat I93 cm . '“““'8° ml ° ma- '°d”“°' “V $*°"“°'

l930 och fn. ledamot av folkskolestyrel-
Landstingsskatten 3:30 ll wlan sen. Jubilaren ar kand som en skicklig la-
(OP) Statslörslaget för I938 till tuberkulossjukstugan i Strömsund god- rare. som alltid stan i gott lörhallande till
kandes och 8400 kr beviljades till driskostnader sina elcver.utan att behöva anvanda nagra
För sjukstugan i Ström bestamdes att sarskild Rirlossningsavgift fr.o.m. "padrivningsrnedel °' Jan
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Gårdnäsbyns SDUK iss-mv
(LT) hade motc sondag l2 septernber

med besok av rcpr for kretsstyrelsen och
av flera medleinniar fran Hillsandsklub-
beii Cirkular beliandlades och fragan om
stabiliseraridet av klubben diskuterades
ingaende Beslut fattades an Gardnas-
byns och Hillsands SDUK - klubbar sko-
la anordna ett gernensamt mete med fest i
Hillsand Motet avslutades med sang ntr
2 i Tidens sangbok I 0 G.

Predikoturer den I9 september
(LT) Stroms kyrka. sondag. I I hög-
massa. B 'lliiinstrom Ulnksfors skola.
söndag. ll hogrnassa. G Sallnn Sva-
ningens skola. sondag. I I hogmassa.

Mark Nilssoti

Tlll $l'CSlåIld8l'lnn8 in-mv
(OP) vid alderdomshemmet i Havsnas
har antagits frk Mana Melin. Matfors

Vigde
(OP) l-lr Anders Alfred Nilsson. Bredka-
len och frk Nelly Nilsson. Tullingsas.
dotter till framlidne lagenhetsag Nils Go-
ransson och hans maka. lodd Andersson
Vigseln agde riim i Stroms kyrka och

Storskaren. disponenten Oscar Carlsson. "Giill-Kalle" kallad. fyller \-'sscmnñmm mr kyrkoherde G L°f°
venmark Dareer var middag anordnad i

f°"'"° “' hmm im for den mmm siaitimi-
l "skolungdomens“ på llofvallen deltog bland m.i~m
(OP) manga andra Juniorer Birger Odmark fran Stromsunds realskolai

S00

hojdhopp och kiilstotning OP skrev "den yngre Odmark fran Strotnsund H)/"ningar
visade dalig koncentration Han hade hojden inne for l70 cm men rev all- (OP) I-3l'°\Wk$dl““l“ Hclmcl' I-°W“'
Mc; . man " der. Stromsund. blev pa sin 50 - arsdag

Rcsutm Hójüiopp liianligt uppvaktad Tidigt pa morgonen

I G Ekevarn. Ostersunds laroverk l7() cm “dill-'S han 3)' cl' k°" b°$l3°0¿° 8)' °|°\'°f
2 B"-ge; 04,-M.-|(_ ggroms |-.,a|s|;°|;, |(,5 cm och foma elever Kantor D Fr Nordfors

Ku|;|°mm8 halsade 50- anngen med nagra hjartliga

l B Lennman. Bracke mellariskola I-8.72 m Ofd 005 °\°f|3mN¿° b|°mm°l' Ußdfl'
2 Birger odmfii. simms misiioia i-i.s4 m dasws I°i>i> vvimliadcsivbilßfw ml

presenter och blommor Pa afionen gav

2000 - metersrekordet stod sig i Strömsund. hcnskapci Levander middag i Grand Ho-

(OP) Utider halvtidspausen i matchen Stromsiind och Stavre Ioptes 2000 tell for kollegor och den intima vankret-
senmeter Resultat

l Nils Ollander IFK Stromsund 5 -ll ll
z s omimg. šoiicfit-a ir šfsaki Älailli

(Nm ^,,8cman|¿m¿s,ck°,.¿) (OP) Pa Stroms Trávanibolags marker i

3 T cafisson. irx simmsiimi 6.321» Silßßw Sl=°1°S f°fSl=i=|=Id=s° w 5-
ang tjiir och en ko. andra dagen en -l-ang
tjiir och tredje dagen 2 st 9-ariga tjurar

Fotboll
(OP) 'FK Strömsund Slam 'F 3 0 av forvaltare A Nymans i Ssaningen

làd sade Anna till Pelle
l': köper rmgama hos

ENGSTRÖMS

Jaktsallskap

Ecklesiastikminister Artur Engberg
(OP) vill ha fria laxbockcr i folkskolan
Proposition i fragan kommer |938

59



Udden, SIl'Öl'l'lSl.ll1d les-lm K°°P°ÜÜ°"°
(0PlD=nis=nlvlnnniasr=si.lofdagaeliaonaag.vanligaiiaaf. tóvllerireleerrfbrlßmerrdelànedieerilrrev
Musik; Jgmgpojlggmg Kooperativa Förbundet invaldes vid årsmötet pa

Rest. Hov på sönrhg handclslörestàndare Tor-
Lgm|af Sll CIÜSSGL SIINIISNIÜ.

(OP) Av att döma blir l938 ett lemmelår. ty nabbmös- Namnbyæ
sen uppträda l oerhörda mllngderl Norrland - ett säkert (Op) Nm” |_¿,m|,°c|, ha, 8°¿kgm, gm, ,|¿|,g.

tecken på att lemlama skola komma i stora skaror. mm mf gi-lg Eli; lungan i si;-mig ygamling

Herrrleleresrelret oilnnuli vann liøja pa les cin
(ÖP)çutIOskarNorltnglSVOßS|<ÖPlIIßälnn8ftn0lIlSU'ünStHldS (op)Svc|.i8cnm|u.|¿,|¿¿pa|¿.¿i¿,°n¿,vc,
munlclpalsarnhallcldkaharldelsrörelseundermta 1-},k|,_n¿m,¿ |07_ |0|_ Km,mp¿,,,,.|æ¿m_
Nya Begravnlngsbyfa och Blomsteraär. Curt Norllrg. ns ¿¿ vu, Mj¿h°wu.¿ 5 (im mwwunmk

grenen hemlbrdc ell överraskande dubbelseger.

Förlovade sunnuunaspujliai Alu; oainaili visade an lian

Sven Svensson Ebba Molander varlllt vardigdet töltroendesomendel Stock-

Rissclàs Garde hollnstidningar ville ßrrnena honom och vann

sin hittills största seger. I-lans l95 em ar nytt

Gårdsalri Havsnis les-mv d'smh"°k°'d'

<0" HW” Geivefeeef ber ßfeelß Ü" W"e=““~'= Livsfarlig nijnllialiviln i snoninunl n an
o'E's°d°"“d' Havmß' (OP) Depersonersomvoromedotndenotacka

Vilohem i Strömsund invigt ï:::h'“°|| Slfüfßfl

(oPll:Fs:asi>valaeli=solneiniuaagarnilsbcigsl>ani-nanala=f- °“P°ß°“ ' '°'°*''“"°"
aanianainillillsanilaaiilialianualiriusaiin=iinniri.u.ni.laan- '-°'_=°°'=5“°“1?"4-*§““°°"“°=ff“°°!'=>*'°'
leinliai avlaaia av pnaliliani aan nu Augusi olsson sani ænasian- '9"§“'**_°'=°'“_““8°" “fl °'>“°*§P'=_“°" VW- °“
ilaia.laiisoialbafnunaervi.-.aaviaFniiau«g.lsuilnisunilin- f"='_'“'“!°!“$'°"°'8*"8°"P=2*3°°'“°°_"
vigila siivelsen Anna Nilssnns vilalienu nia villa villian ni-ligen en "Ba SM' ='8'“'- VW* W W' “Pål W'
inkopts.Detgamlavilollelmnettarvarstol'areparationer.vartör $k°"'o'“°'5°h“h"h'l¿'“°""W3'“'““d°
lnaninlilipiaeiiniavillaiiiisfansaaaniisfaaljagainlaiilaliain- “"'|-**'==°"=“'°4,°f-*°“'°'°'>°=°'=ß*"_“'°°'
nia. Dei uigøns av en nom jnnllinllisfasiigllei ann av /uuia “B °" “*? 'W '“J°_“< - P--8-I 4°" 8'°P'8 W'
Nilsson ilanaiailas iill lars lar an lmila lianvalasnaiief innin 8°“ *W '“1°“$°“ NU" *W “f-_ *W WS'
suoin en lnliovlig vila. Enn invigningasiunilen aainlailas anicl- W" W* =" 5"' “PP'“ëf'*“'““°' P°_'“1°“*"°S°

aan rom via pasini Mikael sanililla grav nan aan-nu vid anna lie" °°" ß'°"**° b°“ be* **8°“~"ße“8°“ °°_"

Nilssons. viauaaagiavainaialaaisiivslsanfarisfanaai ilifalnui '=8°'~ Mefäfßßem- ß'°“'“=“*""°
sienqvin aan nallade liianaai. W- See" ff" l-=ß=°“-

60 år ,.,a..,,, Rekordtom l .Iamtland l augustl
ll.'n Tanillaliam lvai sunaanan i sundsvall fyller den 22 as eo (I-T) Medelremperewr ere 4 :reder °~er det

ar.Sundernanar5ddiAlanaset.dàrfadem\ar5naltareHan l\°"“13N°d°fb°fd°0C'844mmm°U'°"“3|l
avladeodontkandexamen l90lochtandlakareexamen l903 3001111

Året darpa öppnade han sin praktik i Sundsvall. dar han alltsedan

dess vant verksam. Bilmissöde i Havsnás
(OP) Vid 8 tidell pa lördagskvällen körde en tra-

Bil kolliderade med tåg i Strömsund lrbil- förd er err rrekbilaere free Hewe- ev

(OP) vill a - uden i sonilagslivall inirarraile vid den obevakade serr eeh irl i elreserr- verrid bilen blev Mae!

janivagsoveigangen lill Aliliunvilian aan uililana ilansliana an remveereel Olrekerr emee bererr ve der resn-

liulliainn mellan lag ueli bil. vilken ilesalianm vi ln-avec niannislio- rse redrer- eerrr slerde en edrrrlerr imrrrede

liv. lan paisanbil fran Alilmvilian nial ua pefaanai alianvai-alla Bilerre ßrere klerede ers helslrimed fràn erem-
inte kvallstaget. Vid smallen waktes bilen av sparet. men fast- W'

nadevidloketsgaddjamoehslapadesmedca l25mlnnantaget

Klldß NW- M°1°f|\IW° Och l>'|=I°f S_|eI°e ev- 0011 hele M8” Söndagens gullgosse i svenska truppenf av b'|°;_|:T?md°.s àzn' Samu'3åc3hsr.'"°;, (ÖP) var lörstas Ake Odmark - "Är det sa att

'b.“m' _ skmsa' ' immm' ómsa . _ ° inte ldrottsbladct tar av sig hatten lör honom i
stalldlgtoskaddavllketläralßesvaraettunderverk. Denlfraga- m¿“dagmumm'd¿m¿nsj¿|s|umja8 musa
varandeovcrgarlgenarlteltobevakad.Merlmanbondeatrnlnstorle bladet.. sa¿cLcmmN¿|ss°n m¿m¿|500_
kunna fordra ljussignalcr. som vama ßr taget. Vagen ar visscrli- macm' °

gen privat. men trafiken ar stor pa lördags och söndags kvallama oppa'

60



Ödmarlt 219-mv IFK Strömsund 219-mv
(0P)heteralltsapojken.l-lanharftuuiitsganskallnge (L1')hadepasonthgenklubbmlsterskapstavlanihojd-
ocliviharRbljthanstort:liavandenmedintnesse.Nuut- hopp.
l|dehanenbragd.Detn|ts>rstandigamarmiskorsom l.Åke0dmark l.90
säger. att en idrottsbragd inte ar mfgot sarskilt att tala 2. K.G.Vilhelmsson I.60
0tn.det|yttarinte'amSvc|'igecnnim.Jo.detgorden 3.GustavLundholm l.60
allt. och det nns. praktigc pojke från Stromsund. en
ochannansom vanderardin insats i Berlin pacn annat Stamplingskop
Sw-Odiviwdwfdistöftduawiskößvdi lolusvongotaoioroorononaoounotooihmuioinampu.
|>fima|>°Jk=m=4k~ti°=h=mbi°- Däfwlistmßd as.zoomms|| svoooa-B. for |.o1oomsd.ooh
»nat f°ll<- wm harambiuw- /Hm - Hm snooo kommun oo oumot. a 20.032 nu un Kfomfofo A

- B. for |.93 por usa.
Stil och kvalitet STADION .wm-
Snlalla kldderjör spdnsuga man De Gamlas Dag

Sdlm I fwf -wfffs <~ (OP) mloo i gaf i snom. Hognatignoioo bofjooo mot
P- W- 0/1150". Slflrtmä- hogmassa i kyrkan. dar predikan holls av komminister G.

Sallvinwarcllcrbljdenattvardsgàngmedetthundratal
Ake Odmark ootngom. nogomiovofoamnofaoojouoo nnoofoouag-
(OP) tom honan snomoooa moaugoi pauoaogomt- ha a Lomofoto Maoosoostmsoi. som oofjooo mon psalm

|cnocltmottogsavcnstot'skatamànnisltor.|FKordß- 33'l.ochdart:crblcvoaldri|tgantabjuthtapà5rtaring.
|~a||dcSvc|| Wgllintaclmà Kyl'lt0h8|'üß Û.L6fVCItmal'|t hóllâàlil. vaßßfhlt Iilt-
vágnarßrhansinsatsißcrlinochlianckblommoroeh s0tnR5regáendear.lastcuppna:|uienpasedanlI$n'aDc
sàhurradcmanfbrhojdlioppsscgrareriódinarkornta- GamlasDaghada|1gàn9ia.ovcr65ar-inal|cs3l.I(y1'-
ladc.atthaniscgcrlioppcttog|sahartattdctvarktca kokorenuttordcmodkomministerüßallvinsomsolist:
bcncticlicrat.l-lanbcltrafladcatthaziamnarlïbrsokasig "5å8mí$dUP$0|m°'1Vi$j°"8°W-'P*$l°f5dl-BTh“"'
pa den kaliforniska stilen. strom höll avslutningsanßrandet.

Ströms Husmoderslbrening h°ndf°;f'i“å;vk pà TMS an
(0P)l\adepamandagsitt ßrstaordinarichostmotmoch Suammds kn' mun: lüismbamfomsavshm mm
motctavslutadesmedettanimcratsamkvàmsomgavs pch . Mpåjäü - - n
lör fru Anna Nordsall. som nu avyttar fran platsen. som ”mord” ' sp" en'
Hon in-itoaos livlig: ot- omßmooo mod mot ooh blom- | M':'¿ 8 36 2

mor och minncsgava. Vidare ttllagnades fru Nordvall en ' ' 'wßicmd hyumng 2. N. Ollander 8.38.0

Fotboll
Länstmken ”°"?” (OP) Strömsund - larpcn I - 3. Den trogna publiken var

S'ê“d=“b°4“Y='*“§t'=*föfP°_ß°“b°f°'4"'“°d vo||asfooivofko||ioot»b|aoagi.Eooouoofooio|oo.En
Rtßt"-m“°' =°'“ ='="°"=°“ 'bf b"°“- oopohonagi tsboot fm sootomo. moon mon owtoofa

bordclta stavjats av-domaren. I30 personer stodo pa
Polska statens »mmm och ffooo,

(LT) hastuppkopkommission anlander idag till Strom-

°““"o P°'*°'=°"“ “W “°“ W°°P*i*'““'°*'*"'=- TILL HUSHÅLLENS TJÄNST

Maltdryckskontrollen STÅ_ VÅRA BUTIKER
ïä.?¿°3'°lí¿“?;?!*š?,§ë.f$'o"om."“°““'Z.*.'§.¿.*'?".o;¿“ VAL RUSTADE
Dan Fr Nordfors.

Strömsund-Frostviken-Havsnäs.
Fodelsedag om-m

Fru Karin Eriksson. Abborrviken.
Sttñmsttnd. fyller pa måndag 60 ar. Mejcrskephts

(OP) Valrekommenderad och valmeritcrad mcjerska so-
Dódsfa" ltcs lill vårt med tllslåndig Tillträde
L_M_|_aßsm_ Smmuu “M . masmimuar den IS oktoberda. _Valavlonad plats. Svaremotscstill

P3av 93 "_ Hm sm-cs Mmm av bam Suñms Mcjcnßrcrung. Strömsund. Tcl. I47.
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Äpplen till Ström 2:9-torr

(OP)HusmoderslörcniiigarnaiSmcHwlmslanhaiMakunnutöwrußunansUidaapplmßrutdelmrigblandmin-
drebemedladeochbamrikafamiljeriNorrland.SaliindasarideSparigaharorndagen200kgprimaappleritillStrörns
Hsomgaiastgickilörfamiuigunansaridaulaaiülldemestbdiövaride.

Hyllningar
(OP) Bankkamrer Helmer Nordvall. Strömsund. med familj blev pa söridag med anledriing av sin avyttriirß fran or-
teri löremal ßr hjaitliga hyllningar sid eri subskriberad middag i Turisthotellet. Tal höllos av bankdir. 0.0lofsson.
bankkamrer lvar Körrier. rektor Aled Mattesson och kantor D.Fr Nordfors. l-lr Nordvall uttalade sitt tack för
strörnsiiridstideriochfördenvisadevanliglieten inßravskedet. Aorierißrllöturideranimeradstamning.

6Oår
(OP) Fm Karin Eriksson. Abborrviken blev medanledningav sin 60 -arsdaguppvaktad av Ströms kyrkokör. Korn-
minister G.Sallvin liölltaloehöverrackteblommor. Senarepa fm hyllades jubilaren av k§1'kolierdeG Löerimarki
atvackentalpáwßochhanöwnaekteaipumingsummmedmxmdadressanvanmr.

Svaningens SDUK
(LT) hade rriöte lördag 25 september. Deri fran föregående sasorig arbetande cirkeln i kommunalkunskap uppmanades

att ornedelbart uppta studierna och foreera dessa. sa att amnet hinner awerkas nuvarande studiesasong Kon-

yßwnmdahmmtwhormdemmlmmademingaaüeæhinumsmimpwnmuwmmmiæhkmyß-
sen. Rapporten mottogs nied bifall och godkändes. Sedan ickorna från östra Svaningeii blivit talda att svara lör
nasta mötesprogram avslutades mötet med sang nr I6 I Jon.

Strömsunds OCH odllllflt ÜIGÜ 410 pl8lSCl'l llldldélll md Kféllßßf.

(un godo Niro oiiomiof. om imii- '"8 ' °°" '°“'“"°' W '-34 '"
gen lixom. nasta ar stockholmare. Sina tjanster torde Ordet Fn 2 mm,

'“"' ' S' f'" '*°'“"“ "“ W” M"“°“°l°°1'“'"“ rm 'rooi iiii olio dom. som gmom iomomo mom; skjor-

Soeialdemokratiska arbetarpartiet n-»mv Sif- BWO' 0011 Ifbß 8i° å móllißl W 065 8" =l\°fdM
(LT) no,-gmr en gmmhgußkuß 5 gu-¿m,um| P5 sm- De gamla dag.Vi få harmed uttala vart varma Glad-

d,¿_ jeriöverdagenvarstoroehallmanblanddeomkring2S0
gamla. som koriunit tillstades.

Gerda Pedersens Damfrisering io-».i~m guommd .kn 29 scpgcmbcf |937_

(OP) yttar den l oktober till blomsterhandlare. Sjö- Gunnar Löfvertmark. k)1'koherde Gunnar Salltin. konimi-
bioms gora (fo. itoofoioiiomom Tor. 2 iz. mm semi mmsrmm. posiofsoajimki

Säsongens stora attraktion En pm|“fu||, ,,°,-,-sken
SÖ|\'C Spællkïß Spclll' SUÜIISUIÜ ag; &( |-fæfa 0\3n||8a sm |°f$da8§ .

à Stfmsbofs Ißdas S Okwbsf kI°=k=m 8 IS 0 m iwoiim i sifomsomi. Moi om fiommooo oioomao omm-
rnonanskiltarideigröntaniaridrafarger Degamlaslör-

Dans à Udden, Strömsund norm; nu oo Sodom oomim iof »om img ooii ou ooii

(OP) lördag och söndag. Vanlig tid. Musik: Savoy fran det torde lör oss yngre ocksa vara ett sadant tecken

Kramfors

70 år
KY'k.°“dj““k'°“ KW' 0'9f.M°"* .N"“°" _ (or) Po Soma; rt-iiof mimmsmmo mi suomstmoo fori-

I GÖIÜIIÜS. h' bllïll Vald Il" KOIIIIIIÜIISICI' och stra'\s'Sm“ Per Pcrsstxt 10 ar

' ^'1°P'°ß'* “*'“'“"“8~ iobiiorm of fw i Lo»-homo orogomi isov. Af is:-i - ss

. geriorngick han seminanet i Ostersund. varigenom hart ut-
FW" ' "*'°” baioooo sig im omosioiiomm om iiamiyomo mom simmo
(LT) sval* |d'°" P"b|'°°"" "" fa" R” f"'d'°"5d“' skoldistnkt nagra ar. Banan tar inte sa lockande och c_|

8"' '°37- l ***'*“8°" '“°"=" ßmißßm W 'FK iioiim so ioriooni for fmmmim. Hon gmogioi oofrof iso-i
$"°m=W NS' ï lmldsföflßsmß °=l_\ lm Pa - os siiim siogssioia om damnof oi iom iommmmio
25:e plats bland nkets samtliga föreningar _Pa som extra kroriojagare l90| blev jub skogsfaktor i

'“_°*°f W 'FK $"°'“="“d WS* ß"='“_“$ fm W' dß' srmms rm»-om As moa oomospiois i smisosoo omm
'Oh 9°" '°°'“ P* 23=° Plß ' "W |'*1'“<l“°"! ='<°“° om mooiioao iom mi iois. ooii omiof mioo imo im
sig Nils Ollander bast och blev nu l7'e med sina oda nm @s¿8“.¿m i Sju|s¿sm_D¿,.cc,. s}s,|a¿c han

8523 l h°1dh°PP Va' S"°'"s"“d lwdas '3'° ß"°"'"3 med stamplingar och skogssardsarbeten och tar tidns an-
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stalld hos skogsvardsstyrelsen Senare blev han vaktmästare vud de nämnda SJ
skoloma. tjanster han sedan tnneha Sun omvawtlande verksamhet har uubu- (0p)(°|,cfc,, før 4 c 4,50- har ß,-0,1-
laren skon pa en utmarkt san Trots aren ar han vttal och rorltg. en man ut ,m,°,,sm;mm, 1 0 Rosberg ,

Vafd 3" akmlß Stromsund tull Brunflo

FOl'|OV8dC 4 uo-mv Låkâfll
Alvar Olsson. Stromsund - Stv Ramstedt. Storan (OP)Pro\-trusuallakartjansten u Strom-

sunds dustr uppehalles 7 okt - l0 nov

En llögtidlig begravning av leg lakan: T Melen

(OP) agde pa sondagen mm t Stroms kyrka. da stoet efter forre bvggmas-
taren L M Larsson vugdes tull gruero Jordfastmngen foranades av kornmu- Ül3k0l$$0m
nuster G Sallvtn Den avludnes mag. handlanden R Agelberg. utförde sang (OP) Vtd Vilßlâ dl2lk0ttl$S2m$l2l|l$

fran laktaren och kommunuster G Sallvun sjong begravnungsmassan Kustan 25 ' US l)°8"¿ "“'l8d='$ U" d'1k°l$'
fordes tull famuljegraven. dar kontonst Karl Johansson. Ulnksfors. talade S1! bl 8 Emm NIISSIPOM. ÅIIIMS
och nedlade en krans fran baptustforsamlungen

lnget beredskapsarbete t Alanas

Vid IFK Östersunds nationella tävlingar på Hofvallen (OP) Vas' °°l' '°"°"b>s8'\ Sl>'f°|S<-'H

(OP) ut-utog .A oatttatut ooh Ntus ouhttttuot. trk sttohtsttttd Rosttutat Hottu- fofßlf R ml hmm um =M<>wd~'

hopp I Ake Odmark. l9() cm Han tog aven IU3 cm. men u nedhoppet kom 00 ffïlmsllllß fm" Åls l*°W"U"
han for nara hojdluoppstallnungen. som han sparkade omkull och tog nbban Om Sllsbldfß U" "lf°f=l04° 0* Wi'
mm 5, tenledntngsanlaggnung Den tull anso-

3()()()št kan fogade utrednungen ar sa brustfal-

I Henry Jonsson . Brandkarens IF. Stockholm 3.-l8.2 |'8- 0" Ö*-'J b|°" ÛÛÛ' f“"$W)d'8 °m'
2 xtus ouushaot. un; sttotttstttttu .=_s u .o ==rb~1ms °=h kvmvlwvfls kan unn-
.= Gtthtuet u-tagg _ ttttuttttto tr .=.s4.o ms-us tull sfskus- f°fkI==f=1f SMI-

sen Trots upprepade pamunnelser ttll

"l(alarne" gtck pa 5 e varvet upp tull lednung. och Ollander och l-lagg hade k°mmU"*-'ll hal' N80* f“"$W)dl81 SW"

unga startgheter an folta med Strontsundspojken hade t o m frackheten att W" IGN! "\l*°m“l U" SI.) f'~'|St-'fl F°f
ga om sm mera beromde landsman. nar klockan rungde for susta varvet °\ "S1 lm' NBC" 1"b°lS|°$h°l ímmllß

Ptthututot hottoao om sotsottott ooh opputtamtuo ttut Atttttt pa honto uttttgst- fm kommww
dan hade "Kalarne" unte I) ckats ga om sun arge konkurrent. men pa upplop- K mmumh
pet maste Ollander resugnera unfor lxalarnes obevekluga spurt 0
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(OP) En framstallnung fran Stroms
skyttegulle om upplatande av mark a

kommunens hemman 1 Bredgard
bordlades for utrednung

Fullmaktuge vtdhaller sutt beslut. trots
lag ag J H Lundes bes\ar. att bevtlua

folkskollarare Anders Ronne retroak-
tuv bransleersattnung for aren N26 -

N36
Fullmaktuge beslot unralta en n_\ ordu-

narte folkskollararetjanst vud bluvande

folkskolan t Taxan och att fr o m I/7
N38 forlanga den arluga lastuden vud

dustruktets skolor tull 39 veckor

kl; ” 3 Handelsregistret
(OP) Jons Albun Nulsson amnar udka

handelsrorelse under ftrma Jons Nuls-

son. Taxan

Holmens Bnuk
(OP) ovenar akttemauortteten t Stroms

Travaru AB med dess skogar och

Koua sagverk u Ångermanland Stroms

En kmvvß SIf°mSu=l<°f mt-ah. ha htuattaes mm ooh mt ett
Fr v Ella Mlsen. Marta Jonsson. Olga Persson. Ingeborg Larsson ;,k|,c|up,m| pa | 200 000 krom,
Baktull star Anna och Bojan Persson
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SO år fyller 4 |°.m-1 Bildningen ii lo-m1

ioripammgvenmummwarwmßaaïuumasummnama (I-1'>Hvfb=f°llw=~Il_=m1l=<!=I1
ufmurg. Lofemrgmummaamommatwmnmuuarmtn- ßfdcwsismßdh-av HIIMBIU-
rrmmgvsafabkatumaemioiammaranaen. ms==maàf=vßli=nd==ßlfßb°f

M8. endast làskunniga 267, bade las-

Åvsåsswlmß och utnvtmmga um sitaunaemmmg
(ÖP)ånBanmvar&ochFattigvardsßrbundctstrearigateoretiska00h 25l.små-ochfolksk0la8045|.folksko-
praktiska kurs br lbrestandarinnor vid alderdomshem har avlagts av -k. um; pbnggd c||c|- ugn specialutbild-

lngeborg Flatbacke. Strömsund. ning utan studentexamen 3582. student-
examen utan akademisk utbildning 258.

.llllltar I Spclrße akademisk examen 234 (därav l5 kvin-

(0P)|arofas9oooookrpaf«bo||. izsooopauppningoehzooooopa mr).
I ll . . I _

' Al'bCl$$I'Illcd|ingCll ii to-mv
En avd. av SSFAF 6 io-mv (op) -nu ßmümm ß, _|¿,m|¿,,¿,

(LT)bildadesiRisedeson<hgenden3olnoberunderniedverkanaveri |¿n,,,b¿¿,f5m,¿|¿n8,k°m°,¿5;,-Qm.
medlananSvaningeavdelningen.Avdelningu1erhóllvidstaneril0 ,\,,,¿|w-m-°,¿,m,,)3,|°|n,n|5|-5;
medlemmar. Till styrelse valdes: ordförande och korresponderande Bo- 3,c|;,;,°m_ U||-gksfo,-,_

tolvLenton.sekntenmFmns0lssonochkassorGoaaNilsson.
Missionsfest i Tullingsås n to-mv

Garn & Hemslöjdsaär
Rebecka Sf;-öm i Tullingsas. Pastorsad-

REKUMMENDERAS. {;"'¿m°°,;{'2$,'f3¿'?,,f*¿,,";“u,°2

Tel.l08. vamrurøilßwangomkimfcitoar
hans sanger. Korn. G.Sallvin avslutade

Hyllmngar fem mi en tai och han tm am en

(OP) Vaktmastaren vid Stroms folkskola och Stroms samrealskola. Per par solosanger. Kaffe serverades. skänkt

Valfrid Persson blev med anledning av sin 70 arsdag hjärtligt uppvaktad. av byborna. Behallningen 76-- overlam-

Tidigtiarlamorgonstundentagadeenimponeraridekoruppßratt nadestillkvrkoherdeLöfvcnmarkatt
vaeka. och kantor D.Fr. Nordfors ovcrrackte blommor från folkskolans anvanda i missionens tjanst Over 200

larare och overlarane P.W.Tuveland overracktc en gratikation av l00 kr pc;-gomr hade samlat;

ßrlangvarigoehtrogentjanst. Pa frukostrastentagaderealskolanskolle-
gium med rektor Alfred Mattcsson i spetsen Rsr att hylla sin valttnustarc. Svaningens skyttelörening
En penningsumma av 50 kr overraektes. Pa eermidthgen korn kyfko- (OP) avslutade säsongen med tavling

herdeülbfvertmarkochrepresentanterlrdetgamlaskolradetoch ombarnemasvandringsprissomerov-
ñvcflåmllllc ell Silvcrlallrilt. radcs fbr året av Karl Andersson, Sva-

_ ningenmed255poangßl_|davCANy-

3 oktober mote För att starka bibliuekskassiïïel- man Um? sk!-gm-
«

songen iggàtt tàv tngssk ut-
slotklubbenananordnaenfestochinagontalareanresauppochmed- n¿n8¿,°|nf1;|j,,,dc\.,,,¿r¿,,8,p|-ils;

verka med Vidare beslöts att klubbens medlemmar skulle agi- |_ |çm,u| AW 3j¿|-g|u,,¿, mm; av

tera5rLanstidrungen.Motetavslotsmedsangsamtdngspelslatar. Ka,-|^,,¿c,-,,°,,_

2. Gulckmed Sundings av Birger Od

Udden a mm' IMIK
3. Förvaltareoeh fru C.A. Nymans av

Strömsund Km Mdcmm
Sltjlmningsbdf 4. Trgggrepresentantemas av Einar

Lördagen den 9 kl. 9 - I VM"-
- _ - 5. AB Nonnas av E.G.Eriksson.

Musik. Celmders (5 man) 6_ Kmojagm Mmm Nümns av

. 1. äâåmäsirrmiis at- :mar vcsun

STRÖMSUND s. s|«miwfH.cm=mm av kan /ut

För herrar d°'“9"' -9.Vandnngspnset mellan skytteßre-
P. W.0hlssons Herrilripering rtingama inom stram. Almas och Fm-

viken erövrades av Gardnàs skytteßre-
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Him: 3- lmmals- Lrmtmatama
l°- l-lllß=|=°sMl=1_1ll'=ll °°ll ff" Hfß Tldvß (OP) Dismlmurume I-|.Wikrtrom i Suomsund åtnjuter rjansue-
°f°vf=<l=ß=vSv=l\Ie==l=>fl=ßI=n=ne:4-m=n- aigl»=rn||nal|mv.meaexm|mun.v.skerdarsemvinne.

mhz. Gatuarbctet i Strömsund is-to-mv
Hillsands SDUK ia tom-1 - - - -

lmMMt «=-» 3 ~=«=»« fm I» fw- lE.2É?.ïï'¿'3.?2,?l'°'§1%'ï'”.3';l.°“I'f.“¿“¿f¿.“¿“.Te“?'.¿'å“'
medtrottoarstertarsamtandensakallade|.agmansgatanupptages

E"=*"”°'”f'å"°*“l°°'Pl>'dß8""*°°"l' fmswmmuiluvwpwguimrmmmmæavmm-
4" f°' *°"8f°==°'“l>“°=" blßllß- fmffåß min magar puueringspiars. min gem famn av den st.
upptogs och diskuterades livligt. Till spruthustomten vid Ramselevagen. aven som att vid derma par-
dâ" “'4°=_ïl°;|IB;g8*tlml¿lå°r:'°ß m uefangspim mm uppam en lrmpiigi mmm mf i - och mm-

mealqniuavuvarbesøm; wzcae 8 "'"8°'8°“ 'I """m°db"“"d°b""'d"": '

Strömsunds gator
Dödsfall (OP) |=-suglersapre. kopman lwmfwe mn. bara vid man
(OP) Fru Gunilla Lindén har avlidit l sin han i um; ut un malaria; munseipalrllmakuge och mwmmw
Ulriksfors i sin 62:a levnarhar. narmast soijd och ;¿|| |-hmmm” ;¿n8,|,¿; vggsßnßc fmmßn en mg mf 4,;
=vml==°°l=b@m- arbaeoehaeuesmaemmfealagepamuiailasgaiomfmle-

.. . derochordnandcavtrottoarerisambandmedblivandeperma-
M““'°'P|'W““d°'_l ' 5"°'P m1mmg.ra||mm=°farama=.;f°s=hma|=m Emm: Lima-
l°"l 'W "WWW Ulm _"'8'*° °°*l lll' hem mm mer mia ar manligt men iaf am arbete lm ma-
lt0lI1SlSlatßt'l938:l_Jr|derhallavgalor0eh |a8t¿n°|,,,¿mh¿||e¿°c|,ß,¿¿ss-am¿¿s|¿ri¿¿,,dc_
torg l200:-. renhållning av dto 350:-. gatube-

|6mI°. IV QÅIOT mi”. bål'
brygga 500:-. glasismur vid sundet 700:-. trot- - -

row zsoo;-. div. urgmu oso.-. emma §?3;'°i'u,d,8,!°"““'h\°.,°1:“f,f",,“::fåpffm'°,°,,7""',§':,,'§'$°'
'cr 500:- bmltdvàsclttkt 2057:50- hßlsø- - ' ' Ims' ' _ ' hantverksßrenrng. hantverkskantratcr och vänner. som overlam-

mdu' 2733:38* nade en penningsununa och testad adress samt blommor. Fran fa-
summa mg' ' '°' _ briken A-B Taleum mottog jubilaren en penningsumma. Dessutom
Inkomster: I-lundskattemedel 675:-. noresskatt28003 kommunens mins lm bmndvawnda uppvaktade: han med presenter och blommor oeh telegram.

3°°"- '*“'°' ?55"- W “Wim 740712? Stonnen over Jämtland it mm
*'“"°*"°"°' “ '-5° = ""°'“- 5““““= '“' (LT) har enligt Tclegmfwfter nmmlar emma betar. samma
'*°'“S'°' '52"°f“* nu fel paul; mamnasieamnproeh linjer. varm um
Hamósands domkapitel ut um bh' 'am av H°M"sm“°'°"'
(LT) :trimma tm :tm rm tqfltoaajunitreri a |:¿,,|0\,ade
Strorns pastorat tllerkannes fast reseanslag pa
35o,_ kr fr 0 m :938 | Sven Texhammar. Taxan - Greta Texmo. Stamsele

Tillstånd att bedriva lanstrak Född
(LT) sokes hos lansstyrelsen av Kknutsson En duktig pojke.
W P°fS9b°f°l'df=ll l_“°4 Tlllllllßßß i 5ll'°'ll Ellen och .lóns Svensson
s°'“ “°"°“s°" fb' b"°“' Risselås den IS oktober I937.
Ströms folkskolestyrelse
(LT) "mmm ramla; un mins- och an- Lysmng
kornststat för l938 slutar pa kr 368942: l0 Ut- Harry Millstam Ingeborg Hoof
debiremgen ua kr 4.35 mot 4-az mm am. 5,,¿,msu,,¿ guömsung

50 år Vigsel i Ströms kyrka den 7 november I937.

(OP) fyller den IS dennes kronojágare Mauritz
rmgms. Films. aoasjø. lamm ar fw a T°'S'° |°'_'““““S'*°'
Su-ansund och Ü" |935 “www i |':|.m“.i|¿ms (LT) Tlll Vllltßflttlfsell. SGI! laget' Slll böljar! den I ll0VCmbcl'. ål'
mn Samma Ü, ßm}m¿cs han Ü" osm, bl.a. Helge Brorsson. Bredkalen. Strömsund. antagen.

sunds ret-ir i Finnás bcvakningsdistrikt.
SJ

RI'ÃK()MMlíNl)l-IR/1.8' Waldncr. Ulriksfors. till Östersund.

' Sjöbergs Hembageri | (LT) Dinnlnschefen i 4:e aim. har fbrrnar lokßmen H.N.J.

65



Gârdnâsltapellbyggct ieio-im voro inbjudna. Lokalen var till trlngsel fylld.

iorisncfffchmaiuihigovcsfahastspciisnciccisuoihc mf- v=d=if=miniMi=ßI=a=w=fi=vai°fdm=i°fi1=1-
samling tillstyrker I-lamösands dornkapitel att lör uppförande av

2 ¿,,“§°“"¿,n°”°d,°'“j;'v"á,m"“““,,,§f' :§'§'“°¿,'“,å,“,'*°', '“ "'°'“ “'f ßroiiop i ßiasjoh cioioac på iasafciici.

uioom ishscmcicoi com: oomiccpiuci om sh citoiicuycuci i (OP) Tßßß* l'W°'*°- F°'°8°“'='“P= °¥P'°°°°
suommmihiihgafmycitcihiimihoh. naihucccciiomhsciof “4°°_°"“"*“*'°8#'*?°“=°“'“°4'?'=““"'_'ß"'“'
cfiiaiiohacovcgcriopciivcfi=iigoiafcionochicvciioc.cohiisaigi °°"-51“P°“°"°'-='*“°'W*~“°'°==P*°='
san ü||8¿n8¿|.na No Obcßmigt anser sig *unhpiua han pà lcßtllldß llsifßll. bl"0f. Helmer L&l'$$0ll.

act sim vohhocic hiiciti-io fmhoisiihihgch om uoiicio. *VW ”W” '“°' “S418-

itocmicmcßf iicihohcfaioioicii . zooooit.|~i' 'ii _ . _

har omihac iopckil: hoapis hsiio chi: gåijhhcicf :ch :hå 5" h°8“'"'8 b°8'°“““8
,|,°||.,|.,|_ (OP) imiiotics i pr i som iofiot aa cionci

ciicf rm Gohiih Lihoch. uihiofofs. vigocs :iii
R¿¿i°|ic¿ns¿ma deri sista vilan.Kantor Dan. Fr. Nordfors utförde

(on Tcicgfsrcqfcicchs foaiohmc cioiisiiic visor ch chino: ro- C'*°P*“= =°'8!='“"=°*' P* °f8°'- ?°*'_*°P'“*"
diolioenser urider 3:e kvanalet inom Strömsunds redovisning: - R-^3°|b°'3 Mm 5-'Ü law'
område ökat med 55 till l288. vilket motsvarar 79.9 licenser per °°h "inßl" - °°_'”"°" k5'k°h°'d° G L°fV°"'
|000 ¿m,¿mm_ mark höll ett stamningsfullt begravningstal och

Motsvarande siffror för Ostersund ar 344 till I l872 och l27 ÛFÛMÜ R-^_8°|b°"3 3-l°"3 "Da
brister eii sträng av Emil Angou. och kyrkoherde

Ströms kommttnalnâmnd io io-mv Löfvenmark författade begramingsmàssan. Un-

(on har uppfatta: ßfsiog im uigifis -och ihhohmsm iof im. der ionema av sofsrviamh ur Emin smfwin
uigiiicr: itopiioiot-hcioihihgor s1o| -aa. ramcuigiiicf 402 i :zo.foi- av Bccihown uibars kistan wh fördes till Niv
iigwohich sssoo;-_ hommhich iosoo;-. uhocmshihgs- och hihi- Bcsmmiaßsåfdß-

. gar: pöslbtlssrcsöt' zi io-mv
sendet l2333'.0l. brandvasendet 3r00 _ allmanna (LT) Gcmn|p°stsN_c|sm har mcdgwit. skoh
nngar 20649.-. fastighetsßrvaltningen 6078979.-_ kommunal- bam ud" vid nu och fm” skdbad
kontoret l5I06'30-- övriga lörvaltningskostnader 3795'- anslag
och him; oozàzšf fccichiicf aooof-_ oiohiiscooc hchov' '“°“' P°°“'"'ß°'“°' P* ““"°' P°“'*°“'°'°' '_

8460153 - ti" fonder | 5933, I-, Strömsurid lydande linjer tillsvidare i 'man av

' “““"'“8 oimhmc am fm och om -_ . . . pa halt bi|_|ett för
Summa kr 352l-49.95. Utdebitering löreslas till 9.80 mot 9.95 i mk | .ndi har "ka bcvüm ba*
föregående ars siat. ° ma' 9": _. p°s“ . 3 ,

ihhomcici: hchaiihihgi ms ars om zsooo;-. iahcforcisch “°" mmm “d °°'“ '°s°' "" °°" fm'
21o4s.so (hia. nu omhtwmi ht- cohhcoichoiohc rcioofchocico '“"'"° ' '

och till kommunalgarden). polisvasendet 5546:23. fastighetsßr- Svaningg SDUK
valtningen 44l l6:55. kommunalkontoret 6000:. progressivskatt (LT) N49 mac |¿,d¿8 M, |6 °|“°|,c|-_ En in-
l382: 07. skogsaocis 2|2 |9:95. iestitutioner a aldre pensiorisav- ,¿m|¿n8,|¿,n ßf spamm bc|w,¿|a¿cs och Vigo,
gifter I000:-. hundskatt 4800'-. nöjesskalt l500:-. utdebitering a Ncmw vaßcs m handmva ¿m_c,¿m|m, Mac;
2l830:7S skattekronor a 9'80 ger 2l394l 35 Summa kronor |,c;|°; amg |5 kr nu |,¿b|¿°;cgc; sam; an am,-4.

352 |49ï95- na en fest lör detsamma Amatörema spelade en

sketch och Sonja Eriksson laste prologen fran
Dödsfall kongressen. Lars - Rurie

(OP) Fönitvarande stiflsehefen i Hamösand biskop emeritus och
icoiogic iicacfcooioom som ushcgfch ot-ica po mama; pa Emo Hmmßfdl ° Slföm 22 W"
sjiiitiicih. Hm var man i siochhohh isoz. (LD Kom i Mswßiwi F-Bwrms ßfßlß-

ningar i I-lammerdal lördag kl. 8 eermiddag.

shomc foiitcitoisiyfcicc zoo.-m H=II~i'=°1=°"='=8*'-3°'?°"'**°“=fë.°°"*S'?°'“°
iom har riii ohiihoric ovcfiamc thorh oimaiocr iofohihsi ovcfia- “.""' *°““'“ß.l*'~ 8 °“°""'°'“"3 °“' ^"“°"°"“'
raren P.W. Tuvelaiid. Strömsund. lmüarbaa '

Begravning to io-mv
Ströms Htlsmodcrslörcning (OP) I Ströms gravkapell jordlästes på söndag

(0P)hadeitorsdagsengageratlararinnanStinaPalmboi'g.Göte- stocteerlönelantbnikarePerViklund.Södra
hofg,uiiciiio«o4n;igooiohpimoioiigoiisirahsohu.Ahoici oih1.Taiiachh0eiidIisii=I<w=h=d°=mlßS=
ßrlöredragetvaruppfosti'ingssvarig,lieteriliemochskola.Frö- storskaraavdenbortgangriesorderissyskonfran
ken Palmborg relaterade eri hel del fran sitt verksamhetsßlt i en |0GT- logon N0'$|«!\- Ofßißl WII' |<)f|ß0-

klass svarhanterliga bam i Göteborg. heide G.Löfvenrnark. Handlande S.A.Modigl'i.

Eñerlöredragetvidtog föraldramötevartilllarareoehmalsrnan Näsviken. höllettanlörandevidbarenochned-
lade en krans till den trogrie ordensveteranen.

66



'--- .J

'is

Vy fran Tullrngsaslandct

Postvasendct i Strömsund raskt framåt 16 ml-m Municipalfullmaktige i Ström
(OP) Stromsunds postomrades area ar ungefär lrka stor (OP) Utdebrtenngen bestamdes trll I S0 per skattekrona.
som landskapet Skane och har 29 postkontor av olrka en hojnrng rned S0 ore
klasser. framhaller postmastare A Hoppe l Stromsund.
som r en skmelse ull generalpoststyrelsen yrkar pa kon- En fly Sp0
torets uppyttnrng r andra klassen (OP) Ishockey. en rndransk rslek. nyhet pa Jamtlandsrsar

En sport pa frammarsch l906 - l907 korn rshockeyn trll
Bvlifmiißn 27 IM-»W europa Jammma - Haqeaatcns rawnsrofrmna af du ror-
(OP) holl under lordag och sondag mrssronsmotc r Eltm- sta drstriktslbrbundet | Sycrige som forklarat srg ytllrgt
kapellet r Strornsund Vtd motet talade ett ertal predt- att ta rshockeysporten under srna yrngars skugga. Intres-
kanler fran .lamtlands baptrstmrssron Ayslutnrngsmotet set r dtstnktet ar oyerallt stort. och det bltr en DM-
hade samlat fulltalrg publtk och omyaxlade med langa turnenng r yrnter
och korta tal Forsamlrngens sangare medverkade

Gammal kärlek rostar rcke
ASPÜÜS SDUK (OP) Arbetsgrxama har numera en my cket stor andel t

(LT) hade mote den 24 oktober En redogorclse over ,¿,.°nsn\nnn,_.ns ffnmgnnsnf prnn _|nnn|nn¿ C,-n°|| |¿mn5.
studtearberet utfordes ax kretsordforande Etnar Ham- unna nnmmnngcn fbnnnnc bnn
mf MW l=-S101 all Omedelbart www Swdwßfbvl en :mm rommf Aut- Odmark; pumpar. Jamhmatm
med den ctrkel. som brldades hosten l936 lšretssty rel- 5 Gus, |_nn¿n°|n,_ ,nncnn,.nn, nn. gnoms Jnrnnnnnd
sens ordforande framlade. att amatortealer borde Hnn nr en nn. bnnbnmmn fo, nen Jnnn|;,n¿sk;, mroncn
komma trll stand rnom klubben Trll kommrssronarer for och nnncf nnßnns nanm- en nng mo,-nn, n, n|| ng,-on och

Tdws lwlwdvf uß=s°S Ek G°f=wsS°n Och KM! M0- rnlunstn-. bt a rm rm lm af srcrrmr. lm han yen
den Trll ltstrnnehayare for brdrag at de nodlrdande span- nnjnnonn nn |(,5 nn, Oc; mf non nn,n,nn| kn,-|cg n|| nen,

ska b*"“°" Wldß HW 5“|°'“°“$$°“ °°h Ka" P°"$$°" som gyorde. att nar Odmark sokte arbete. hr Lundholm
Ett anslag ur klubbkassan med IS kronor beyrljades br- sena, cnnnn nnnom nns¿n||n,nn nn sm konm |_°¿,¿|,c|
blroteket Som ayslutmng sjongs "Arbetets soner" fn, nämns sn, nan nn, sn crfnfn,-ns nnn nn ¿n8cn_ och fö,

'1“'~'“' deltagande | taylrngar star unga hrnder r yagen
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El - kvam i Strömsund
Malning emottages till lmtalning. Obs! Havrekrossning utföres.
Kvamar och maskiner av modemaste konstruktion.Vördsamt.

M.Wikström. Tel. 2l0.

Ny kvam i Strömsund mom,
(0P)lüshgsstartadedñaividain3byggdindustm|àggnütgiSuömsund. ElKvarncn.Deninryrnmesicnunder
desenastemånademauppßrdbyggnadißnvaiurigarinklusivejordvaniriguiochartörseddnwdutmsmmgaravmo-
dernasteslag. Kvamverketdrivesgeriorntreelektriskarnotorerásamrnanlagt hastkraer. Blanddemodermdctal-
jernamlrkesencyklonßrbutßmdeavdmmmaknravæddaanavlagsnatkghaánkvmuwmmnmkil-
remssystetnet. Kvmmâgermhpunaådrka600kgpañnum.Kaumkdamlörlælauuaggtuiga1harupp
gjmtsav|gara|sjv.hrM.Wiksu'ün.somßmtatmnlarbedvitkvamrörelseiKlöva.l-lrWikströmarnnaraven-
sautvidgaanlaggningerimedcttfrötcnserilbrutsade.

B|Û5.lÖ°|d$Våd" Ströms landstormstörening
(0P)harinattkrmsinandnd°«b°ffer. tövihooopotofoogofuioonohooohotoamo Hotoiiotisuom-
Pwßwwßwm I--1-I-ßß=° i ooho. rm fovsoofof voiooo hohhauoro John Landqvist ooh hopmoh

lømww ßvld å Oswfwßdß Iaww- Holgof Gmhofg. nu ootootomo iojmom lamhhotg ooh un hos-

oofhomoriot|.osoo1oxohoooo.Tt||omhoovtatz>rhohamotou
^||=°h°|iSl_Våf<l° >° "HW öoomha voiooo fotiohotuimo irstohhofg moo ptooiogomus-

relasningar i Havsrs. Alanaset och Gubbhö- '
gen om "Alltoholistvarden"och ”Kampen mot En tl8VigI0Il$ltlll'S S0m hållits i Stfömstlnd 2 it-mv
dett olagliga samlade (OP) av sjökapten Erik Wassberg. Kramfors. avslutades med

enintresseradoehtörstaendepub|ik.lHavs- examcnisöndags.
nashalsadesßnelàsarcochahörarcvalkonma Följandeavladelörarexamenavßrstaklass:
av nykterhetsnamndcns ordförande fm Stina Jacob Jacobssonßrattbacken. Klas Andersson.Strömsund. Per

Backlund som aven avtackade föreläsaren. Eriksson. d:o. Jonas Jonsson.d:o. .Ioh.Lipkin. d'o. Olof Anders-

I Alanasct avtackades föreläsaren av kyrko- son. Gaddede och Fritz Åslund. d'o
herdc D.T.Santlell lör dett sakliga irclis-
hihgoo. som vmhooo om stor ohmfshahsto Sjukkassoma
och gott hjàrtelag. (0P)Ströms sockens erkända sjukkassa hade i söndags extra

sammantradeagodtcmplarliusetiStrörnsund.Dar\1'dbesIöts
stadñsta arsmötets beslut att '.o.m. den I januari l938 utöka

BIM f°"<|1ö8S|<°|S vllßflwf mooiohotormahomo ooh on moaioms hom hur uiißfoamoo fo
(ÖP) l ßß åfßlßl 'W bl-1 8008515 intagning och fri sjukhusvand enligt samma grunder som för med-

5V|'|l¥lVl9l-Ålllil lern.delskotrunarnedlernmaratterhallaersattntngbrenvissdeI
av kostnaden för röntgenbehandling och röntgenundersökning

Ingen vantkur vid Ãspnas i iwm mm mf |mv3o,;hohm||ih3_
(0P)Generalpoststy1elsen har avslagit ßr- Vidare utökades moderskapshjalp till l2$ kr. Avgisökntngen lör
slagomuppförandeavetivantkurvidvag- deutökadetbmtanernakommerattbli30örepermcdlernoch
skalet i Åspnls à postdiligenslinjen Ström- manad.

om - iomhoh.
Vigde

Kontotisten 0.0lsson Östersund Cfvilißliöf Vilhßlm 9011815809 ffölw NI!!! E8SU°"-_

tm hot fotoram; on ohoof tohoho h.o.m. VIN" is* Om N =°dß° I Hsltsß Tf°f='4'8h°_ß*>fl_== '
| mvembc, ||,,,¿¿m, upp,-m|,¿||¿ smb”. Uppsala och vtgsellörrattare var bmdcns broder. sttsadjunkt

mastarbofattningen i Stromsuhd. F°||=° Esföh Oßßßd-

Fastighetsaar 1 - rr

C. H0_/6rb6ïgS (öm ugohhosagofo m. uhoo. afooom soomooho hof
bekantgjon pris lörsalt sin fastighet därstädes till hr Anton An-

Frisérsalong do-=.ßf««o»~.

(f d. Schermans ) Vigde

REKOMMENDERAS xooooioofot sim oomou. ootohof; ooh rfohoo sm Paioooo.

dotter till hr 0l.Palsson. Risselas. Ström och hans maka.
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Missionshusinvi in i O'aren 1 :im-i -

toviagdommpoiåziogfoohgiosondogholisinvigiiingsioi Strqmsund
ov msn sokfooomon ions, Anoofsson os;of,..n.i_ gonna Radioapparater, årets modeller, in-
llßdß Pfedilw MIN Eiisbßfa Slfñmwd- komna. Anodbarrerierfrån 36 till

'°w°" W ""d°' °"' '“°'°"° fynd "" "S" Ph" I 75 volt. Radiorör:Philips och ame-
romion nu oo; nsnwmm missionsimsoo im siomins so rikanska Radioapparater repareras.

HW $lf°_mbsfs~ QJIM- °°h wßd IW R&S Simding
'"°"'w°""' 8°"°'“ f'"'i"'“ mäns' Ur -och guldsmedsaar. Strömsund
70 år Radioavdelningen. Tel. 89.

fyller lantbnikare Karl Karlsson, Stamåsen,Ström,
Tack

6 "°V°'"b°" (on En iook nii soisoimnosiofo isoisson. simm-

(ÖP) Provinsiallákartjansten s ii-mi $““'1- W di" 8°d* °°l' WWW '°¿'“"8 “FW

a snomsnnos oismki npoonoiios nu oion is novomoof ov tog. Bim “W ßfb med ódebsgdsvagon. ososon-
uhm |.|_B°,8_ Hasasen- Oviken i noveinber I937.

Samtliga byaman och arbetare

Epidemirapporten Fa- strid
iom iofnoon io-si oinobof npoionsnomsonos oismki 1 (OP) i ström mmcsm gmrm md

f“" *“' s°"“'“'“"“f°*'°'- skonoi giok oo. koion giok gonom isogm nonoion ooii
Soå vanstrarockarmeriochpasseradetattlbrbinasan

f gonom mosskonnon. vngiingons. ninonongo Niis
(OP) fyller pa sondag ßnaltaren i Ströms Traiaru AB. Axel Qisson fm, T,¿,,8¿,c,,_ Mm Nu- mn ;¿||;m¿¿ och

Nim. Syomngen. Han år född I Siwßsm bófißdß wm non mosio gonosi soko iokowoni i su-omsnna. Hon
nrakvlsam I bolas wmmmi I899- Eßr att ha sßmmsàß onsog sin mod mno no siooon iinonm onoon.
nagra klasser vid Ostersiinds h.allm. laroverk fortsatte: studi-
ema vid Lunds privata och I9l3 genomgick F()|-|0\/ade 3 ,|_|,,-,
håll Fill? H0|mq\'l$l$ H8I*|SIl_lS!I_Il.Il l GÖICÖOIQ l9|5 - |6 Ana” wik|und Manha Sjödin
korn Jubilaren som faktor till Lidsjóberg. I deoernbcr l9l6 Slmmsum Backe
snooo non som kossor oon nmnnibokiomm nu boiogois kon-
ior i siromsund. 1923 bosono hon sig i Osiofsund som kon- |<°mm.mfu||mg|“ige i 50-Öm

mßhßf vid T_°s=f°f= wh Tfàiambolass sßmßsamm (on nooo sommonnooo i gon son-ia oosiois on in-
sl=°s=ßr\almms Hww I°24 cfbióds han sl=°s=ß~=lw- roiio romgvonisnfoisons iofsiog nii onoinng os- kom-
tjánsten i Stroins Travani AB med placering i Svaningeri Hr mami, pc,,,,°,m,||,|«,“ med 75o.|“- mf ensam pc,-.

Niwmëf “I dvsßdß =|=°ßSm='I °°h b°Pf°~^= =f*>°'§|°<l=f°- son oon izs:- kr iof oino mokof. Lommo mi msn.
Pcfwlisw år han Wif wii sdisw °°h en sßtf °°h ronsonmngsskoiof nooo soki kommonoii iononiiogg
charrnant vard med manga vanner. “||,a ,,,,|°8,_

PJ roiiokoiosnnoisons ffomsooiining oon isomsnoigonao

svonsk- norsk skiooiii nu sifomsnnd :Q-|*sk"?“ä* °*' “““f:'°*°';1ß °?"*'i“f-T'“|f“°'4'“
iom om om oo: oiiof ioomkmng isoppos si to on iiko n som- B ° u l“|sw“_”;;f'æwm°"{,“m;W'”°'m' oïtåwm'WS-
ling stjärnor till vara nordiska tävlingar den I6 Januari som vi och Slombodama vàgáalcn bmms

'¿'°° '|”'š'$f'\¿¿“a*f§:I5"°'“”““d*' '°"“““°"'” °“°'3'*'°° °"" En onsokon om onsiog os- zo kr os- snkiiooifkoiinis-
' lioteket tid iingdomslogen Rattwsan i Vagdalen av-

Postrnästaren A.Hoppe $'°5*' _ .

_ 300 kr anslogs till en skollakarc nd Strñms folksko-
“'T)'S"°"“*'l“m'°s'”'?°°“°"°“'°°°“'*"'*°'?“°“3“ i .si ofkonoo 'kkossoomoiiioooknonor roms sju -iikation pa minst 3l)(l kr tilldelas Mars Johansson i Norra slag sjukkßm Fmmudsßrbunda ¿ vàgdalcn '00

Blasjon mr hennes md'8a°-“ppm och sjwppomndc rädd' kr Strorns l-lernbsgdsßrening 300 kr Hiismodcrs-
mngsubac med posten' da hennes ßmdnhcm hmm md den ßricni 200 kr samt Stromsiinds brandkår 300 kr
24 okioi>ofonoofoninoi|opsfosi.oonoonpos1nonnosfooof. “3 '

postornbudet.lohnAridersson.ornlianderliade.tackvarelieri- .

nos mgnoonao niooooios Vlßde
(OP) Landskanslisten Harry Millstani. Östersund

" och harfrisorskan Ingeborg Hoof. Stroinsiind. dotter
et ar nu 7' till speditór 0.Hoofoch hans hustni. Vigseln ägde

och ingen har hört talas om EU. min i snoms io-fko. Bmdwci wow in under
Wagriers bnidkor ur Loliengrin Vigselakten leddes
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W '<>**°l\°'°° G-'-°f*'°“W'=- WW New Ulriksfors, Folkets Hus ro rr..-»-
Agelberg sjörig “Det galler" avBm¿wÉ'::tdc “tända Mmddæhm Pmmš (OP) Dans löåga/gnlšeriiïåeiïi/ge;kl.å I, söndag I4

. V ' '
,,,,,"“",,,,,,,,,°" ,,d,,}'f¿,,u,,k'"°°',,,,,,“'“'_"d'" ""“““ Gnnrnrnrrrnnc kr. o _ i/2 9 pr sonong.

M ' : ' _

Tipsvinstbfåltel i Alanâset øii-mr [mk Jâmtpojkama
arnuurvarlden.ldagharpartemaenatsomatt
acrnoconeinorinoooo:-.sacnocafhairior S'0mS|°=ßf°Is
var. (0P)öppnadepalördagentombolapa2000lotter.Redanpa

kvällen voro samtliga lotter slutsålda. Vinstema voro präktiga.

SO år Deii ekonomiska behållningen blev god.

(L1')fy|leridlgarbetarsIItåbnrkarelt.|0|tlnBefg. Handdsrcgisuu

våsdfmkå'-S-u°:,n¿àHm|° um! :Magma| |-M3'-:md (OP)GunvorMagda|eiraRorieriStrömssockeiianurariiioin

noirnrrrngningrmconacfirnccnnricichcncrnoiicf- '|:)f_°l:"?*°ï“*°ä°“'d'““”'““'*'°'°'“°"““°'""“°°'*"°"°
iiocrnprnßoohrnacicarcfpiiiicinongaonrc f'“°““& “'“'°'R°"°'~°“"°"°~

3.....”°'“'......““'.L” r~......““"“"“"'_.............'°°'°""°“""..-.r1.3 'l.;.'..“'Z.“r.' EL; ¿v3S'===P§¶§;°;_fm Mu" Ggfi. i S';f';*;mm_
uppvaktade med musik. sang. blommor och pre- rande pcdnónjmsml "a3°“

Dödsfall SIIÖIIIS kvinnligt gymnastiltföreing i: ii-rim
(OP) Sniekarmástare Paulus Strömgrerr i Ström- (OP) har nu börjat sin verksamhet för teriniiieri. Onskvart vore.

sundharavliditieiialderav77ar.Narmastsör- attera\1"lledeltaig)1nnastikeii.Fördettaandamaltarikerföre-
jandeammaka_bamochbambam_ ningerikonrinaridetisdaginbjudautomstaeiidedanierattaseen

_ rruiastik ' och ropagera lö ' erksamhet.Hynmngu g; övning pa sa satt p r sm i

F°“_'="'° ^*°' "WW 5'=“*"8°'h W' P* Si" Cykeltjuvama fast i Ström
soqifsdag uppvdfud av ""d°d5da"d° °°h A (OP) Pa onsdag anhöllos i Strömsund tveiirie persoiier. som

*'"“'“ß"~V'9'“'*'“ß'ö'“'“°'“'8“'°'P“ nncnanrnorofc>iccicioiocf.sncforiangifofhofochcnnnnc-
GW "°'°" ' 5"°'“*“"" "°"* W “ '“""°' i ianoc cnanoc oc sa cnranrnnonr nirgrcop or- nn c_-tror r Hoting.
D.Fr Nordfors som överlämnade en kaffesems - - k .mama
av silver an vanner. av korisul Axel Björkluiid som"N::::lcth'\S:°m¿I'tg 90 I' C) WN
som överlamnade ett schatull matsilver an '
Ströriis Tràvarubolag. av hr Lars Nyman. Ssa- R¿vja|“ md onningshake i A|mäs_

'““ß°'“ “V ß'°“'““'"?'° '°“" "'°F*'“°“~ °“°'.' iom oc ranihnrionc icciic Hoginno r srrjaccn. Arons. ions-
*“"“L “.f'“ M* "°““'“”°'“ "““'*°“~ “' “”°"' ang; norr i sin poor nu iionningi Fcrran iom piorsirgi on nn
nar S Marteiisson Strömsund. som överlämnade pa - -

' ° . _ framrusande. Blrritsnabbt kastade han ottningshakeri mot ra-
mmhnds skicmwums mn-'¿"5"°°k°" ' sm" sen. och av det kraiga slaget segrade mickel död till marken
och av laridsskaleri Yngve Hallberg. Strörnsund ~ ~

Moa sann onocfhoiro fnrcrna srgnc Trncrona och P: -'°'°°mimm "°““'"“ ' ma" "'”°"' 8" °"
snnn Korncf sann hannrccirnrncc Niic sonarnrn. ”B”
Östersund. 50 år

Vid Ströms Hiismoderslörenings möte (op) fn-rio; nn nunnan; koprnnn vninonw Roos, sifonrcnna i-inn

(OP) pa mandag höll lanthushallslaraie Guntor ar född i Strömsund och borjade redan som bam köpmannaba-

Bergek löredrag om skogskojomas hembitràden rian.l öser 30 ar har han taiii i tjanst hos jamhandlare
rned anslutning till den kurs för utbildning till s k E.G.Lundholm som kontorschef och prokurist För ett par ar se-

°'kockor" som hori nyligen hallit i Steg dan larmade han denna plats och öppnade egen sport- och cykel-

. . , i ' ' »nick ' och ha

Å '-“'h°'S'“' '“'“'°“$h“$°' :Én :fh?i.in1:í::'Érii'â hn:~'ci=:inangnr:r'ca i:oâ:rr<(>,fc'nr::rdoch hoirrio-

(QP) 5 s"°ms"“d ha' ""d°' dc" 3à"3m h°_'3°" rare.Hans speciella intresse utom arbetet ar jakten Han ar en

lßlls °“ v*'P°=°*' =l=_°f4°f°=' 'W MW P2 '°f- rcncrig Ninnoo och mango afo ac iwpoirnf con» form iof hans

äfdt '°°:“<l=_f°=' P* S°'m§.š:m *°'=f°F';-;*“_ ston. Pcnonirgcn af hon rnnfon mor on ciorirrninig grann r ogon-

sand. Paul Hemmingsson. Laxsjö. A.Bergström. mm'
Havsnas och E.A.Engbcrg. Strömsund Rikligt - - -

med gavor. bade kontanter och lantmannaproduk- Kra_mg b'!kr°c|_< vid Lóyberga
W ha inum_ och bch¿||nin8m bh, En våldsam brlkrock tntråiaà pa fredag pa vågen mellan Lóv-

berga och Hoting En lastbil med gnislast. lörd av Rune Eriks-
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son .Havsnas. kolliderade med en personbil hettunaliöraride i
Stockholm. De bada bilarna möttes i en kurva och upptackte va-
randra pa 8 meters avstand Lastbilen. vars hastighet uppgavs
till 25 km. körde genast at sidan sa langt det var möjligt. medan
personbilen nöjde sig med att sla till bromsama. varigenom den i
det vintnga vaglaget girade at höger och tömade mot lastbilen
som vidarebefordrades 8 m framat och över diket. dar den ham-
nade med hjulen i vadret Det betecknas som ett under att lastbi-
lens förare och passageraren en l6 ars pojke konimo undan med
blotta förskrackelseii. Personbileris förare undkoin med blott en

bula i pannan. Personbilen demolerades fullstandigt
Av vad hittills framgatt torde skulden helt kunna laggas pa per-
soribilcns förare

Kyrkofullmáktige i Ström
(LT)hadepasöndagsammantrade.varvidfast-
stalldes staterna för l938 Sammanlagda utdebi-
teringeri för I938 blir kr ll.50 per skattekrona
( 9 98 för borgerliga och l 52 för kyrkliga körn-
mutier) Fullmaktige beslöt tillsatta en kommitté
med uppgift att uppratta en S-arsplan med för-
slag a kommunala reparations- och nybyggnads-
företag och skall denna kommine samarbeta med

liknaride av borgliga kommunen tillsatt Till le-

damöter i kommitten utsagos Enk Persson. Tul-
lingsas. Per Jacobsson. Nasviken och
O V Mattsson. Strömsund

Begravning is ii-mv
(OP) Pa söndag vigdes i Ströms grav-kapell stoftet efter snickar-
mastare Paul Strömgren till sista vilan Jordfastningen föratta-
des av kyrkoherde G Löfvenmark Efter jordfastningen fördes
kistan av lOGT-bröder till familjegraven. dar haridlande S A
Nlodigh. Nasviken. höll tal och nedlade en krans fran IOGT-
logen Norrskeriet och kyrkoherden laste iiagra verser Efter jord-
fästningen hade logen Norrskeriet inbjudit till gravol i Orderislo-
kalen Musik pa fiol och piano utfördes av herrar Tjamstrom och
Torstensson. och LD höll ett anslaeiide minnestal over deri bon-

8309*
Stromgren ingick i godtemplarorden den 30 december l883 och
var i sin krafls dagar en synrierligen nitisk och intresserad god-
templare l-lan var med och uppförde ordenshuset i Strömsund
och bekladde under arens lopp att flertal tjanstemannabefatt-
ningar inom logen

V.-....".""

Spörthandlare Valdemar Roos. Strömsund. fyller femtio ar IO37

Alanäs
(OP) Kommunalfullmaktige hade i söndags sam-
mantrade . varvid skogsaccisen for l938 fast-
ställdes till kr 2 70 Staten för N38 fastställdes
aven med en utdebitering för den borgerliga körn-
muneti av kr l3 78 per skattekrona Fönit har ut-
debiterais till kyrkan kr l 60. varför den sam-
manlagda utdebitenngen uppgar till IS 38 per

skanekrona

Nytt Släklmtmn ia ii-ma
(OP)Slaktnamnet Bive har av regenngen medgi-
vits for distnktstummaren E K Persson i Alana-
set och hans hustru

Postkontorsuppflyttning
(OP) Posttjanstemannens förening henistaller hos

K m t att postkontoret i Strömsund. som föresla-
gits av klassificeringskommitten placerat i klass
3. i stallet hanföres till klass 2 med hansyn till det

stora arbete. som avilar postmastaren

Hyllningar
(OP) Köpman Valdermar Roos. Strömsund. fick
p g a arinbrött fira sin 50-arsdag pa lasarettet i

Ostersund Han uppvaktade: dock med presenter.
bl a en subsknberad penningsumma jamte snus-

dosa av silver fran vanner Vidare fick han mot-
taga en likorservis av Orreforskristall. en neces-

sar. Nordens faglar i skinnband samt blommor
och telegram

Å . .
.Sjöbergs Hembagerz

REKOMMENDERAS

Gymnastik
(OP) Folkskollararinnan Anna Persson och gym-
nastikdirektor Ebbe Frykberg. Strömsund. voro i

söndags ute med var sin elittnipp gymnaster i och

for propaganda De besökte Havsnas och Espnas.

och pa bada dessa orter var det fullt hus. och pre-

statioiiema mottogs med stort bifall Den kvinn-
liga truppen bestod av 9 och den manliga av 6

gymnasier
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Jllldppdï' mama f Tww» Asim

Skidbyxor och Skiddräkter: I.P.i>«=m sksf- I1 mffaf

skrdmössor, Fjalzhzman , š:?å.,'?.'.'å.°'?.'?;,° 123%

Spvffffóivf. Raggwßkvr. 'š:ï.'.;'-*...'â1.'ï.1"“s'I;§...,......, ,..,_,,f "å
Handskar, Vantar: '|°_';ä= " °°" 'I "_ mm

Thure Thørvaldsen §;X_~§',*{.“,ï;°'*;,,,j',;°., 12 3%
4 E Gustafsson. d'o l2 träffar

SÜ'ÖmSul1d . sÄsfuvwang, 4:5 az mm:
er sqmrr a-0 n maa:

Tel,_ 11|¿.M«m§ ah || man
8.M.E.Espmark. dzo 8 tralïar

Kommunalfullmäktige i Alanis n n-mv |3':â;m,°n_ gl: g
(LT) hade i söndags sammanträde. ' ' '

smal mr ms :mattas ma en umawm; mf
den borgerliga :mmm av kr 13.20 och nu uy- F°|'|°\/ade =° H-W”
mur 1:60. sammanlagt |4;sopmnma«<m Per Obfbßfmnd Gwworßcfsek
Besras mm routskola av B-mmm r Gubbmgcn Bißm Slwmwßd
rum rosa - 39. Lirrvarm man fouarwla am-
aß ff-0-m samma läsår °°h =k°l=l=jvß=f wfdß Sov fastän sangen brann 1: ...mv
mf b""°"s sk°'3a"3 ' G“bbh°3°"' (OP) Overnattande. berusad malare. Ramsele - Anders. spar-

kadeden brinnande fotogenlyktanundersángcnochsornriade
Snö över mm Lsktan slocknade emellertid ej. men det tog eld i golset och
(OP) eller sista dagens snöfall. bl.a. i Strörnsund. I ' Å _

, _ sången utan att den berusade vaknade Da I-lallnkens brand-
allmanhetarmanqrgladöverattsnönkornrnttpa - - 'mm f-om-anndc

ofrusenmarkdamanarraddattskogskörsloma kukomuup sovhm '

$'“;'" ßßm- Strömsborg, Strömsund
3:: “'PP°¿'°'“d°sH:Scan Tisdagen den 23 november klockan 8 eenniddag
vintmm km ¿ ¿¿kc,_ ' för allra sista gången den stora succérevyn

Tillstånd all bedriva lünstralt ra tr-mv VI FEM
(LT) sökes hos lansstwelsen av P.Strömlund för Svaningen SDUK

P°“°“' °°" 3°"“'°'°"'“" '“°° K°""”°' ' 5"°“' u.1*mac mac den 14 mmm: Tan pmmmcmmmrm rar
som stalionsort lör bilen. - ' -

LT valdes Rickard Edlund. Som nästa möteskommrtle saldcs

Å|d|-in ar i Jamands |an pojkarna och rckoma i Ostra Svanrngen med Gunnar Hall-
8(LT) Hm |00_ Mmm funnos mi Senaste f-°“u,àk_ sten som sammankallande Mötet avslöts med lntematronalen

ningen l93S-36.tremanochenk\-mna samt |79 I H

'°°”°“°' °”" 90 °" rm Pm-mmnwanjansrcn a strömma; man uppamres

Ämjamen i “net till den IS december av leglakaren .lohn Carlsson

(LT) Under allmänna jakttider skotos l92 tjurar och
rar kor och under rzmangaa jnmaaef rz mm och Liten stovamk
I6 kor. Sammanlagt 377 älgar lydande namnet Klrnga. brun rned svart sadel. bortspnmgen

under jakt den IS nosember Upplysning mottages tacksamt

Eprdemrrapporten av mm eller Atmnmts mlefonstarim
(LT) mf uden | - |5 mvcmbcf "ppm 5 fall av Harry Olsson. Alavattnet l72. Strömsund

seharlakansfcber iStromsunds drstnkt.
Vrgde

Stromsund sm stmssm - Ebba Malma
Wallenum spelar ull damen pa Srrönrsborg SIPOMSUM Slfömsllßd

lördagen den 20 november klockan 9 -IS Å" dc" 20 "°\'°'“b°f W37



Bammøfgkgmg 14 ||.|9;1 i Garlnisich, medan han exeroerade i Boden och nådde då god placering.

(OP) Medicinalstgrelsen har för iiuieva- Poswcrk 27 mm
f;'§'§'3“' ””"|"' “fä°“'““|H (on i:.o.pooio<pooaiomii Mo; ingrid oofam a suommmo iaf omammo

iomwmmoi ooii Hiiioooo. "" '°°“°“'°°d"°'~

- IFK Strömsund Jo iz-mv

ä-I'I|'l%$ki'a}itnnlaridsm8lan av Seout-am”13:21 :Il-Tllhadï på söndag anordnat sin första traningstavling lör säsongen pa

ooioiiaooooignooiofoooomoaiooao- 'Ä '“'~
hövding Munck af Rosensehöld som ord- än Th°°d°'|:| "°"“°"'
lörande och bl.a. disponcnt Oscar Carls- 3 01::ñkßom (Junior) "'09
son i Strömsund som styrelseledamot. ' . '

4. Göte Axelsson (Junior) 47.34

Dödsfall za ii-im 5. Pelle Forsberg. Ulli0f) 47-30
iL1_'i_i=m Hiimo nroimi siromsima ho;

2ï'.."ï'.iL°2o“ïI..2."""“*"'*““°°“ V1s1T1<oR T
IFK Strömsund inför skidsasongen En lämpligjulklappför alla.
¶0P)Ffåsß_ är Yd|i;n_1k:=: if Stor sortering hos
idrottslbrcning i som sa __ .
mango om iioio iomioi iamio iomiismao Jamtlands - Trjyc/terlet

markarjuenav Europas fn. bastahöjd-
hopparc. Nils Ollander ar en av landets

- Arbetslösheten
må: ;1”°d°,°'”'°°',"u,“°n°°°'d”':f“,:,f,°fa',:¿'§ch en im i iamiiomio iso fomioo i oioooof s mooisiooo i i ooiomima ooii 4

av de populäraste gurema vid SM pa I” h“d5b33d°"~
skidor och andra större tavlingar. ßhockey 2 um,
oiaoiomio mo io “-'åka i sp';f_“ (LT) osiofsimoo ii<_. içi-oiiomosit. _No|oom ir. iomom ir ooii int
Sjalv ar han 34 3; m,_ men han har Swan Strömsund kornma i vinter att idka ishockcyspel

fw
- ' ÖP) En dotterNils Ollanders framgangar pa löparba- ( _

mn ha, im, inn, hans (ngn 5,04" Ester och Sigurd Sunding. Strömsund den 2 december I937.
.lonasnagonroAnderuiehargodata- .
ioogof som oimiaiafo moooo imo vid U/rl/tsfors
Junior-DM i Strornsund i fjol. da han _ Fo]/æls Hus _

blev trea.l~lan har i host tagit traningen
ovanligt allvarligt och tanker förkovra Söndagen den 5 dec' Dans
oig niofiigofo mo oioaisgfoi i voioooioo. Gammeldans mellan 5 - 8.

dl' ha" af “““3°" Modern '/- 9 - I2.
Den av strómsundsskidlöpama som tra- . °.
nar mest metodiskt ar nog annars Ture M"s'k- Jämfpa./karna (4 man)
Karlsson. som ar hemmahörande i Stam-
sele. Det ar en synnerligen ambitiös sug-
ling. och han tranar efter ett speciellt
ooiiomo som imo ioi,of iiii pimio ooii Till kømmunalkamrer
pricka Hm; ai- 22 ar och arbetar med (OP) i Arvika landskommun har antagits förste kontorsbitradet i Ström.
skogshuggning Erik Andersson
Den dar ynglingen kommer ni att lä
gladje av. sade Kiruna-Larsson till en av Lärgvgfkgn s iz-mv
Sl.\'f°|S0P8mPêl'I\8 I Kêmflßm- S052!!! (LT) Gymnastikdirektönen C E Frykberg i Strornsund har anmält sig som

han imdßf sin besök I Swmsvßd um- soiiomio im gvmmsiiiiiafonjomioo ma visby imon-fi..
ari varit ute pa en traningstripp tillsam-
mans med Erik Zakrisson. som aven han F | d
iiiiiiof simmsomio imgo gomo Him of Ö' °Va °Mmmm* g Ram, och mf , 501 Per Svensson Gurli Wikström
med pa intagningen for militartavlingen Ström Föllinge
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Strömsunds arbetarkommun Biblioteksanslag
(LT) luide ordförandemöte deri I decernber. Agitationen ßr LT diskute- (LT) Skolöverstyrelsen har tilldelat

rades och alla konunurieris medlemmar lovade göra sitt bästa för tidning- Ströms kornrnunbibltotek i Strönisurid

eris spridnirig. Att upptaga nyarshälsningar till LT valdes 0.W.Malmros. 67| kr i understöd för l937.

P.Abrahamsson. och E.Löf. Beslöts anordna ett samkvämsrnöte tredje- _ _

ac; jul cicci inbjudan tm tccicccc fcciircfccacgcf. nu icmmc vciacc 5Sl<°||=|“ U" Gåfdä
rccfisccrc t:.Nc«icc cci» Eur. /Rc; (LT) K mfl har nwdsivii. att køllckß år

i Härnösands stifls k\1kor unllpplâgiâ -

Dödsfall 1 |;.i9,i1 der aren l938 - 40 för uppförande av ka-

tovi Pfcaaitcmcc occici 'rcqvici a stfcmccca iaf cviicm i cc aiacf cv as vc" i Gfdßßt im Slwmß ßmmlis
ar. närmast sörjd av maka och bam. Han var bördig från Tasjö. Kungórdse

- ende personer erhallit lansstyrclsens till-
(LT) lur avlagts av bl.a Hagar Andersson. Ulnksfors. fmi

Tillsyningsmannen vid Ströms Trävaru AB. a u.i-in marker utlagga sas sr tangande av rav.

(LT) Daniel Hallsteii. Svaningen. fyller den l0 dennes 50 ar. nämligeri .löris Martensson och_.lohan

Norrmanalšärmäset I "och l 'samta
Ströms husmodersförening No.-“mm hemman i Oja.-al

(OP) hade i måndags julfest _

Ener moiestbrharidlingama berattade fm Tuvelarid pa jamtmal och sjöng Friluftsbad ordnas i Strömsund

nagra jämtvisor. Sa vidtog försäljning av hemstöpta ljus. karariieller och (OP) Ströms kommunalnämnd har eller

julbloinnior. Det bjöds pa "Luciakaffe" varpa följde auktion av med- anhallan fràn Svenska livräddningssäll-

förda julpaket. skapet utsett en kommitté med uppdrag

Behallningen blev god. och mötet var talrikt besökt att utreda fragan om anordnande av fri-

_
lusbad och simunderiisning inom kom-

Begravntng mmm
(OP) Pa vigdesi Ströins gravkapcll stoflet efter u Hilma Brolin |=°|Jmdc kommim-: har “ms

' 5"°'““""' “" $'*“.""*!' Mcmcf svcc wciiac craßcccac cci» ut--
Sedan psalm -_08-_l:l sjungits. lörrättades jordlastningenav G.Säll- ,¿¿¿n¿n8”¿||skapcß ombmt fn-,°m¿,_

vin. Den högtidliga akteri avslots med psalm 52:5. iarpa kistan under to- um ^_E,¿ks,°“_ æmm,“k¿,,c|“°, Ebbe

nerna av en sorgmarsch fördes till familjegraven. där eri stor mängd Fnübcfß samma, I Suámsmü mm
blornrrior nedlades och de anhörigas tack och farväl frambars av den fdkskdmmm sm N°|.c||_ Umksfors

bortgangnas son. tapetserare Klas Brolin. I-larnösand.

Begravningal' ii iz-mv

pell stollen efter lantbrtikare Erik Eriks-

J H 1 k 1 GPP 2 H
'“”"' ' . }.ï'I..'°ï"l'<'.§'. fÉÉÉff§š"låTf'a“';1l.ïïl'ïI"“
STRÖMSUNDS KÛRG- & aoasbciccicicicc. occhcguaiagc aktcc ic-

LEKSAKSAFFÄR. ““'°“
Slrömssundcl to iz-mv Platssokande
(ön har cc isbciagic cci gacgifcucc aacctcr har borjar. Mcc act tcmc Slfömsd md °m=Jd-

nog dröja en gott stycke in pa det nya anet. innan färjan ir lagga upp Chaufför. 26 år. Önskar anställ-

för säsongen. ning. Ar van buss.-pcrson- och
lastbilsförare Gärna timmerkör-

Skidåkaren bröt benet - - ' - -

(or) ucacf cuiaaicmcg i ticacgc . vamccfgct stfcmccca. cciccac 11. “'“3 R” ““'°"" ' Ömg' “S “"°°'
arige Sven Fjallgren brgta av ena benet knaet Efter första be- "beg ”in hem' _ __

iiccaimg av tr. pfcvaccaciiaiccccc acßracc acc ciccacac tm octcfcccac SW U" Nyklf °°|' °fd°“'|'8

Dödsfall Frti Hilda Lindberg. Ohn. Ssd som dett 8

Chefen för Gasaecumulator. nobelpristagaren. fil dr Gustaf Dahlén är flis fïlldc 60 37- NW P9 ll°8Üd5d8°“ 3)'

dodøsargammal slaktochvamicrfrannarochfjananfö-
rernal för de hjartligastc gratulationer
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Konrmander |937 t prastgardsparken
Staende fr t Torsten Berghult. Sten Wahlstrom. Robert Ntlsson. Maj Carlsson. Enk Svensson. Olga Karlsson. Bengt
Nordfors. Vtola Berg. .-\strtd Orbom. Mabel Frestadtus. Jens Backlund. Bnta Svensson. Ulla Lmden. Kann Strom-
stedt. Ann-Marte Andersson. Kann Jonsson. Annaltsa Logdberg. Else Due. lngnd Jakobsson. Karl-Gustaf Homfeldt.
Gunnar Andersson. Karl-Ertk Olofsson
Stttande fr \~ Ntls-Gosta Ntlsson. Ltlly Jansson. Sonja Ssensson. Maret Roos. Karm Ntlsson. Maj-Lts Melander.
Gunborg Stromstedt. Ann-Marte Hallberg. Karm Wtkstrom. Anna-Ltsa Gnmdstrom.lngnd Thorvaldsen. Eva Olofs-
son. och Anna-Brttta Wtklund

I Missionshusct i Havsnäs Ströms hälsovårdsnämnd mt:-1-nt
" '2""“ (LT) Av en rapport angaende resultatet av bostadsfor-

lOP) holls t sondags Luctafest san-td forekom sang och de- bmmgama “Mer am fmmgmk an 20 bjml fu||b°,._
klamatton. luctabrud och tarnor Vtd festen medverkade ha och W som cl m.¿,gsm|||s 3, omm a,,|°¿mn8a,

P'°d'k°"'°"“ B°'3S"°'" °°h |""3b°'¥' och en som ej paborjat foretaget En fasttghet t lšlnks-
fors som p g a brott mot halsot ardsstadgan forra aret

U|f|k5f0f5f3bf|kC I* II-IW alagts ute av 25 kr far nu for enahanda forseelse
(OP) som under sommaren har reparerats och modemtse- emotse atal mfor domstol hksom en handlande t Ul-
rats. har nu sa smatt borjat satta :gang drtften Rensertet rtksfors som for samma forseelse ftck ett forelaggande
borjade med t\a skaft t mandags Transportertta ax strket nd ute at 200kr att halla rent ud fasttgheten
ttll fabrtken sker ttll storsta delen medelst btlar. som gar

bdv das Och MH Epidemirapporten
st Ö da- M __ _ (l.Tl for ttden I - IS december upptager 6 fall at

T lTlSllll lill, txt lvl
(OP) Foljande utslag meddelades udllammerdals tmgslags schar|aMnsfcb"HS' nmds dßmh
haradsratt pa fredag _

For forskmgrmg a\ en radtoapparat domdes en agent t G
Stromsund ttll en ntanads fangelse samt att ersatta appara- ea
ten och erlagga rattegangskostnader
En _\nglmg. som pa liddens dansbana t Stromsund ttlldelat Jar
en fltcka en orftl. fuck lll dagsboter a 3 kr samt for xald-
samt motsland mot ordmngs\ akten \ td banan 30 dagsboter
a .= tf an
T\enne pojkar fran Nasuken och Tullmgsas. nlka gjort m-
brott t en konfektautomat och ttllgrtptt en del saror darur. P W Ûhlns
domdes tardera ltll 2 manaders straffarbete. nllkorltgt
En btlforare som s td jarns agsosergangen ud Abbormks
tagen t Stromsund med sm btl kon pa taget. domdes ttll 40
dagsboter a 3 kr
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Vid ordinarie sanimanträde med munieipalfullmäktige igår :ii iz-im
(OP) valdes till ordtöiande Aled Mattessoii och till vice ordförande Gustav Skogman. Till fullmäktiges val- och be-
rcdningsnäinnd valdes l.Körner. J.F.Steriberg och Algot Joiissori nied Anders Berghström och H.E.Joiisson som sup-
plcam. Till skiesgode man utsåg 0.0lofsson och suppleant Heiinirig Mårtensson. Till revisor för l938 valdes Ivar
Köi-nerochSvanteRoosmcd .JoriasAnico'oehSimoriNilssonsomersättaie.

Grönlund erkände mordbrand i Alanas. Husets ägare häktad.
(OP) Tßjöagenten Karl Grönluiids iiieritlista blir alltmer omfattande Kriminalpoliseii har nämligeii lyckats leda i be-
vis.attGrönlunduppträttsommoidbrännare, l~lanharsälundaerkänt.atthanharmedverkat i Binordbrandsaflärer.
vidare har han tillsammans nied eii kumpan arrangerat eii bilköllision. varigenom han lyekats lura till sig skadeersätt-
ning fran försäkringsbolaget. Ytterligare 2 personer äro inblandade i de Grönlundska operatioriema. Under utred-
ningaihuamkunmiLanGrönlundhaatngumdävuiimnnrdbmndiAhnäsdai ll/9 l936.Gröiiliindvar
redandamisstänktav landsskaleriiStrömsundsdistrikt. Vidmänhgenslörhörerkändedenhäktadeäveiidenna
bnM.mgaidsbmnd.æmhanföwwtüllsammmnwdmrcpmuörnunæmbosmiHammrdal.

Ström
(OP) Kyfkoñillmäktige valde vid ordinarie sammanträde igar till ordförande Gunnar Löfvenniärk. Ströinsund. och till
vice ordförande Per Jakobsson. Näsvikeii För att revidera l938 ars räkeiiskaper och förvaltning valdes Uno Mårten
ochlvarKöi'iiermedKarl0lofssonoehAndersRonnesomersättare
Kyfkoradets utredriing angaende kyrkogardsiaktmästarnas förhöjda ersättning lör gravöppning a allmän giavplats
fran 8:- till I l.50 kr godkändes.

Radioprogrammet onsdagen 22 december zz iz-im
7.45 Morgonandakt (fröken Lisa Blom)

l2.25 Sten Skölds spelmanskvanett
l3 00 Sölistprogtam (Göteborg)

Mcdverkaiide: Alice Karlander (violin) och Harriet Selin (sang)
l3.30 Fran indelningsserkcts dagar Einar Svartcngren berättar
l4.00-l5.00 Underhallningsmusik. Gunnar Anderssons kapell (Malniö)
I7 30 Grammofonmusik
I8. IS Vara nya psalmer Säng av Engelbrekts ksrkokör. Dirigent' David Ahlen
l8.50 Konditionen och Julhelgen Overstclöjtnant Beitil Uggla (Linköping)
l9_00 Väderlcltsrapport och dagsnylieter. dagens eko
l9.30 Blandad kotnpott. Medverkande: Ulla Billqvist. Hilnier Borgelin. Einar Lundström

Hans Bytlincr Grotlis schrammelkiartett
20 IS Litteraturkrönika av l dr Margit Abeiiius
20 -JS Dubbelpianisteriia Stig Ribbing och Axel Petersson
2l IS Genom okänt larid till Veiieziiela. Professor Gustav Boliiider
Zl 45 Väderleksrappoit och dägsnyheter
22 00-23 00 Modem dansmusik. Radiotjänsts daniorkester

Förna Ert musiköra KOI1 001 ROHSI
Luxor Rad'-0 (OP) Jämtlands ltotislßtettings lotteri har lörràllals.

iarvid bl a tandläkare E.Espmark. Strömsund erhöll E

Åfellföf'-få/J0"@ Ûld- Thöf/'md Magiussms "i=ai>°mii". Hmim s Nilsson.
Strömsund erhöll en bok

50 kommuner söka skatteutjämningsmedel Vädêflêkß
(OP) b|.a. Ström med Strörnsunds municipalsamliälle, (ÖP) Utsikter för Jämtland Mattlig. västlig vind. över-

vägande mulet och en del snöbyar. särskilt i älltrak-
Begmvningar tema. stigande teinperatur

(OP) I Ströms kyrka joidsies pa söndagen siottct efter Svenska och norska 5-milsmästare mötas
predikant Daniel Taqvist. Oieiant var kyrkoherde Gun- (OP) i Strömsund den I6 januari
nar Löfvenmark. Solosäng fran läktareii av skoliaridlare Goda utsikter finns för att Anhur Haggblad kommer
Ragnar Agelberg Distriktssekieterare Jonas Andersson. att ställa upp i Strömsunds-Kamiatemas sk nordiska
Östersund. höll tal och riedlade en krans an EFS Predi- tävling
kant E.A.Engberg talade och nedlade en krans Själv har han uttryckt en önskan att lä tävla lienirna pa
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sin gode van Lars Theodors rnarker. Till Strömsund komrrier Bergs. Svcgs. Hede. Offerdals. Harnmerdals .
ocksa Holmenkollcnvinnaren Per Samuelshaug jämte deri övriga Undersakers. och Lits vagdistrikt.

www' Fáijoma i Strömsund och Hanirnerdal
Fackföreningama inom Ström n iz.i-m (OP) bli större. Laritbnikarc Anders Andersson.
(LT) ia no wiiiiii aiooiamss iofsisoiso pa ai san som along mn. Giwlß- m°<H=l=r- att M M0 ßyà vi Sim
Vid arets början fanns eridast eri avdelning inom kommunen. nu "WW P-8-I k°l<“"°"$ 51"' $l*°82|'“- l
msoiiivsqooy-iomiomiLovoofgaooiiaaaiaiassiooiias- °vrist_liar°d=b>_aißßr=t=ss°m^K-arbete
rfsgaoafaaig;ssvooimogoiiaaiaiomppisisinvoiissaiiiiia.ooo l=°mmitisMsvvs=L°vb°fa=-H°ris=-
stötframatsomnorrlariikuppgörelsengettskogsfolkctharhasin Sfilßl-
mkaitoaiisiioiaiisvaniuisiasnoaiioigsnissuoohsims- P-s-8-Nßdlkmwßldbrßß
mej vu-it ¿¿||¿mp|¿8;_ otnochgomljomaövcrslrömsuridctoch
isionsoiitsiisagsssnoqianissnoiioriishaiiyoirsisvaiiiioasiii Hmmßrdlßßiiridßtßtbrrc-Dckwnßrßaana
omm. iso sssovaiii iiojiiiiig av ioiioms ai oi>osiri<iiig.'rfoii;oii 30000 rrsvdww I0000 kr Strmsimdslni
iaisiiogssioasmsonofsifomsvsimasiooiyoisioppiiiimoooi- |=°ii°fßfï=°m°d°mßf°°°h=l=f*ßf°m°-
lön fran att fönit ha legat lagst i Norrland.För avdelningen åter- '°'-
star nu det \1'ktigaste. skolningsarbetet av de nya medlcmrnariia. Predikoturer
och vi har nu redan tva avdelningar studiecirklar i organisations- (op) Suñms kwkt Manon ¿_ 'S julbm à Sa_

hmskap' Male' ßnàm °'3m'”ü°"°f ul" an mfnlu hc" md' natoriet. past 'l'hunstrom: juldageri 7 julotta iverka vid skogskapitalets anvaridarideifackförsörjnirgenochatt k kwkohcrdc Låfvcnmuk 7. 'om - U|_
_ _ yrkan. . ju i

'[å':¿fc“:ch“°r%*:s>f““ 5" '" “"'“' °' *'*°3°'“ '“'“'°° ' '°" fiiisrois Foiuois Hos. Tiioiisirom 1 joionsit a brief . . . .

. _ . . Svaninge skola. k rkoad urik N lsson. 9P.ga.\arefterbliverthetmaste\1skogsarbetareha_llasammanoch Smnæk_Thuns¿°m_|:M;n¿sa¿G¿|_:uIš
inhamta förspranget fran andra arbetargrupper. Vi bara ansvaret, “oh Nilsson | 2 julgudsmnst a aldcrdomy
Vi maste. Vi maste! /Nils Grönlund | saum m__ Nmndas | | Mgmässai

Köp nyttiga JULKLAPPAR sío-si--is. wmm. ii Mmm i Om
skola. Tlttlnstrñm. I Högmåssa i Hodnlngs-

kyrkan Sàllvin. ll liögmässa i Bredkalens Mis-

Vi ha mycket att välja pá: t. ex. Linnedulrar o. "omm skon |_°fmm,k_ | 2 hemma ¿ R¿_

Servierler. Handdukar. Sillredukar. Jumpers. soiie skola. Nilsson. -i joiiiogiid i simids skola.
' ' saiivin. Manda; 4.30 jiiiiiogiia i Kiossand iiosKoor. läsrar. Handskar. bantar. Scarves. 7 MSM Mmmm sken sm

Sporrgarnilyr. Sylhärlor m. m. v'¿n_ -nmmw'n_ Tims 430 J-u|M8.¿¿ ¿ vi-,8¿,_

I skola. Löfvenmark. Sail' . 4.30 skol-D A H L N S licilßgtidi Ulriksfors skola. Thilrllstrom. syster
Elin. onsdag 3 30 bamhogtid i Bredgards

Svmsß SÛUK 21 II-M1 skola rhiiiisifom. i Nassiisoiis skola saiiviii.
(LT) hade ordinarie möte lördag den l8 december. En ny medlem Timnggi-0m,T0|-sdag 3.30 julhogtid i Sporrsjö-
inrostades. Den planerade festen till föiman för biblioteket be- ms s|«,|¿_ 5¿||“',,_ 4 5 gtamsdc $|;°|,_ 11,,,,,.
stamdes att hallas en av juldagama 3"-¿m_

Efter ett anförande av kamrat Oscar Nilsson avslots det lyckade
motet med lntematiorialen. Dódsfan

Drivningama efter Ströms Vattudal (OP) I Klockargarden. Tiilliiigsas. ai-led pa ris-
(LT) aro nu i full gang. Årets anerkningar aro av mindre omfatt- dag förmiddag lantbnikare Zakris Ersson i en
ning an förra arets. en minskning med c:a l0 à IS procent. Ar- alder av 85 ar. Han sörjes närmast av bröder
betslönema àro högre an fjolarets. enl. berakningar pà bolagskon- och syskonbam
toren 25 till 30 proeent.l~litti||s har vintenadret varit
gyruisamt. Snöfallet den första frosten har gjort att sa val my- Fóovade H mm,
ârèonriiia tjöamarrkómagadaligt frusna. Detta medför mycket arbete med Henrik Forsberg Inga Nüsson

För huggariia har vintem hittills varit synnerligen ogynnsam. Den Slfömslmd
ihallande kylan gor timret hardbarkat Dessutorii har skogen ej sa- _ _ _ _

rit reri för sno sedan det första snöfallet Detta gör att huggarna fa E-dvm Enkssml BOJ” E"k555°“
arbeta genombloia hela dagen Strömsund den 24 december I937.

illllgfhïtïlâïiilmtåzingåliäsnimnm om iosrooii nya E"-k P°'“°'L'"r¿ksf° Om F°"b°'3
iagdistnktsindelningen. nu ett ar gammal. har lett till att I6 vag- . rs
iiismio sammaosisgiis iiii ii. ii i- s. itossiiiias. Ragunda . J“|“°“
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F0l'|0V8dC 24 iz-mr PSICIIIIIISÖKIII
Angers E_|.|°|m|wis; stim Th,-on (LT) Overlarare P.W. Tuveland i Strömsund söker hos

Uhiksfors Rórósjón palelll- Och pletll på en dricltsfolltâll.

Examina lulrandet i Strömsund
(op) vu skoßhñsskohn har fotsumsmmmmcn (OP) .lulmorgenen var som vanligt livlig i Strömsund. Största

avlagts av bl.a. Gumar laeobsson. Nasviken. delen Sv d°"J"|ñm'd° bada kwhn' "mc" nd
Suåmm deiiatilllllearalldeleslIlrliieri.Endelngovanda.irotsan

extra sittplatser bereddes. från laktareri bidrog kyfkokören

Ströms na|sk°|a med sang. Deri besökte sedan pa sedvanligt satt alla sjuk-
_ . _ _ H I I | _ _

(OPl I~löstterminen avslutades i gar. Eller psalm Vàdsll | |°°h\::,sm| . W mk I'

°°"""°"”'“°"°' “mm °'°"°"“ “?3""“'““3°" loroae Bsposuopellee neisoio oeh misoahgssmíeo glalje sig

Ram' Amamsson avslutade Mama' md Mm at frilla hus Eer en stunds promenerande sökte man sig till
oro. aohpieooef oieleisoesiaii ioijshoef a lime ~ _

ieisss: Mo; csrissoh vaihehhha tredje ieisss: Aho mß f°““““ “*°'*l“'“°““'°'- s°'“ “'°' °"°' "““"'°
Mshe Hsiihefg. suomsooei som ieisss; Tors so- ' “°"°'~
derlund. Havsnas. Dareer sjöngs psalm 55 uni- J

5m¿sk°|,s,m¿m,-gem, U Hushállsvaror av högsta kvalite!
_ _ _ . I

(OP Tlll5 latseriörfortb dsrnaskl - - -
. l.' "IP I "f;*'|"g3§'_w|o5°:f° L .v>0R1AR11/<1.4R.

man sis- I_w«°f ßwfdif bla- Nail-alla Nim- K s1</1x)R.s1'A V,4R.RA 1'n<A"1.1<,4R.
Ström. Bnta Mikaelssori. Alanaset. Sara Texham-
oof. soon. som soooieshief his. uih- refssoo. L .s'1>l1.s'PAR1<AR.s1<Rms/con.

^'“"”' L"'*' R"°'5°"' S"°'“" A Vh'R1<1Yc;s/<AR1'0R.

Ströms Hembygdsfbrenings årsbok zv iz.i~m , - - _

im for iosr hos oo oihoouoh oeh hjooef som P L '°RK7Y('“V"4'X)R
vanligt under rektor Alfred Mattessons redaktör- P hm-

skap pa ett lika omvaxlandc som gediget innehåll.
Foruiom eo oel fofehlhgsiheudeisoiieii sv slelhls E Osrersunds Redskapshandel
slag innehaller den rikt illustrerade skrien en arti- N
hel sv Less' lohshssoo om 'violer oeh vlajeifsgof". Slfölslllld-
"För ' ' sedan" heter ikel Gunnar .

uheomhilåïlfoeh csfl Lmäfznronsïiief sin l fjol Tl" WWW °°'l "lå'$'“ä“
pabörjade serie "Folkminnen fran Ström”. vars in- Hmm ud Ü 'mc °°h b°'1a'_' bam' °°h "“3'
,,c|,¿|| ensam; mm 85,, (kn ¿m,|¿8, mbokm us, ger mig orsak till de djupaste tankar och

och |¿¿pv¿,¿_ anledning till allvarliga rcexiöner.
Minnen fran bamdornen och ungdomen dyka upp. Men annu

mera betsder den mognande livssgrien och vidgade fbrstaelsen

Född zu iz-mv lör de stora liisvarden \1 aga i vara rika möjligheter till un-

En dgngf av kunskaper och bildning. som cr-

K ' ochG Sail' ' 9"-'ag 3'"'33°' .'." _: '"
ann f Bcungöar vm mycket ibrstaelse finns det lbr de stora bildriingsmögliglie-

- 'B - iemsvleariorgoomvsfoeiejosshiigiohhoosroihiohho
samhallsskikt tala med en viss ringaktning om skolning. ja.

Fórkwade rent av nodsattande om kunskapemas betydelse i den enskil-

Karl Åberg Anna Andersson des liv.
Havgnäg Strömsund Man hör oa folk undra varför han eller hon ska ga i den eller

juhon |937 skolan. Det tjanar ingenting till. menar man Han blir val

|allafallbaraarbetareellerbonde.heterdet Ellerocksasa-
ges hsgoo; Hso :for lofsias. sh hen ska oh hagoi oarmhligr

Till lantbniksombud nu. da han haller pa och studerar.

(LT) romeo ma- ioalhsfuiseiisrisfsuom: Momwmariochkrimorbøfdeßßimnkwßkawfvchbild-
Naissvoissoosmhaoeirmsneoiaoahefgölut nwaßfesløwllsànsaf-wmmiciwskßuvvßkßß-På
for Ffoswllseo oeh Aishas; z. Blom siomriher oeh livets alla områden äre lwnslwricmß till mm och sldic bade

Sigurd A|-hmm, Alanggcr för den. som lbrvanat sig dem. och manga andra manniskor.
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som behosa hJalp Brldntngen ar en trllgang. som inte tar nagot utrymme t Su-(Jm 2; |;.|-m
ansprak. och den ar ej tung att bara Den kan ligga gomd eller goras till- (Op) Kom ,||m hcoc sammcm,-soc ,

sslts allt efter b-=h°~' sar rtiksimratitefambetets forsta; tm
For den. som r ltkhet med undertecknad tnsett nyttan av okade kunskaper vcoco och (1388, Jo, Suoms kommun
utoser sad en sarskrlt lbrr bristfällig sma- och folkskola lbrmatt ge. star bc|m|d|cocs_ och fu||m¿Jm8c ocs|o; on
alltsammans klan och tydligt Och Jag gnpes as- semod. da Jag asen eller o;s;¿||c occsamm .mao oc; sookgoocs

ha PÛSSCYQI kllllcl' |llCk0fl18. dfil' En jag I Ul'l8d(IflSå° |@am°[gf | ßf
ren as- tamltgen naturliga skal inte kunde erhalla moJlrgheter att komplet- gg- |933.4| sclocs G Lofscomafk oro.
tera mina bnstlalliga kunskaper genom studier fo.-;,,,oc_|) F, No,-ofo|-s_|= J Kmmsgy
l manga fall ha allt for tidigt aragna eller pats-rngade lbrsorjmngsplikter och Rcgmc pcfssoo N,-|;|c,J,c;so¿m,,¿
stan hrndrande i sagen Men de ekonomiska ssanghetema aro inte alltid Lo,-.oc Mcnssoo U|nksfofs_|5 No,-o,,,_
helt as-gorande l sorgligt manga fall spela ofbrstand och likgiltighet de (3,-cJs8¿|»o och p v 5,-,J;ssoo_ v¿¿oc|co_
storsta rollema nar bildnrngsmojlighetema försummas pcos,onsmm|,o_ p V 5.-,|cssoo V¿8¿c|co_
Vi bora se till att sara bam ta sara pa alla tillfällen Dessutom ma vi 0 Joossom gafoms och A |¿c,o|¿|¿_
kanna det som var plikt att ge de unga det viktigaste for litet; en kristlig Go,-oc J-'cs;,¿hc;s;¿-scoossocmoo
Its-sssn Tank till exempel pa all den tid och de summor. som t manga hem p Jocoossoo_ Näst-Jkco och p 0|ofssoo_
offras pa spnt roltka fomter Damied fblJer ocksa andra kostnader - som gsm Hcm Tucnnssommd
fallet sanlrgts-rs ar nar vinet gar rn och settet gar ut Bam och ungdom rn- (sopp|ccmc|- mom oofcmcs) p Jacobsson
dragas i elande. som ofta satter sm stampel pa deras kanslrga smnen Allt Ncsokco (A |-Jcgcomrgc 5"-omsonos
detta maste bekampas Anssaret rnfbr kommande generationer kraser att M Joossoo_ Tom” (0 Joossoo_ 1'¿»W,)_
alla tillgangltga moJlrghetcr utn_sttJas. sa att framtidens folk hoJcs fsstskt. P 0|ofssoo_ gsm Hcm ( J Pa|m_$|mno)_
intellektuellt och kulturellt J 5 ^,,¿c,sson_U|nksfo,-s(0 Uoo_ Umks-
Lar bamen respekt for skolarbetet' Och hjalp larama. sa att deras an- fo.-s)_ K 0|ofssoo_ Suomsooo
ss-arstunga arbete ma bara den basta tankbara frukt' Lat oss alla stodJa (K Johcossoo U|,-,ksfo,-s)_ J gsomcftc
sarandra r arbetet for barnen. framtidens hopp' gspms (M Espm||_ gsoooss H 5 Jons-

F0"J°$U"¿°'- Tïïl- I "°\'='mb°f W37 son Strornsund (A Eliasson. Strornsund).
^'\d°"$ F-""'S$°" EJ Ameoff. Strornsund (J Mansson.

Stromsund) Resrsorer L' .\darten.Strom-
sund. H Srede. Stromsund. A Bergstrom.
Naser och Karl Olofsson. Stromsund De
ts-a ststnamnda skulle tJanstgora som sif-
fergranskare Trll ledamot as- Idrottsföre-
mngen Kamratemas st) relse for ar l938
saldes O Carlsson och till supplænt
H E Jonsson Val och berednrngsutskort
T Carlsson. P Jacobsson. H Les-ander.
N Vesterlund.P Olofsson.Er Em Eriks-
son och M Jonsson Suppleant
H E Jonsson. N Gronlund. O Nilsson.
0 Olofsson. P Johansson. 0 Carlsson
och O Olofsson Ttll ordforande t korn-
munalfullmakttge saldes T Carlsson och
s-ice ordforande P Jacobsson

Förlovade
Bertil Abrahamsson
Greta Grahnström

Lycksele - Strömsund

I Havsnäs
(OP) har Julhogttden ftrats under sed-
sanlrga former A alderdomshemmet fb-
rekom Julklappsutdelnrng Pa Juldagen
holls gudstJanst med predikan av kyrko-

Astnd SJogren. Vagdalen med hunden "Hunsa" herdc D T Sandell Pa annandagen sar
fest anordnad r Misstonshuset med pre-
dikan as- kyrkoherde Sandell och predi-
kant Bergstrom
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Dans å Föreningshusel i Hallviken Räntan å Hypotekslån
Nyårsaon kl. 9 5 o. Nyårsdagen kl. 9 (op) 'W f”'*"""* "" 3 P'°°°"'
Musilt: Wicltes Ollander blir stockholmare I febmari. tävlar

(OP) for MP.
Ströms brandstodsbolag 19 |;.m-1 Lanets baste medeldistanslopare. Nils Ollandcr.
(0|>)ho|0|w3;m|;uo;j¿mm Enmgggmggupggmg Stromsunds- Kamratema.kommeranlarnnaJannland
Hotell i måndag; mod mo¿;|ju|d9|ning_ och bosatta sig i Stockholm. dar han erhalltt arbete Han
Botogots fofsahnogshostaho uppgav onof os oss soft- wfdß komma w rwrßwtm Mwwswjlwß-
samhettill 5'/1 milj. Bolaget harlamnat 5l00 krsoman- Ahnäs

tofu. Botsgot hsoo ahhjooh sho hfooafotomaswo ooh oh :,P °“"'“:xh lm °rå§°f1_'f:d'b::'d“$*" °“' '

delandra.t|llsanunans50personer.tillmiddagaGrand WII' Mn |' I 'I _v^ anod'
Hotell _ Gastcma halsadcs av dir 0.0lofsson harefter or- G Er" supgfnš Sn | 'um och E Badå
du gick Ü" k)Tk°h°'d° Gunn” Lómmark mm ho" w .D T Sandell Stina Sodin och Hvofsiom ht-thnog for fosnofomaioh. tomhmhomo Lindberg (ordf) med B K¿“b“&'^ P v|klmn'1 och

N~E~.N°'°'"“'L °'P“ °°" °~°'°f*?°"- '°“*9“'d~ “"“ "°' Fnos Nofhofg som soppi. 'rm s- omr tstoos som
get tjanat bolaget t dess styrelse |I4l ar Dareer dckore- Backlund

'“'° ".°“ “°f“ '“°° K“"8't "?'“°"““.'.S°"*.'“'P°'”.8“'d' N,-toofhotsnamhoons Nassuom ooh som Boohtooo mod
'“°““'1 F' '-2 “°"°"°“ F“°“' '“*'°"“ F°' '”'9““ß °°" M Hogioho ooh Lnh- Nasloho som soppi
"93°"'1”"“ ““"““*'ßf°“'°°"ß“"'.'*""'°'“'“'*°" Ro~1sofofsAfhmsáoohPABoot<|ohomooM.shh|soMlddagenßrótunderantmeradstamntng. °chK_A_B"8\_a||s°msum',|_'

Arbetsloshetskomminen: P.S.Hol|nk\-ist. L Lindberg
mp Ed,-0 s._Nassnom. P sooonoha |>.Norho_fg ooh tasohohofg

nu ordf ßfostogs Mathias ooh nu t-osar. A |>_v.|o-BL snomoohhiufonsomtoosnwossaohi.
Taxeringsnamndcn' Pwassdahl (suppl. M Ekblad). A.

HOS Enhssoo (K stfsooml. 1 vsohohssoo (H oohaotssooi.
L olsson (E 0.5.-mssoh). H sooonoho in o sohoimsnSystrarna Ma[[SSOnS 1 Pofssoh tv A.Bofg~om H sohahofg (P E Pofssoh) ooh
eo Nossoo«hn~|.Noss1foon

B/0'"-Wfhdel Tel- 67- tsmotsoh mf siohohs oi mnvofh totooo |..o|sson P.

Post- och telefonorder expedieras omg. lohwßwu ^-G-Sv¶\fll<~1'S1- L-I-idbcfs °°h ^~_E'l_<==°
Sjukkassan "Framttdstörbundets" lokalavdelning I Hats-
l'Iå$ tillcfltàndcs 40 ltr.

Pgnsigngnmndgma jâmands Mn I l'ñdI.lt0l'$tIåIIlIldCII valdes H Åfbtttn Och D.T.S8ndßll.

(om uhsmoisoh ho: moms: ofaßmhoon for 193:- I °smh°mSl=°mmi= wldcs P-Söderlund °=h Luds
4:. soon; Lsmhfouofo som Pofssoh. Toiuhgsos. fouo I-Mbßfs
,|,°||¿m-c p[v_1-,,,,c|¿,,¿_ gtmmund Fasttghetstaxenngsnamnd' PJohansson och L.0lsson
Alanas: Kassor Petrus Wassdahl. Alanas. tbrestandare
P.A.Baoklund. I-tawsnas Fastighets- och aarsöverlåtelser

(on Karo oron. Ksfhogoton 32. ho: os- rfo Magda oooo
Landets ßrsta kvinnliga ordförande owerlatits pa fru Hildur Ohlsson. Utnksfors
(OP) Arboga socken har valt fru Mary Reuterswärd till
OIÜÜIEIIÜ l kïllflüllâllllmåltllßß Damer Strömsund
A|¿,,äs samt alla som besöka platsen!

xommohotfollmmago votoo hyioofhotshamho; sms- Udßf dsf 3 I-0-M 3 jfi
stram och Stina Backlund mod MJ-logtund och fru Lilly realiseras hela lagret av kappor
Nßlßl S001 Swll och klänningar till ytterst billiga priser.

c n rm rm
Nyårsvaka so,_-.,o- °" M a "en

med Û0"-5' Predikoturer
å Folkets Hus. Ulriksfors Strand Skvlß Sönds 3- W lwßw m fl -

den 31 december 193 7. :¿'\'9"'s|““:^n ï3F|'fd':š¿°' N>“'“°'“'
För takten svarar Cehlinders (5 man) 5¿,,d,¿ 3 | 5 mc ' '
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Fastighet i Ulriksfors ii |=.|-»--t

lämplig till slakteri. bilverkstad. snick-
erifabrik eller dylikt. Till salu genast.

Lokaler
lämpliga till kafé.pensionat m.m.

finnes också.
.\lycket bra pris. Fina villkor.

.L
Östersunds folkmängd
(LT) minskade med 96 till 1.* IU-t pers under
N37

Hammerdal
(LT) minskade med 22 pers till 2700

Förlovade
Tore Lindgren Birgit Backström

lflriksfors - Strömsund

O-

n

I-'ralsningsarmen och den Naslundska garden

um*
500

A\\

.larm agsstationen med utsikt mot Russtjarden

. IW? '_ =e ',/.,;!;=.(
f - t Y 1 ' « Yair }._1i. ¿-'.:"
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Karolrnertragedren I7 I 8 - l7 I 9
VisittervidvaraTV-apparaterochhöroclrserhurmaruuskornussharrdlarochdödarsinagrarrnar.darirandearav
annanras.harannantroellerharandrasoder. Vibeklagarintoleranserrochgladssamtidigtöveranvitillhördarhög-
sirrta delerr av manskliglreten. somaldrig tillatit sigsadanaorattñrdigheter. Vi sverrskaroch vijamtar isynrrerlret har
alltid varit löredömliga i umganget med grannar.(Trorjag !?) Menl? Hur var det med karolirrertragedierr nyar l7l9"
Visst var det val err hjalteirrsats. sorn gick lite snett pa grund av det harda vadret? Eller? Var möjligerr karolirrertrage-
diararmnvispaßljdmgamingamaslutsunvadretsmalnaulllaßwrkstalh?Detarfritt-amattspekulera.
Vilken slutsats man an kommer fram till. sa visar bade dagens TV och historierrs vittrresbörd att skickliga ledare kan
manipulera helt vanligarrranniskortillattuttbrasrrartsagtvilka skandliglretersomlrelst.
För Fosterlandet? För Gud? För Konungen? För Åran?
Nar Karl XII ar l7l5 aterkomtill Sverige franTurkiet.dàhadehanoavbnrtet i IS ars tid befunnit sigpakrigsfot.
Mangatusenmanniskorhadeurrderderrrratiddöttikrigenióster.Sverigehademistsinstonnaktsstalhringledbrist
paungamanoclrallaslagsirnödenlreter. Martrotsdettabefalldekonungardetsvarskafolketanmobilisera60.000
mantörattar l7l8angr-ipa broderlandet Norge. Hanvilledarkomperrserasiglörlörlustemaösterut.
Anfallet skulleskerrred huvudstyrkan i syd-Norgeoch medett avledarrde anfall mederr mindre styrka fran .lamtland

mot Trondlrjern. Den jamtlarrdska amren. cza l0.000 marr. korrrmerrderades av gerrerallöjtrranten Carl GustafArmfelt.
Armfeltsarmebestodtill stordel av nsktmanskap fran bl.a. Savolax. Björneborg. Tavastehusoch Karelen. Dess-

utom deltog Helsinge regemerrteoch Helsirrge bataljon. Fran Jamtland korn .lamtlands regerrrerrteoch .lamtlands kaval-
tillsarnnrans mellan l200och |$00 man.

UppgiftenattilamtlandmobiIiseraettoehetrhalvtmsarkngareiranarrfa|laNorge.mönessakenmedblandade
kanslor. Det var trots allt bara 73 ar serr jamtarna sjalva tillhörde Norge. De esta jamtska soldatemas far- och mor-
löraldrarvarföddalörear I6-lóochalltsarrorskamedborgarevidlödelserr. Nuskaderasbambaminkallasßratt
överfalla sinanaraslaktingar.
Attanskaffapmviantat l0.000manfördartidsanlalttagaberakrradesfonga.varinælrellerlan. Detavtidigare
krig ytterst utarrnade folket ck nu ytterligare stora palagor.
Ar l7l7hadeNorrland mycket daliga skördar. Stora delarav .Iamtlandledsommaren l7l8 verkligen hungersnöd I

juni meddelade befallningsmannen att “ allmogerr ej hade annan föda arr barkbnöd och mjölk”. Derr l4jul| meddelades

attda“ilamtlarrdejerrtunnaspannmalfannsattköpa". lnßrUpphandlirrgskommissionen ßreteddesbrödbakatav
agrrar. höavfall och ljungknopp.Merr det fanns ingen pardorr. Armén skulle utnrstas och blev utrustad.
Derr ßaugustiarrsagsannerrtardigutrustadochskulleavgapåßrstaorder. NarhelaarmenvarsamladiDuved.sa
bestod derr av l0.073 manniskor. 619l hastar och cta 2.500 slaktnöt.
l~lelasommaren Ulßhadeflerahundramanvaritkorrtmerrderade till vagbyggandeivßt-lamtland Man byggde broar
och kavelbroar. breddade och lörstarkte. sa att vagerr skulle halla för kanoner och proviantforor. Merr trots alla förbe-
redelser. sa tog det nara tva veckor ir armen att tillryggalagga de atta milen fran Duved till Sterre skans.

Genomsin numeraraöverlagsenheterövradesyerrskamabadeSteneoch Skaarresskansarutan större manspillan. Dar-
eergrck svenskarna söderut. nredavsikt att anfalla Trondhjern.
Derr l7septernber.eflerenmanadslalttag. stoppadesframry'cluringenvidStjördalsalverr. Ålvenhadegenomdet
my-ckna regnandet blivit syarforeerad. men den verkliga orsaken till stoppet var tydligen marbrist. svariglret med att
amskaaproviantochandrabmödarheterhademanaverrtidigarehakanningav.mennuvardetettverklrgtpro-
blern. Samtidigt som soldatema blev försvagade av halvsvalt. sa intraffade err period av ihallande regrr och kyla. Den

sammanlagda elïekten av kyla. vara. mat- och kladbrist blev manga sjukdomsfall Sjuktransporterrra bakat eller lrerrrat

vardagliga.
Eersom de planerade proyianttransportema fran Sverige inte fungerade tillfredsstallande. sa beordrades nu radikala
atgarder. Föratt skaffa mat gick nu armen tillbakaarrdatill Verdalsöra.
Illeraveekorsysselsattesnulrelaamrerrmedanrövaalhvadmauryttigt.somfannsinomeramilsonrkrets. Medderr
narkaræmntogmmianboMmmderumtßnad.slahadedembækap.togdemMæhsad. Soldatemahade
orderattskörda utestaendesad. somtröskadesochmaldes. Föratttill sist bakastill bröd atdehungriga sverrskarrra

Franbörjanvardetviddödsstraiftörbjudetatttaganagotfranbefolkrrirrgerrutanattbetala.rnerrisammamansorn
hungem tilltogsaavtogde moraliska varderingama.
SmsvaßkamaimæhmhalvmanadhanagitochvaldgasntbygdemaanVerdsömullStjördalshalserr.saansag
leüringmanmmhadenmlalönadmgföranslutßnsiuuppdngannomuïmrdhjan Nuatenrpptogs fram-
ryekningen söderut.
Norska soldateroch börrder hade naturligtvis under hela invasionen bjudit sporadiskt motstarrd. men aldrig ly-ckats

lrejdasverrskarna. Manhadeiuarrgapassgimßmuggrrirrgarlöranlößvansvmskamasamndmingrrrerrtrots
tappertmotstandsamastenomnarrrrerrretirera. Åverromingastön'estrider5rekom.samistesverrskamaatskilliga
soldater. Davardockinæmnmarmurskulor.somskördadedeesno'rarbhndsvaßlmma. Sjukdomoehumba-
mrdarvardenörstaonakennulldemangadödslallarbhndsvarskasoldater.
Derr3nov.hadederrsverrskaarmennattamtillnarheterravTrorrdhjernochupprattathögkvarteriTesIi.enknapp
mil fran Trorrdhjern. Eller olika strategiska öyenaganden sa korn det aldrig till nagon stomrning Var-för vet val ingen?
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Arnagligendarßrattdensvenskaarmenvarsaförsvagadavsvaltochumbarandenattutgangenavendrabbningvar
ytterligtoviss. Svaßkannkunattolöwamaggåförbimdhjanochsamtaninganlörlaggasdltlangresöderutef-
terGu|dalen.andanerntotStönett.6milsTrondltjern. UnderstnmeranmanadslangavistelsecflerGuldalenpraktise-
tadedesvenskasoldatemasinaiVerdalenochStjördalen inövadeñrdigheteratt försöijasig. Att rekvirerautanbetal-
ning. Damtdtmmegjodessagunüigtsavukningannaßckæsigemarmnatiüdat.
En statistisk uppgift talar sitt tydliga sprak:
lGuldalensfögderi fannsar l660. 2.000hastar.ar l723endast ll6l.

" 9. l84 stor " 6166.
" 4.563 far " 3l88.
" 2.969 getter " 796.

Andevaldgasmtdesvatskamamratnoronakülldamaummmmgkmhtappanßmdæs.
Den 24 decernber bröt den svenska armen upp ßr sitt slutliga atertag. Da hade arrneledningen natts av underrattelse
ornCarl Xlldöd. varförnagonanledningtill
Krigsexpeditionenhadenupaganiövafynmanaderochmmhadelæhtiduthasvanghaumedmmochunder-
hall. Den sparsamma kladutntsming. som soldatema fick i augusti. var nu efter fyra manaders nötning ett daligt skydd
motdenbitandedecetnberkölden. Narsvenskarnapajulaflonen l7I8börjadesittatertag.sahaderedanettstortantal
soldaterusitihjal. Mendettavarbaraförebudornvadsomskullekonuna.
Det gallde nu att över liallen ta sig tillbaka till Sverige. Efter ett veckas strapatser hade den l januari |7l9. huvudde-
len av armén kommit fram till Tydalen och börjat bestiga det l200 meter höga Ojfjallet. Nar armen hunnit ett sty-cke
upp pa ljallet. sa uppstod en valdsam snöstonn. Man tappade orienteringen och maste tillbringa tva narter pa fjallet.
mellan Essandssjön och Bustvala. Eftersom inga trad fanns. sa eldade man gevarskolvar och travirke an sladanta
Mendetförslogintemycketmotky-lanochsnöstorrnen. Mangamanniskorfrösihjalvarjenatt. Förstden 3januari
komdelörstaöverlevandef'ramtilldetre@rdarnaiHandöl. Menmangacktillbringaannufleranatterpafjallet in-
nan de hittade fram till bebyggelsen.
Desmahusenkundetnteharbargeraalla.somißrtvivlanförsöktetalitevanne. Detvarförnutrigabaraattgavidare
till andra byaroch hoppas pa hjalp. Manga kom krypande med förusna fötteroch hander. Ännu den l3januari kom
köldskadade.överlevandettll Duved. Sagottmankundetogmanhandomdeskadademenmangackbaradenhjal-
penatt förfntsnahanderoch fötterkapadesbon. Man fy-lldehelatunnormedamputeradelernmar Avdemsomkom
fram till bebyggelsen. dog inom en vecka omkring 900 man.
Manga har försökt berakna hur manga manniskor. som omkom pa fjallet vid nyarstidcn l7I9. Sa har skriver Hennan
Mñllem i tidskriften DOD PA FJÅLLET: "Under och efter ntarschen över Bukharnrnar- och Tydalsallen till Duved
förlorade armen i döda och ohjalpligt ßrfrusna omkring 3450 Den norske majoren Emahusen avlat en rapport
setthanden7januarirekognoseratlangstdatvagAmfeltsarméganam:"Jagaroßnnögatanbesknvadadande
jag har sett l högar om l0. 20. 30 och 40 lago svenskarna i Rernslien. 3'/1 mil fran 0stby~ i Tudalen. De lago i full
munderingmedranselrtparyggenvartmansag. Uteerhelavagenlagohastarochkarlaromvarandra. Sladama
stodolastademedbrspandahastar. Badeltastarochkuskarvorodöda. Kortsagthelasvenskaannenarntineradoch
jag vaga: saga att ej mer an 500 man av infanteriet har kommit levande till Handöl och aten största delen av rytteriet
gatt at". En annan krönikör skriver:" Manga hundra lago döda av hastama nedfallna och stodo somliga pa huvudet.
somligapahanderochandra paarmama. somligastodoganskakrokigaochlagobredvidhastarna. alladödaochstel-
frusna"
Den norske presten Tomas Jensen-Collin Optegrtelser:" der skal have ligget 50. l00 ja 200 tillige hos hinandert ihjel-
osne. sty'cker. bagage. ammunition staaende pa fjeldet og er der gjort den gissning att över 4000 rnennisker og mang-
faldige heste er omkomne" Den norske presten papekar ocksa att en stor mangd vargar kommit till allet. naturligtvis
för det lattngade bytets skull
De flesta omkomna blev kvar pa allet. men manga dog sett de kommit fram till bygden. I Hartdöl begravdes dett 20

januari l7l9. 600 karoliner Det berattades att i Valla hade l80dött och i Tangböle l60 En söndag begravdes 60 lik
vid Are kyrka Karoltnergravama ar omtalade pa flera hall. bl.a. i Barbörsta. Rista och Jarpen
I den sammanställning. som gnmdar sig pa originalntlloma för lamtlands regemente och .Iamtlands kayallerikompant.
sa omkom 748 jamtar. men eftersom t l-lalsinge bataljon ingick ett ston antal jamtar. sa anses det troligt att minst 200
av de t Hälsinge bataljon omkomna var jamtar Totalsumrnan av otnkornna jamtar blir enligt derma leon ca 950
Av majorens kompani. som rekrytcrats t nona Jämtland. omkom 70 man Darav fran Lit 7. frart Haggenas l8. fran
Hammerdal 33 och fran Ström l2
DenhardastdrabbadebyniStrömvarGarde.somvidderutatidbestodavfy1agardar.§i.§Ld§_l(0\1m\dßH8ß8l
Andme) miste sin soldat pa fjallet i december. Han hette Smal Carlsson - Wallmo och var född i Risselas. Han var
gi med Maret Olofsdotter fran Garde. De hade en dotter född l704. Seysal Carlsson tar morbror till likaledes orn-
kotnne Pehr Matzon - Rosendal. som tjanstgjorde för Naset.
G_ardg1LL(Strörnquist) 2|- arige Svan Joensson - Backman var son till förare lottas Backman i Tullingsas. senare
Garde. Moder var Gunilla Svertsdötter fran botas. Svan Backman dog pa allet ijanuari l7l9 Q¿@g_|j_|'¿(Anders
Göransson) Soldat Pehr Pehrsson dog pa allet i januari l7l9.
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Qdg||'_1(Viberg)vardenendagårdiGarde.sanekiga|si||s0ldaLnia|hancklï!ttemaßrusna.var>rhan
ckavsked.HanliateNikJ0nsson-Svedbergoehvulddpadaigardvarssoldathanvar.
Avüelsgardstrehemmanmistetvasinasoldater.
Qtdscam.mJ(HjofaisEng|una).s°|a=rmPmfsvmmsi>fd°gpaumijmsn |1|9.o«viva<>mh«maf
atthanden24novernber l707giesigmedMariaMànsdotter'anÅngermanland. (Hußtm - Fjallgren). Carl loensson- Kartvilligdogpa allet i januari l7l9.
Vallenstvagardarmistesinabaggesoldater.
¥|QmLL(Hodnnn)DmgmPehr0bfssms-JagamdogdStanskamiNorgedeeanber l7l8.
¥a|_|g|_m'_2_(Lindkvist - Eriksson). DragonNils Olofsson-Wallbergdogpà ljallet i januari l7|9 Var möjligen Val-
lensbadasoldaterbroder?
Strandhadeviddennatidtvagardarochtvasoldater.
§gd_g;_|_(Gunnar Persson). DragonErikPalsson-StrandfeltdogiUndersakerjanuari |7l9.
Sjm|d_|1,f__2_(Palm-Erikssori).Trumslagaren0loflórisson-Starkdogpafjalletijanuari |7|9. Sannoliktvarhanson
tilIavlidneagarer|tillStrandnr2.lonsA|\derssonoehhanshustn|lngeborglónsdotter. Dennagardvarkvarterfbr
uunßhgamnæhlüßmtdensußsmlüslaßsm-Stmndfeltbóadesantmnslaganar l72|.
Isgsdragon.Pelirlvlatzori-Rosendal.uppvä,~tti0hn.varvidsind0dpafjalletijanuari l7l9.24ar. Haneflerlam-
nadenittonariganka. KarinErsdotter.fbddiSve.0hn. Pehrsßraldrarvardragon Mats Persson-Rosenangoch
AnnaCarlsdotterfránRisselas.
Tullsas sjugardarslapprelativt lindrigt undan.eersom "endast"enavderassoldarerdog. Det var 22-arigedrngtr
|u|ßrm¿,_Qm1g|g¿|31g1,0bflansui-Dunder.Hanm1kuniNugeifebmañ|7l9.l-lantjanstgjordeßrsin
hemgardochvarlonas Erik Gabrielssons farfars farfarsfarmorsfarbror.
SoldatmlörQl1g_g¿_L_Aggg1(Nordlund-Gnp)arda|avdeankmma.sun\ivetmestom.tackvareatthanhade
familj.HanhetteLarsMichelsson-0manoehharstamrnadefràndeViksjónnar.somimittenav l600-taletkomsom
njlayggaretillltlanas. LarsOman.somdogpaal|etijanuari I7|9.varmagpadengard.varssoldathanvar.I-lans
hustnnvarlngeborg Ersdotter. född l6'I7paAtgarden. Larsoelilngeborggiesig 29deoember l707. Dehadebamen
Gunillaßdd |708ochKerstinßdd l7l|. KerstinblevgimedSven PerssoniStrandihansandraàktenskap.Tvaav
denssorær.dragommalaßStmr|dbergochEñkNasstr0tn.kananblimb)ggamiRenan.Svenoclilšerstinsdótt-
rar. blevbadagia till Grelsgard. |ngeborgmedGóranCarlssonoch Britamed Nils Matsson -Strömstedt. Enligt tra-
ditionensavarLarsOmana\enfadertil|sonenMichel.somblevdragonmednamnetMiehel Strandberg. I-lanvaren
avdef§1adragonerna.somblevn§b§ggareiGardnas. Franhoriornharstanunar.R5n|tornmangaGardnas-oehSva-
ningebor. bl.a. Mikael Sandellochhanskusin Hjalmar Stromer. Ytterligareen inldd stromsbo omkorn nämligen Olof
Nilsson-Valkommen.5ddiTullsas.l~lantjanstgjordebrSohlbergil-larrunerdaloehdogibuved. Utóverdeikaroli-
rienragediaidodasoldatemasablevmarigahundrainvalidiserade. Lemlastadeoehsjukasoldaterektiggandeßr-
sókatasighemtill sina respektive hemtrakter.
VikanintekannanagonstolthetóvervarasoldatersbedrifleriNorgemenviskaintehellerdomademalltßrhart.
Devarofrivilliga offerßrdentidslósa kadavendieiplin. somtyvarrintedogrned varaolyckliga karolinerpa l700-
talet. Trots allt sa lyser vi frid oterdeomkomna karolinemas minne

Skrivet av Jens Örjebo mars l995.

T°ßl° BOWS 001 Erik Mßijróm I Im1:m.man.km.na.1llst;
"Efler lälttagets slut utdelades gratikationer som salagement för utstandna beswarligheter" till de mest förtjänta bland
dehógneofoeramaoehmedlentogsandenurR0rosgmvanupphimtadekoppam.sedandennaförvandlatstillreda
pengar. Armfelt ck salunda 3000. de la Barre 2000. Yxkull och Hom vardera 800. ówrstarna samt överstelöjtnant
Cronstadt. (som bargat kopparn) vardera 600 daler kopparm)nt."

Jm oqcbo. sumatsimm
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VERKSAMHETSBERÃTTELSE I994.

Medleiiimania.
Antalet riiedlernrnar varden 3lll I994 seirliundratjugofem. Varcris utskick till konmiander ßratt varva nya rriedlern-
marharvisatsigvaraettbrainitiativmedgottresultat.

S.lr!rn:.lnlser1.
Arsskrien “0ly1npiadens ar” blir deri sista av Yngve Nilsson. som nu slutar eller att sedan starteii l975 masterligt ha
redigerat bokeii. Arets upplaga ar ater ett bevis pa Yngves konstnarliga kunnande. Strörns Hembygdsförening tackar
Yngveiarmt ßrhansmangarigaochbestaendeinsats!

Msdlnalzlad.
Deriiialillaskriltsornarerigavatilltbruiüigaisirwdlaiunmhuurtderarautkummtsomvanligtimajochdnober.

B_\1iaim_oehm.
NarvanolmigmborjulysakamnadaianvisaairödmadochgmmHanbygdsgard.Hosten-94maladesStor-
stugan. Hjalmar Strömerstugan. Sexkantslogen, Tekniska Magasiriet och Storlogen. eri färgstark arbetsinsats av ALU-
arbetarna lan-Olof Nilsson. Kjell-Ake .lohansson och lan-Erik Thulin. De förbattrade aveii alla namnskyltar pa gar-
densallabyggriadersaattmannuatertydligtkanlasawilkethusmanbennersigvid.
Under varen -94 ck Tinunerkojan nytt spantak geriom ALU-arbetama. Lars .lonssori och Ove Andersson.
Skorsteriama pa saval Storstugan som Hjalmar Strömerstugan har platbeslagits. och eri ny eleentral tillkommit och
nns pa plats i Tekniska Magasinet. Det blir nu tillrackligt strñm till deri under aret rdigstallda och grant malade
dansbanan

Samliw.
ALU-arbetemedatt inventeraochfotografera ßrernalssamlinganiapaernbygdsgarderiharfortsattunderaret. Jöns
Aslund. Inga-Britt laneheim och Britt-Mari Martensson har lagt ner mycket tid pa detta langtidsprojekt. Margareta
Andersson har. vid sidan om kansliarbete. averi varit bchjalplig med . sedan Margareta i maj certradde Anna Anders-
son. Föreriingeii har mottagit eii rad gavor till samlingama an följande givare: Gustav Lundholm. Strörnsund har
skankt fem kameror. en stor pa stativ. en kamera "Planbel eri 'Tena~i". en korelle" samt en ladka-
mera. fotobliirtapparat. ljtismatare. sjalvtandare för fotoblixt och Elektro Bem' ljusmatare. Lundholm har aven gett
föreningen tandlakannstrumeiit. ñltskarsutrustning och diverse böcker. Fran Evert Östlund: Detalj av balansvag. Ka-
rin Nyberg: Olika textilier samt 6 st. namnlistor fran l905 lr insamling till altarduk. Rolf Waldernarsson: Naverskor.
SCA geriorn Alf lvarssori: Motorsag Rune Logdberg: Smidesvcrktyg. Gunnar Sverredal: Toppluva till
jaintdrakten. Anna Eriksson: Mjöllada Bojan Thulin: Bnidgumsskjorta. Sigfrid Göranssori: Bomsmidc. Birgit Ahlin.
Lasebocker. Gosta Nilsson. Ficklampor. Karl-Erik Axelsson: Tobaksbrada. Vidar Eriksssori. Taklampa. Julia Hans-
son Lottabroseh och Lottasangen i särtryck. Zera Berglund: 9 st. foton. bl.a. realskolcklass. Syskonen. Bntt Eneiag
och Olov Albert Marterisson Apparat för ultra-violetta stralar samt dopklanning. Maj Wilhelmsson: Mjölslev. .lohan
Erik Olofsson Stort fotografi av rcpslagare Konrad Gustaf Belfrage. Tack alla glada givare'

Arsmatst.
l Vageii pa Folkets Hus holls arsmötet den 23 mars och inleddes med sköiisarig av gossopranen Mikael Andersson. Ef-
ter sedvanliga mötesförhandlingar spelade ordföranden H.E.Dahlgreri vacker pianornusik. som inledde utdelningen av
arets lörtjanstdiplom till Marta Bergström. Ingrid och Gösta Nilsson. .
Strömslaget höll i tradama lör traditionellt midsornmarraitde med dans kring rest och lövad stang. Vadrets makter
iardockintenadiga Dmimmnminmkhuemidsmmmdnlgaivuathumochchnsaiavslutadesinmpanya
dansbanan. Midsommardagen hölls gudstjänst i Storstugan.

Sldiuassan.
Arets slöjdmassa gick i ar i Hembygdslbreningens egeri regi och sköttes genorn ALU.arbete. Inga-Britt .laneheim och
Margareta Andersson samt av idellt arbetande Britt-Inger och Eva Marie Roos. Massan var öppen under hela juli ma-
nad. och som vanligt drog deri mycket folk.

Izliznlmidalaasn
öppnades i kyrkan. dar kyrkoherde Folke Rcutfors höll andakt. Hans Erik Dahlgren stod ßr orgelspel och körarrarige-
mang. En för dagen hopplockad kör sjöng vackert. Sedvanligt tag skedde sedan ned till Hembygdsgarden Dar vardet
stor alghundsurstallning. nagot som vissa ansag vara en kollision av tva arrangemang. Rent ekonomiskt gav det Hern-
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bygdsfbrcningencngodvinsndamycketperigarkornini entnékassan.Manga.somkonunitßrhundutstallningens
skull. passadesamtidigtatt tadel av Hembygdsdagens mangaövriga naarrangcmang. som folkdansuppvisning. kör-
sangochuppt|adandeavSvengöstaochSara'anHoting.Sornvanligtvaralniviteterismgomasomtumbródsbak.
kolbullsstekning. kesl medstutar. vavning. tennsmideochnaturligtvisöppnahusmedlörevisningav samlingar.

Xstlssamh.
Hembygdsgården hölls öppen för visning under juli manad. da 5049 besökande löste intradesbiljett a l0 kronor. Dess-
utomköpte285personersasongkortá30kronor. Vimasteaterigaikonstateraanbcsöksantaletsjunkerocharnu la-
grcanolarets.0rsakcntordevarasvarattßrklara. Kanmangissaatt l994àrsjulimanadhcltcrikelvarR>r\~arm'?
Dcnvamtastejuliimannaminnevarett faktum. Kanskelockadcdettafolkhcllrctillbadstrlnderantill muscibcsök?
Utbudetavarrangemangvarriktochavhögkvalitct.varßrdetarsyndattinteannufleramaruuskortittadeinpa
Hembygdsgarden.
SomvanligtundermangasomrariradharSvenSikströmumitspaplatsiHjalmarStrömerstuganmedsittnatcnn-
srnide. Darharavuidamasommarvavstolatdiuikatoehvackratextiliertagitform. ldengamla"Skrivarstupn“har
marigadagarbakatsettutrnarktmmbröd.somhaflstry'kandeatgàng. Detblirsistaarctsomdennastugatjanstgör
sombakstugadadarnuradercldningsßrbud. Ny'baksnigaplanerasattbyggaspal-lembygdsgarden.ochdetserR5r-
cningcnamcmot.
Alladagar i juli har Hembygtkgàrdens byggnader hållitsöppnaochguiderharmestadels mnits att tillgå. Den 5 juli
ordnadeprogramkornmittenLoppmarkmdsomiårvarmdmgàngut.ochduigickmyckabm.utcidastraluidc
solskenet. Dessutomsaldes Stnömsböckeristor mangd.
360vandramharundersamnarmganmmideupsmndor.somavatdettaarMats Erikssonhallititradamaibr.
Guidekursanordnadesden 5 juni i Storstugan. darantikvarie Elisabeth Svalin. Upplands museum undervisade cza 30
hembygdsfunktionareran hela kommunen. Ettarrangemangav bl.a. Heimbygda. Kursdagen lbljdes uppden l6och
22juniivarlöreningmedlokalafragor.

Sßbmkmm
var sornmarcns stora arrangemang. som I-lembygdsßreningen och IOGT tillsammans svarade ßr. Tre tisdagar å rad
med stan den 28 juni bjöds Strörnsundsboma underhallning av hög klass. Underhallane bl.a yar Titti Sjöblom. Olas
Husband. MatsRadbergochRolandCedermark. Allakvallaniavarvadretdetbastatankbaraochdessakvallar
kunde I-lcmbygdsgarden verkligen se mycket folk inom sitt omrade.
Samma kvallar hade kyrkan och de frircligösa samfundcn sina årligen återkommande stugmöten. Detta gick utmarkt
angenorn>ra.dastugmötcnabörjadeen ununetbmströrnskvallannochsaledesvarsluninnandessatogsinbörjan
Stugmötcna pågick ytterligare i tva tisdagskvallar. och det blev alltsa fem ganger som dessa traditionella och trevliga
sammankomster hölls.

Ss:nmm_m1amnr
var tre stycken ordnade i samarbete mellan IFK och Ströms Hembygdsßrcning. Tyvarr kommer inte tillrackligt med
folk tilldanscrpa Hembygdsßrden. sadet blirckonomisk förlust.

I I l |_".
varordnadengangundersommaren.daMHFbjödpaunderhallamaBurcsmedl<arin.somsjöngochspeladeutei
detfriaframförKafeTornten.

mriaztksamhet.
Precissomßrrunderareriharvarl-lembygdsgardvaiittalriktbesöktavRßreningarocheriskildasomoeltsahyrtvara
lokalcribrprivatafcsterocharrangemang.

Snskulntummn
lbrstavoekanimarsblevaterettßrgstadnoehuevligtuishgdabamialhaldmrklangdepadestonsnöltögama
ochomskapadedcssatill fantasifulla konstverksomkundebcsesavcntalrik allmänhet. Ledarevar avcniarslöjdla-
rarcbennanlansson
Mellanden l3och22junivardetaterigencnveckafbrdey1|gsta. Dack fritidsbarnenmedsinaleihreprovaolika
aktiviteteriernbygdsgardens olika miljöer. Man ck uppleva tunnbrödsbak. vaxtlrgningoch mycket annat intres-
santochlarorikt.
SamuußmmbegimümaiStmmudKöpnwmmmnMmimjæhN|demumnaduiijuli.hrbahag
rumpal~lcmbygdsgarden.Sornvanligt strömmademàngamanniskortill

Slmmadn
den25julivararIangeradavNorrskog. Enmy-ckerihetavvadsomhanderochskeri"Destoraskogama"ckbesö-
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kare pa Hembvgdsgarden da ta del av
Handtkapp- och pens:onarsl'oren:ngama hade s:n dag den 7 august: Ett nt program gavs fran scenen med Gosta
Backvall ("Jom" : OP) som konferenc:erQ 
agde mm der: I3 august: Stromslaget stod lör vardskapet. och ett danslag fran Ostersund var har med ett mycket bra
program for alla aldrar

Aßaszcanarveska
som ager rum pa ol:ka platser : hela kommunen. var förlagd t:ll Stromsund och Hembvgdsgarden den S Jul: och kalla-

des "Forfattarkv~alI" och gastades av Peter Lucas Enxon och Anna Westberg

Qmms
pa var gard med v:sn:ng av vara samltngar och besknvnrng av vara byggnader och foremal. staller :deella :ntressenter
upp pa. och v: far oña bestal|n:ngar pa gu:der Skolklasser v:ll gmdas pa garden |:ksom per:s:onarsresenarer o s v

Fran aret som gat: kan evempelv-:s namnas att sa sent som en sondag : slutet av august: forev-:sade Arne Rosenberg
och Stgvard Martensson garden : s:n helhet for ett 25-tal medlemmar ur Solleea STF-av-delmng

oppnade redan 22 ma: : ar och serverade nojda besokare :n : august: manad Bntt Mane Stromberg med s:na medhjal-
pare har oppet hus helg- som vardag mellan klockan l0 00 Och 20 00

Jnlsißsumv
var. enltgt flerarrg trad:t:on. Hembvgdsgarden valbesokt Manga hors _v1tra att 'har nns den verkhga ju|stamn:r:gen'"
Kafeet mvxi s:tt Julnamn 'Tomten" har oppet med serv-enng I Storstugan och Hjalmar Stromerstugan ar det akt:v-:teter
av ol:ka slag. : T:mmerko_:an serveras r_vkande glogg d:rekt fran "eldpallen". dar brasan sprakar. och ute pa tunet
pltngar hastklockan muntert nar bamen glada aker slade Atertgen ett lyckat samarbete av Stromslaget och Hem-
bv gdsforemngens programkommme

Ejvemm
framgar som vanl:gt av kassorens ekonom:ska rapport

.-&\'slutn:ngs-och Tackfest
holls den 7 oktober pa Hembv gdsgardens n_va dansbana. dar sommarens :deella arbetande pa var Hembv gdsgard av -
tackades med god argenttnsk mus:k och sang och det bjods pa gnllat kott med spannande ttllbehor

Tagk'
Tull alla som arl:gen stallt upp for Stroms Hemb_vgdsforen:ng kan v: endast saga ett enkelt - men djupt kant - Tack'
St_v relsen

,-_ ----._AJQ

V_v over Stromsund
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BALANSRAKNING PER 1994- l 2-3l

Kassa. bank. postgiro 278 974 92 Kortistiga skulder 9l 595 30

Gamlins fond I3 108 00 Långfristiga skulder |2 888 94

Medlemskonto OK 294 60 Eget kapital 362 2l2 34

lnterimsfordringar S 930 00 Årets resultat 91 I27 94

Upplupna lonebidrag I9 8 l 7 00 Summa skulder och eget 557 824 S2

Boklager 20 000 00 kapital
Samlingar ;§,000 Q
Omsattningstillgångar 363 l24 S2

Inventarier 26 200 00
Svaningen 8 000 00
Fastigheter 160 500 00
Summa tillgångar S57 824 S2

RESULTATRAPPORT PER I994- I 2-3 l

Littaktsm l$2s.tm§_e:_

Fgrsglining l2S 735 00 Vaminkop 3 823 00

Lotterier I9 948 00 Stromsboken I34 750 00

Slojdmassa 34 047 95 Artister S 663 00

Entreavgier 60 509 50 Forbr mtrl och Forbr invent 32 543 50

Medlemsavgier 39 880 00 Kontor, tele. reklam, forsaljn 37 389 00

Hyresintakter 60 950 00 Rep och underhåll 29 343 00

Minnesfond och gåvor l9 624 00 Ovr lokalkostnader 4 499 00

Bidrag. kommunala och ovr 35 480 00 El Och Olja 42 0l0 00

Bidrag ALU 20 000 00 Ovr tjanster och kostn 2 5 I4 0_(_)

Summa rorelseintakter 4l6 I74 45 292 S34 S0

Ranieiriiakier 2 432 92 Rantekostnader 871 93

Lonebidrag l97 818 00 Loner. sociala avgiñer

Summa intakter 6l6 425 37 och ovr personalkostn @_82_l_(¿0

Summa kostnader 525 297 43

Årets overskott 9l l27 94

A..

Klass l-2 vid Vagdalens skola
Fr v Gosta Elofsson. Roland Leonardsson. Axel Jonsson. Torsten Enlisson.Ragnhild Edin. Ake Wil-
bem. Ing-Britt Persson. Anna-Greta Karlsson. Reidar Oskarsson. Gun Eriksson. John Se\-cd Rei_|to



STYRELSE OCH KOMMITTÉER Hederslcdamöter
'ån och med årsmötet 6 april l995. Stig Lander

Gunnar Grahnström

Ordförande Byggnadskommitte Lotteiikommitte
Vakant Sigvard Mårtensson (sam k) Ruth Svensson (sam k)
Kassör Gösta Nilsson Sigrid Persson
Urban Olofsson Gunnar Johansson Lucia Nilsson
Sekreterare Jöns-Erik Jönsson Karin Schöön
Mats Eriksson Rickard Roos

Ledamöter Programkommitte Tillsynskommitte
Sten Sundqvist Gunvor Göransson (sam k) Ulla.Britt Jönsson (sam k)
Jöns Erik Jönsson Rolf Valdemarsson Inez Ejemar
Pia Backman Mats Eriksson Runa Strid
Verner Hammar Marit Sundqvist
Gertrud Sundin Enar Jonasson Valberedning
Rolf Waldemarsson Hans Erik Dahlgren Carl Olof Edlund (sanian k )
Rickard Roos Anna Greta Hansson

Ingrid Åkerman

Suppleanter Skrikommitté Revisorer
Reinhold Näsberg Sten Sundqvist (sam k ) Kurt Blomgren (sam k )
Ylva Sjödin Hedvig Eriksson Nils Olof Mårtensson
Gösta Nilsson Sam Engman Sven Johan Jönsson (suppl)

FORENINGENS Avgaeme ur sip-eiseii vid amnoiei iws
BYOMBUD Hans-Erik Dahlgreri. Britt-Inger Roos. Birgitta

Eriksson. Barbro Nilsson. Sigvard Martensson.
Bonaset: Birger Edelsvard. Maj Kristin Reinemsr. Sture Reinemyr. Ulla Berglund.
Bredkalen' Johan Olof Johansson och Bror Sandmark
Gardnas: Gertrud Blomberg
Hiiisami Kim samba;
Loaerga' Ebba Bjurström
Rcnan' Ma)-Liz Zaknssori
Risselas' Ylva Sjödin
Starnsele Mana Bergström
Strand' Gertrud Sundin
Södra Ohn Inger Sianbcrg
Tullingsas' Hclvig Naslund
Vagdalcn' Gösta 'Thulin
Älghallcn Inger Welumstcin
Åspnas Bntta Espmark
Ohn Roll' Rubensson
Ojam Elsa Wedin Branden i Strand den 6 maj l937

HEMBYGDSFONDEN
Nar någon ska hedras. minnas etc
LAMNA ETT BIDRAG TILL HEMBYGDSFONDEN Postgiro 2 43 30-3
-för byggnadsvårdande åtgärder.

STRÖMS SOCKENTAPET
Tryck pa linnevav 45x M0 cm. Bonaden kostar 550 kr.
For beställning ring vart kansli. tel 0670/ l l232. eller per post. Var adress'
Box l68. 833 22 Strömsund.
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s'rnóMs m:Mnvcos|=ö|u-:NING

som bildades år 1906. är en av länets äldsta sammanslutningar
för främjande av kultur och hembygdsvård.

Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till en
hembygdsgård. men 1032 flyttades Ströms sockenskrivarstuga
till Gärde och utgjorde i 25 år en naturlig samlingsplats. Sedan
1957 har hembygdsgärden sin placering på Aspudden vid
Strömssundet. där en ansenlig samling äldre byggnader sam-
manförts.

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 satt stödjer hembygdstanken. Kanske samlar man
fotografier och förem I från en gången tid: kanske dokumente-
rar man med hjälp av bandspelare och kamera händelser i dag-
ens samhälle. Båda dessa aktiviteter ingår i hembygdsförenin-
gens arbete och i dess målsättning att hjälpa strömsboma att
förstå nuet genom att ge dem inblick i bygdens historia.

STÖD GENOM MEDLEMSKÅP DIN HEMBYGDSFÖRENING!

STROMS HEMBYGDSFONO
gör det möjligt att ge en gåva i stallet för blommor vid högtids-
dagar eller då någon vän eller anförvant gått bort. Fondens av-
kastning går till vård av hembygdsföreningens byggnader.

Kontakta oss för upplysningar om Ströms Hembygdsförening
och Ströms Hembygdsförenings Hembygdsfond!

Adress: Ströms Hembygdsförening
Bo: 100 033 00 Strömsund Telefon 0010-112 32
Postgiro 2 43 30 - 3

Serien
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM




