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Lugnet före stormen

Året är I938. Ström dansar och ler på Udden. Strömsborg. Top-

pens dansbana. Folkets Hus i Ulriksfors. godtemplarlokalen i Hall-

viken.

Det är måhända lugnet före stormen. Från Tyskland ryktas om

”ariska” trakasserier mot judama. Andra tecken varslar också om

annalkande ofärd.

Men även om nästa år skulle föra med sig något så osannolikt

som ett andra världskrig. så börjar man denna sommar permanent-

belägga Strömsunds gator med makadam och asfalt. och vid sul-

tfabriken i Ulriksfors går nu driften för fullt efter den stora

ombyggnaden.

Föreningslivet blomstrar mnt om i Ström och framför allt i

själva samhället. De tre klassiska folkrörelsema frikyrkorörelsen.

nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen är mycket livaktiga. idrot-

ten har starkt fäste och mycket verksamma är husmodersförening-

en. scoutkåren. skytteföreningama. lottakåren. kyrkobrödema och

Röda Korset.

Vad har jag glömt? - Hembygdsföreningen förstås. Och flera

till. Vad sägs för resten om en tjurförening. som bildats i Tullings-

ås med |34 kor anmälda? Jojo. Majros och Stjäma är minsann

också intresserade av föreningslivet.

Så långt I938. I skrivande stund vill redaktionskommittén

tacka vänliga läsare. som sänt oss många roliga och intressanta 30-

talsbilder. Detta har gett oss möjlighet att utöka antalet bilder i

årets krönika. vilket har glatt oss och. hoppas vi. även skall roa och

intressera våra läsare. Sänd gäma in flera foton! Gör det!

Samma arbetslag som förra året har tillsammans arbetat fram

årets Strömsbok. “Och nu. kära läsare. vill vi tillönska er trevliga

lässtunder och lycka till med att vaska fram guldkom ur boken.“

För redaktionskommittén

Hedvig Eriksson 



Strömsboken, Brolins Oset AB
och bröderna Kring

suömsbokcn sund år l939 fortsätta på andra och betydligt större affärs-

Ulsama av årets Sfrömshnli kan sna konstatera. all år\l'I0len tryckeriet Den yngsta av de tm, Evert, som lämnade hemmet

som hittills inte är tryckt hos Bemdtssons Tryckeri t Öster- några år senare.öv-ergick så småningom till annan verksamhet

sund utan hos Hj Brolins Offset AB i Stockholm. som kiropraktiker i Hälsans Hus.

Vi har inte bytt tryckeri för att Bemdtssons på något sätt Raoul och Benil din-emot fonsaiie sin fran-iäf inom yrket,

misskött sig.Tvärtom.Alltsedan första Strömsboken l975 har först som sättare och sedan som tryckerifaktorer. För rätt

Bemdtssons tryckt våra årsböcker. och deras tryckeri har all- många år sedan blev Bertil ägare av och chef för nämnda Bro-

tid levererat en utmärkt produkt. Bakgrunden till bytet av lins Offset l-\B.ett aktat och välkänt företag.som fyller hundra

tryckeri är följande. år 200l. Bertil omtalar. att han efter första läsåret i realskolan

Ströms Hembygdsförening har av ägaren till Brolins Offset fick sommarjobb på Scherrnans som typograflärltng. När hösten

fått erbjudande om tryckning av Strömsboken till en betydligt kom. och skolan började igen. ville han inte släppa sitt intres-

reducerad tryckkostnad. och då föreningens ekonomiska santa arbete på tryckeriet. så han offrade istället sin realsko-

resurser alltid är mycket begränsade. är minskade utgifter en leuthildning. En nog så klok prioritering kan det tyckas i dag.

välkommen gåva. Brödema Raoul. Bertil och Evert var i sina unga år i Ström-

Men varför gynnas vår förening på detta sätt av ett stock- sund med i det mesta som rörde sig. bla. i SGU. som under

holmsföretag? Svaret på frågan är. att ägaren till företaget är l930-talet blomstrade som aldrig förr. i Ströms Scoutkår och

fd. strömsundsbon Bertil Kring. Han och brodem Raoul. fak- även i idrottsliga sammanhang. Sålunda spelade Bertil fotboll

tor i företaget. vill på detta sätt markera samhörigheten med i ungdomslaget IF Ttgrarna. där undertecknad spelade back.

och känslan för den bygd som sett dem födas och växa upp. Raoul i sin tur deltog i början av I970-talet ide s.k. Prinslop-

Föreningens styrelse har med tacksamhet antagit erbjudandet. pen. Gärdnas-Strömsund S mil på skridsko. och Evert var en

god gymnast. Men framför allt kommer vi ihåg dem som ini-

Bföflßfm Kfillß rentav-riva t-ett parning» medlemmar se-ti unacmattm a soc
Typograf Harald Kring H886-I96-H med makan Hedvig och scoutkåren. Tillsammans med andra duktiga ungdomar.

tl89-I-I970f bosatte sig i Strömsund år l9l8. där Scherrnans Jens Backlund. Harald Telenius. Gunnar Granström m.fl.

Tryckeri erbjöd honom arbete. Hedvig Krings morbror var senare även Yngve Gamlin. roade de oss kungligt med sina

förresten kyrkobyggmästaren Simon Geting. Högsjö. som år pjäser och sketcher m.m. vid sammankomster och fester. .lag

l82l utarbetade ritningar och materialförslag till Ströms nya erinrar mig särskilt Raoul vid scoutemas årliga St. Georgfest

kyrka. l familjen föddes bla. tre pojkar. Raoul f. l9l7. Bertil på godtemplarhuset. när han iförd frack och hög hatt höll sina

f. l920 och Evert f. l923 och alla kom att ägna sig åt trycke- dråpliga tal och monologer. Han var helt gravallvarlig. medan

ribranschen. De började alla tre i unga år på Schermans den fulltaliga publiken. stora som små. skrattade så att tårama

Tryckeri som typografer för att efter avflyttning från Ström- rann som vårbäckar. Vilka tider att minnas!

Raoul Berril Ever!

6

Arne Rosenberg



Folkmängd rör»

Folkmängd vid l937 àrs början i Ström. 6.942 personer. Folkmängd vid årets slut 6.935 personer.

Därav 3.675 man och 3.267 kvinnor. 3.666 män och 3269 kvinnor.

Födda I26. 55 män och 7l kvinnor. Minskning 7 pers.

Döda S8. 30 män och 28 kvinnor. Församlingens äldsta innevånare:

inflyttade 28-I. ll7 man och I67 kvinnor. Änkan Gertrud 0lofsson.Trångåsen. lïldd l8-80.

Utllyttade 359. I-IS man och 2l-I kvinnor. Strömsunds municipalsamhiille:
ingångna äktenskap 42. L'pplösta äktenskap 29. 479 män och S40 kvinnor.
därav genom döden 2-l och genom skiljchrev 5. l.0l9 pers. sammanlagt.

ll WU! ll Will

Länstidningen I Öslersundsposten
Östersund -Grundad IS77-

Redaktör och ansvarig utgivare: Utkommer varje helgfri dag.

Nils Mdefwm Astsvanto UTGWARE
Edvin Magnusson.

lrrdalclinnen:
|.|E|_MER §11_;(;E TELEFONER tlinjeviiljarel

ARNE 5_ |_t_;_\'|)|;5R(; Redaktinner 240 och 1448

CARL .\lEl.ll's' ILrp«!in'nner.-
Annonskontoret 46

Ekonomichef: Boklöringsavdelningen. ank.

i<.ß. iotnsssox Kmfff 2""
Faktom 553

LOKALER: Rådhusgatan 37 Bmmdm_ld"n"._

PÛSTCÜROKONTÛI 35347 Chefredaktör .\lagnusson I-855

Redaktör Fugelstad |836
TE|_EF()NER; Kamrer Nilsson I-853

Rnanuannen zom. :oas i F*=*'°f Wllß 3'-2"

E'“"°'""°"°“ '°”"' 225” i |>ttEts'u.\tt5tt,\Tto.~:sP|t|s;
l-lelt år kr I2:-

BOST.-\DSTELEFOl\ER: |.|a|\-¿,- g;_

Redatnnf Anaensnn zsoz ¿ fšß' *fä
Redaktör Stuge 26l-l 'O öm I"
Ekonomichefen l98l ' mmm" '

“ ÖSTERSUNDS-POSTENS LOKALREDAKTIONER:
t.ot<ALReu,\|<Tto.~teiz; ; S , , Ö m ._ u ,, d.

SWE lvl |-33 Folkskollarare Per .lohansson.tel.l6-I
som ret in ' meg,
Strömsund tel 18! ! t<nntnra.Risherg.n:|.in1
Järpen tel 77

L°TGl\'.\'l.\'GSTlD:
varje bdsm dag H. nu Soekenskrlvarstugan och härbret vid gamla hembygdsgårdar i Giirde

PRENL'.\lERATl0NSPRlSER:
l-ielår krl2:-
Halvar kr 7:- ¿ _-
Ett kvartal kr 4:-
Enmånad kr l:S0
Lösnummer IO öre

ANNONSPRISER:

Före och efter testen I7 öre.

i texten 20 ön: pr m.m.
Förlovnings-. lysnings-. vigde

och Ridelseannonser 5 kr.
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Tröslming på Texmon
IJ sept. l920

I"r.r.: .-\nn,\' Prrwøn. Prr .\':ls.mn.
Srrn Tnlmn|nmr. Guslm- Kurlunn
(írrlu Tr.rlum|n|ur. Wrnrr P:-r.s.um
Iillulu .-tmlenwn. Brrlhu Tu-
Immmur nrh Murgurrlu Kurls.mn.

Slåttcn börjar! Vågdalcu
på 40-talet

l"r.r.: Karl-.-tmlrrs .-\ndrr_mm.
Srrn .-\mlrr.wm. Um» St-rrrxwn
nrh nkinul srnvrslrrrurr.

lv

Vedlslyvulng på Storön

Fn-_ bukrr rmlrn:
lírml wll Nils Prllrr
Mdrrrnnun. Hmja Rrim.
.\lrlIannulrn: Ni.s,sr. Bmr
nrh Sally Mórlrnsmn.

..Ä_.'” \“ * Frumrr rullen: Tuu .\lárIrm_mn.



Skolstyrelsen U r. Bl I
im vid ssnnnnnmiae med smsnis rntxsuniesis-reise utsågs Y,f;':“',',',|"; H(,jf;,f,.,"
nu nnir. mf ms :vits Gnsniunu. vaganien nen im vice nnif. ' ' “ '
folkskollärare Axel Lögdberg. Strömsund. Lärarinnan Anna
Eriksson. Äspnäs. beviljades sjukljänstledigltel för vårtermi-
nen med lärarinnan vid Risede skola. fru Blenda Yngstam. =

som vikarie. Fm Yngstam hade hos skolsts-relsen began att få -

annan tjänstgöring. Hon har under I-l år tjänstgjort vid Risede
skola. Liirarinnan fru Natalia Nilsson i Sporrsjönäs beviljades
nsnsiieaagnei under vanenninen nu sevasinnue ns- rnnsiiu- '

ningskurs. Som vikarie för henne anställdes lilrarinnan
fr Anna Jönsson. Strömsund. Fru Sara Texhammar. Stamsele.
beviljades tjänstledighet under tiden I febr.-.il maj för bevis-
tande av fortbildningskuts med làirarinnan fru Asta Eriksson.
Stromsund. som vikarie.

Skolskjutsar
|LT| Skolstvrelsens beslut angående statsbidrag för skolskjut-
sar meddelades. Bidrag utgår för 200 skjutsar fram och åter på
suackan Storöbodarna-Vågdalen. för 200 skjutsar fram och
åter för sträckan Murasen-Tullingsas samt med Int) skjutsar
fram och åter för fyra bam Bredkiilsllon och Bredkälen.

Till skoltillsyningsman i Kiirrnitset utsågs hr Olof Olsson
och i Risede hr Botolf Lemon.

Öjarens SDUK
iLTi höll sitt årsmöte den l januari. varvid klubbens medlem-
mar mangrant hade infunnit sig. En ny medlem inröstades.

Till styrelse valdes Jonas Hansson. Elov Sjöberg. Lydia
Sjherg. Erik Löv. Anton Löv samt Andas H;m“m|_ En buk:-ri sironisiindsirkur. I~rmnrr nulrn: Årisriiiii (JIufs.u_m.

gm, möm |,j¿;¿0 |¿|u|-*ene |15,_-km» M kaffm \-afraid du .-\.sIrul_(u“»'hlr. .-lnmi Ifrrsson. Bal'-'rr rudrii: .Sigur .l.imlqi-:.iI.

också underbölls med sång och upplåsning. Jm" Am lzngsirnni-Jhirmi. On-ru MI.s.mn-Aon-ll. Brun: lrrrg-
' :Ironi-Bjorgr. .-lnnu Slrrmigrrn. .-lurul Trmigms. .Signe

Olofsson-.-lrlroni.

Begravning
tOPi Pa sönd. vi des i Ströms kvrka stoftet efter födoràdsta- -- , -

garen Per Olofssfin i Abborrviken samt fru Gerda Olofsson. Forlol 'ung
fwíd Gi-hšäïgi Bm-dsard hennes 1 dagwhsßäíi “W "Il f mellan jämt-agsijansicnian Tnm Lindgren. uinusfnfs.
gn tero. n kistoma u r en sorgmarsc in rits i tem- I _ - - . . ,

plet. sjöngs ps. 452. varefter jordtstningen lömittades av _ flch få Bug" Bmkflmm'
sn. G. Lisrv-cnnisnt. snin med utgång min inn: ms-zs nen 1 d°"°f II" ~>~|°m= 5"* B='°l<~"Öm- Slmßwd
Jesu ord vid ankans i .\'ain sons bår: "Gràt icke" talade tros- ' och hans maka född Lövgren.
:ens nn: nu de sörjande. =

IFK Strömsund
t0Pi hade på ns-årsdagen anordnat
tavlan i Renån. Banan var I2 km.
Srllinrrrl
l. Erik Zakrisson -l2.-l7
2. Nils Jönsson 44.0-I
3. T. Jönsson -l-l_'l7
Juniorer:
I. Ivar Jönsson 44,57
2. Pelle Zaknsson S039
Ä. Btrlil Jönsson 52.l3
Juniorer 6 km. Ü i

I. Ivar Zakrisson 26.05
2. Olle Jönsson 27.l 3

I Strömsund på söndagen
tÖP) Banan var l3 km.
Seniorer:
l . Ture Carlsson 4935
2. llaldo Löv 54.28
.llmiortrt
I. Olle Eriksson 52.09
2. A. Bergvall l.l I _30 Slalmmimlrrt-ixning i líillbrrgrl ut- kuplmrrmi Olle- Rimfors urh Erik Lumlhnlm

ø
,~v

9



- .. Litteratur:
Damer I Stromsund Ströms Hembygdslörenings àrsskrlft 1967.

samt de som besöka platsen! sjunde a.-gången, 44 sidor, har utkommit,

Glöm ej Realisationen av "°°'9°'°° W ^"'°° "°"°°°°“
Klänningar och Kappar NM." mm

Pågår endast 7 Och 8 januari rön skriiddamiasiare roms Nofaijeti i iiavsmis iw aviiaiii
en tider av so if.

Continental Ateljén
Dödsfall ton-ms
(ÖP) Karin Olofsson. Tullingsås. har avlidit på Östersunds
lasaren. Närmast sörjande äro moder och sysuar.

Avskedssamkvlim sn-ms
(ÖP) var i måndags anordnat å Lutherska missiorishuset i
suomsund nu preatiwii A. taagberg med ramiij. som i dagar- *WWW
M avymf uti Ragunda, (ÖP)_På söndag jordfästes i Ströms kyrka s_tot'tei efter f. laritbr.

Zakris Ersson från Tïillingsás. fru A. Henriksson. Siksele. och
Jöns Vik. Alavattnet.

TÜCU 7""°” Prins Gustafs sorgmarsch utfördes av kantor Nordfors. när
För all hyllning på min 50-årsdag i form av blommor. presen- kistor-m inbmns i kyrkan.
ter och telegrarn framföres mitt hjllrtliga tack. Kistorna utburos under tonerna av Sorgmarsch ur Eroica-
Bonlsel den 6 I938. Mum-as Fnuha: symforiieri,

A.B.F:S bíblbfek I Hlllâllld ii/i-msHomeopat Öl P) hade i lördags anordnat en hembygdsafton i blåbandslo-
Tufg Fgsth kalen. Som inledning höll kyrkoherde G. Löfvenmark ett

föredrag om hemmet och familjen. varefter några folkmusik-
Trâffas i Strömsund. Turisthotellet låtar spelades vi °l lv Åßdsß Mimww-

Lórdagen den 15 H 1o_3 m höll Löfvenmark en föreläsning om “Präster
° i .

Kyrkoherden berättade på ett mycket ledigt och_ rtiedryck-
andesättomdeolikaprästernasliv och insatserisocknens

elllltle andliga utveckling under århundraden.
(LT) N am um, inom VM www, 5, mm” |°,¿, ¿||, Behållningen ullfaller biblioteket för inköp av nya böcker.

arbetssökande innan arbete tages först vända sig till prissän-
:i:i:igskomrrtitt6s:'i,':]otil:)::!r.t'ii|:pítl.ysningar. de som detta underlå- IDROTT ud. SPORT

För kön" ox" Dani: . Andas P.|m_ (LT) Sl0l'l'lllllll'C dflbba ÜIIOP i Slfümslllldi DIIIIQVÛSI. “Igg-
lsson. .

För hugga' Johanssau Hugo Mmenssu... LIIS M. “IC Um. slllåâ. SÜUUÜS-

Må"°““°"° KE' F"““°"" ai' vertiig sijiimuiviiiig pt Fiats iiisiuiaimie samlag.
Den arrangerande föreningen först och_främst upp med

Ulriksfors ä?.E°.ï'¿“li°¿'.ï°“;n;%"l.'É'¿'É¿.?'¿ï“å'°¿§É°ië-”l;“iï..“'$

Dans å Folkets hus É°uà'fL"d°»«tmm=m.f°m°"'Eñkäfïalf °fnÜiš'ÅÉ¶Ã'.'.Ã°.'

Söndag den 9 jan. kl. 8-12 “'|1,"1'§“,f,':,“,§“,}'.fnÉ'f,É',,,m,§'§.§,1§'I,“.,,,u,“*f,“§ '}§",,,.'“°I,"',',;,,,,.,,,

Musik-' -lä"1fP0J7<0m0 $vi.'ÉiÉ'.ii'.§'.."“å°°.m”tï'¿.fia°§"'2i§'i'š'§tf'li'liÉ.É.°' ÉÉÉ'i'.'¿°I'".ï.°..'I

komma att kämpa om lagem. Publiken kommer att med hög-
talare och från kontroller löåålas å jour med loppet. Billighets-
resa har anordnats från ersund. och säkerligen komma

SW" kfwl' “"3"°““ß"°"l"$ siaisbof an iiegagm iiiirniiet att se det rtimamiiga swimm-
(ÖP) hade pa trettondagen årsfest å Lutherska misstonshuset i mm_
Sårönisurliå.Agilålrsberättelså'framgår att ett stort antal möten.
l enski its under samt 'uniorrnöten v ' vecka.
vidare iwamdmis en saagafs bitleirurs. ett aiii:?s-° den ett Svlllllß SDUK 121'-Im
missionsmöte. I söndagsskolan undervisas ett 50-tal bam. (LT) hade årsmöte den 8 jan. Att leda dagens förhandlingar
Föreningen har vid årsskiftet 62 medlemmar. valdes Oskar Nilsson. Till styrelse valdes Lars Rune Larsson.

Till styrelsen valdes predikant Erik Sahlen. Z.P. I-larnqvist Gunnar Hallsten och Saidy Blomberg. Till kommissionärer
och Sven Mårtensson. Kvarstående ledamöter äro Ariders för Frihet valdes Östen Danielsson och Nils Andersson och
Tåqvist. fru Alma Jönsson. F.M. Nordin och Olof Palmqvist. till studieledare Viktor Andersson. Oskar Nilsson rapporte-
Ordf. i juniorföreningen blev Natanael Svensson. biblioteka- rade från den av Strömsunds arbetarkommun anordnade kon-
rie Gösta Starrin och söndagsskollärarinnor fru Alba Anders- ferensen i Strömsund på nyårsdagen. Att handha nästa mötes
son samt frökriarna Adelina Lindholm och Bojan Mårtensson. program valdes medlemmar från västra Si-aningen. Jon

IO



Olyckskrönikan Ströms konsumentförenings omsättning
low En sutsgsamim i sv-aningen skulle i söndags pa sumo: för I937
ih fram till byn =fI=f vfviw- I fysssäfkrß Rlfvmds han fn (LT: har uppgått nu 1s1 _1911 to en mas; med 39 pm. Far-
“|'*"i_"“'~_l f-'Q Nflf Cliff \_'Ü8°¶l han WW haklifß- eningen har under året öppnat en ny butik i Jormvattnet. vars
varvid sltdkniven trängde djupt in i armen.därett allvarligt ømquning unde, || m¿n_ “mon 3| 533 “_
uppstod. Efter en första omläggning i byn fick han fortsätta till | dag"-M öppna; Rynninge” sin |3;;c ;ß5|jngng“|ä||c 5

Gaddede sjukstuga. där han nu vårdas.

Bortsprungen
En stóvare bortsprang den 10 januari.
Tecken: svart färg. vita ben, vit bringa

och vit strimma å huvudet.
Hunden saknar halsband.

P.H. Mårtensson. Strömsund. Tel. 188

Dödsfall |.\ |-ms
tOPi Natten till tisdag avled f. nämndeman N.E. Nordlund.
Ohn. Ström.

Nordlund har varit på många sätt anlitad i det allmännas
tjanst. Ledamot av lokalslyrelsen av Jämtlands Folkbank har
han varit en lång följd av år och ordf. i Ströms sockens brand-
stodsbolag i ett 40-tal år. l-lan erhöll i slutet av december
Patriotiska sällskapets Guldmedalj av Första storleken för
långvarig och trogen tjänst. l-lan närmast av maka. barn
och barnbarn.

Nedsatt pris på malnlngl
lnmalare 12 liter. kontant 1:50.
sammanrnalet 1 kr pr 100 kg.

Vänd eder fortfarande med förtroende
till min 50-åriga verksamhet.

Ulrlltsfors Kvarn
Ulriksfors

|l.Ti I-u-lets

S0 år
Skådespelaren Edvard Persson

fyller den l7 dennes 50 år
l

l

Sjötur pá Valludalen med Sven Wafllin I vid mnmrnl och riks-
Iränaren Hugo Söderholm. med fruar.

Hillsahd.

Flera postturer till Öltn iv i-ms
(ÖP) Generalpoststyrelsen har beslutat. att lantbrevbäringen
skall fullgöras med en tur varje söckendag å en lll km. lång
linje Strömsund-Näsviken-Öhn-Strömsund.

Nya släktnamn
fÖPl Lantbr. Erik Jonsson i Öhn har erhållit regeringens till-
stånd att antaga släktnamnet Brändgård.

tor» 11 i-iom i

Födelsedagar
f Fru Alma Sjölander. Strömsund.
; fyller S0 år i morgon

Ploek från Flata. efter ”storriinnartävlingen”
(LT) Prisutdelningen hölls vid 4-tiden på Strömsborg. Loka-
len var fullpackad. och många måste vända. Strömsundsidrot-
tens nestor järnhandlare Lundholm fönättade prisutdelningen.
Vilken våldsam anhopning av priser: Kalle Lindberg fick en
flott cykel. Staffansson ett stiligt rökbord. båda därutöver
vackra tennsaker. Sextio man fick en resenecessär till 20-25
kr värde. Han avtackade också Strömsundsidrotlens allt i allo.
kamratordf. Sven Wallin. som nu lämnar samhället för att
bosätta sig i Ånge. Kamraterna gör en svår förlust och det blir
inte lätt att finna en värdig efterträdare.

"Flala" torde ur ekonomisk synpunkt vara den tacksam-
maste platsen på länets landsbygd för anangörer av en stor-
tävling. -

lntrlidesbiljettema på tävlingen gåvo drygt tusenlappen. på
prisutdelningen cirka -ltltl kr. På en tombola tog man tack vare
energiska toch fagral kvinnliga försäljare in S00 kr. Dans två
kvällar gav ett vackert netto. på programmen håvade man in
hundralappar o.s.v. Optimistema kalk)-letar med en vinst på
l.500 kr. Det behövs. tv på fri idrott och fotboll förloras det
bara pengar i Strömsund.

Ella och Kaisa Nilsen i publikltavrl på ngrallu.
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inte att
nom.

Före

undra på att denne typiske humörlöpare klappade ige-

tllvlingen hölls idrottsgudstjlnst med predikan av pas- Aßßlstensßkölelßltl
mf ivtßlföm- wm Själv är myck idwßißmsd- iövi uisiiiiies med iiuwtisairiig ijitiisiguiig vid suiimt sjut-

stuga itien skall jlmvll tjänstgöra vid ledighet för översköter-
IDROTTSFRONTEN skorna vid Ströms tuberkulossjukstuga och Strömsunds epi-

Stafïansson ledde. Kalle Lindberg segrade i Strömsund. dllsllßlßl-
Begynnelselön 9f!) kr. slutlön l.500 kr. per ar. Skriftliga

Rvwlmfr ansökningar imiijria av imygsmitriiiu wii iiiiweimyg sutt-

Senlorer. 28 km. las till styresmannen för Ströms sjukstuga.

i. tt. umiigösit. z.os55
2. G. Staffansson. Funäsdalen. 2.073? --

3. s. mmm. 2ns.49 ^PP'°-1°'“'“"' *S '
v. Mmmm. Aim. :mm äwlß- N=WI°
ci. Amniay. i-ieiiß. 211924 Päfßß- Wllßfßlll

ir a..i;=n.N«g=. :nosa apeisimsmguimiii tg -;s5 Strömsund
Pantfier.Alsen. 2.Il.50 apelsiner. Jaffa kg -:60

0l'l Slkkt. NOIQC. 2.l3.l8 gmpgfmkt 5| _; IS
oiimia. suømsuna. 2.1-1.11
Svedberg.Alsen. 2.l5.3l

š::â_':§ Ströms Husmodersförenlng io/i-ms
Lu, 11,_|°m;°n_ 5"-5m§u|,d_ 2,|6_43 (ÖP) hade i måndags sitt första möte för året. Det beslöts att
A130, jonssom 0_5_|(__ 2_|7_g3 bilda en sangkör under fni Signe Olofsdotter-Tuvelands led-
N_ gvg,-¿_|=|5,,¿;,,_ 2_|7_40 ning. Folkskoll. frk. Signe Lundström. Ulriksfors. föreläste

F3§FF59P9v§
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om "Fredrika Bremers liv och verksamhet." och därefter före-
Äirtntimtau-. ir im; amg. seima ugefirirs "wiamseii Fredrika."

l. H. Hemmingsson. N:a Lit. l.06.49
å. M. PFISSOII. Rllllißlß. |.079 Den nya 2|,|_|9_g3

9PH99PPNr5;;9?S99P

_<)tn°|1-|g\-

å fLT) Uppdelning av llgskadefonden.
MA' ' S I! 'im '_0950 Propositionharlltmnatsniedförslagornltndijadebestlmniel-

_ ' ' ser rörande lllgavgier och lflgskadefonden. Algavgiften skall
æsudmš' R'm$°nun';' utgå med 30 kronor för varje licenstlld älg. samt med l5 kr.
°"“°"' ' ' för varje älgsom flilles under vanlig jakttid Förslaget innebär

h'ää§¿'“šs““““|ümå'°' if: en iitijiiiiig av avgiften iaf iimsiriia sig »ica 5 ur.

Pålsson. Sikås. I .l4.49
Hallqvist. Strömsund. I .l5.57

1' i ut tt ia i=i s A G A n
pinark. Äspiiits. 5059 Yxor, Yxskaff. Blndkedjor.

sten. Svartirtgen. 5l.l0 Bgfkgpgdgf, Sfgnlykfof,

ššš Sávf- G°~Hf~*=f-
53.55 Blómbindslen. Fáltspfsar

kas. 54.tø
Strömsund- 56-56 A.-B. Öataratinda Radalrapahandal

nden. Dorotea. 57.22 _Damm. Östersund Strömsund

šC

lll km-.damerz
i. Am Matsson. su-iimwmi. in2.5i ^"'“5"' ""l'|°"”"'5'° =*""°”
2. Lilly O|g|,|;50|1_ R$Ili|'|8ç_ l,[)3,$6 (LT) VII i |ÖItI|Iß$ IIIOIÜIIII l Sll'Ül'ItS|J0l'g. SIIÜIIISIIIIÜ. i Syt
3_ Gunbofg |_¿m°||_ 5u5m,u|,d_ | _05_2| att starka intresset för ekonomisk upplysning bland ungdo-
4. Aim iunssatsuamsum. i.o5.22 myr- Pfsmlpsl “mos llßåßs under Ilms lv kövtw
5_ |)¿¿|1y1'jg|-|,,mgm_ $uq5m,uM|_ | _0733 Gillberg. musik. film och föredrag av red. Herman Stolpe.

Stockholm. vilken talade om ungdomen och framtiden. Pro-
Tlvlingania hade Iven uppmlrksanimats i Västernorrland. grammet upptog dessutom bl.a. Postsparbarikenspropaganda-
Sålunda hade Nya Norrland sltnt en medarbetare till Ström- film.
sund. Tidigare på dagen hölls ett sammantrlde tried styrelseleda-

Han skriver: möter från platsens så gott som samtliga ungdomsorganisatio-
“Arrangemangen voro som vanligt utmllrkta och Kamrater- ner. varvid en interimskommitte bildades med uppgift att föra

na liade lyckats att även i år erhålla redaktör Jonsson frin ungdomsarbetet vidare. Medlemmar i denna kommitté äro:
Östersundsomspeakenen saklig och utmärkt sidan. Man kan för scoutema G. Sallvin. sammankallande. för Ströms ung-
meti fog påstå gr; Siiçimgundsgpgtgn im populitn ilvliiigug svenska förening. R. Nordfors. för Svenska landsbygdens

l2



ungdomsförbund .-\nders Rosenberg. för l.0.G.T. P.\'. Eriks-
son. för idrottslöreningen Kamratema Anders Eriksson och
för kyrkliga arbetskretsen B. Thunström. Publiken. som till
trängsel fyllde lokalen. deltog nied liv och lust i allsången. lör
forsta gången i Ström. samt applåderade rikligen de olika pro-
grampunktema.

Ströms konsumentförentng förtjänar en eloge för de goda
arrangemangen. För de yngre hade tidigare på dagen anord-
nats en särskild ftlmlöreställning. vid vilken medverkade
bamkören under ledning av kantor D. Nordfors. Den aven nu
fulltaliga publiken var idel begeistring. skrives till L.-T.

Soeialhygenlsk kurs i Strömsund
En socialhygenisk sesdagarskurs. anordnad av Svenska Röda
Korset. har under den gångna veckan pågått i Strömsund.
Kursen har letts av RK-system Vema Hagman. På söndagen
avslutades kursen med samkväm i godtemplarsalongen. Hals-
ningsanförande hölls av kantor Daniel Nordfors. varefter
solosång utfördes av komm. G. Sällvin.

Syster Vema höll ett med skioptikoribilder belyst föredrag
om Abessinien. Efter kafferast och ytterligare solosång av
komm. G. Sällvin talade kyrkoherde G. Löfvenmark. Som
avslutning sjöngs “Herre signe du och

En jtlbilal' 24 t-ttnii
t()Pi Advokat C.G. Lokrantz i Strömsund 70 är. Ttsd. den 25
ian. fyller advokaten. e.o. hovrättsnotarie C .G. Lokrantz i
Strömsund 70 är.

Jubilaren är född i Hämösand. där han tillbragte sin upp-
vaxt- och studietid. Han avlade studenters. l887 och fortsatte
darpå sina studier i Uppsala med kansliees. l892. och året
darpå "examen till rikets rattegàngsverk". Efter tjänst vid
lansstyrelsen t Hämösand utnamndes han till kronolansman t
Boteå l9ttS. Från denna tjänst tog han avsked år l9I 3. da han
flyttade till Strömsund och öppnade .\'orra Jämtlands Advo-
katbyrå. vilken han fortfarande innehar.

.\lan kan knappt se pa Jubilaren att han bär 70 är på sin
nacke. Tidigt i verksamhet och med en enastående vitalitet
verkar han minst av allt sjuttioårig. när man möter honom på
hans morgon- och aftonpromenader. Städse med ett vänligt
leende under mustaschen och oftast omsvärtnad av en massa
barnungar utgör han en valkand anblick i Strömsund.

Alltid rask och frisk och ständigt på strålande humor utgör
iubilaren en av dessa med onginalitet präglade personer. som
aldrig syns lörändras.

Carl LokranI:. advokat.
Innelt. av Norra Jämtlands .-\zli~ol:aIh_v-rd.

Begravning
tÖP) En stämningsfull begravning lörrättades i Ströms kvrka
på söndag. då stoftet efter f. namndeman .\'.E. Nordlund. Öhn.
vigdes till griftero. Under tonema av Sorgmarsch ur Eroica-
symfonien av Beethoven tnbars kistan i kyrkan. som var fylld
av folk. Efter psalmsàng och solosáng av köpman Ragnar
Agelberg höll kyrkoherde G. Löfvenmark en dödsbetraktelse
och förrättade jordfästningen. Efter att psalm IOS sjungits
utfördes begravningsmässan med komminister G. Sällvin som
liturg.

Tinget i Strömsund :s i-ms
t LT) Första rättegångsdagen dömdes en person för lörseelse
mot motorfordonförordningen till lS dagsböter à 2 kr och en
annan lör liknande iörseelse till IS dagsböter à 3 kr. För miss-
handel fick en person l2 dagsböter ii 5 kr. Tinget fortsätter
under onsdagen.

Födelsedagar :s i.i-mi
60 är fyller den 2 februari Iantbnikare Z. Eriksson. Bredkalen.
Samma dag fyller hans maka Ingeborg S0 är.

Y?

l"r.i'. Hjoritl Kring. Sanja l)anirI.s.son. Kur/ Ifrik Ûlrlfuon.
Anna Greta Olofsson. Göran Hansson och Erik Olsson vid
Krákljàrn.

. 'I

» srrtottsuno *“ '° "
Se om Eder radio sa att den ger god ljudkvalité.
lämna den till tackmannen for överseende och

^ reparation.
Vàr vid fabrik specialutbildade reparator står till

Eder tjänst.
A.B. Per Holma Elverk

Röda Korset i Havsniis
tÖPi I Havsnäs har under den gångna veckan hållits kurser i
sjukvård. anordnade av R.K. under ledning av syster Verna
Hagman.

Vi tippa 3-milen i DM
(ÖP) Edvin Salme. Funäsdalens allt i allo tmen från Ström-
sund) "Jag tar för givet att Dahlqvist åker i ilskan. och då vin-
ner han väl

"Barbis" Eriksson. Strömsundkassören: "Dahlqvist tar nog
revansch. men han får hårt jobb med Kalle Lindberg och Staf-
fansson. Efter följer nog en överraskning. - .\'ilgon speciell? -
.lag vill inte säga något. men man har ju sina aningar."
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.Iämtlandsspelens 3-ntllslopp .mt-ms ,,,_,.,,,
(ör) Dahlqvist atatl ittte att hejda. Lara 'nteatiar var aagetaa FOTIOVGJ8
stora överraskning. Ture Carlsson IFK Strömsund vann klass ll. Jöns Hemmingsson

Resultat 30 km:
Britta Olofsson

Kl-, I Ulriksfors Hallviken

l. A. Dahlqvist. ÖSK 2.2-t.53
2. Lara Th. lartaratt. lr-'lt strtiraatthrl 2.215: Revy på Strömsborg
K,,,,“ Mariaaaaeh1rehrttarilti.s.ls
I. Ture Carlsson. IFK Strömsund 2.3l.39 1,3; |(|-mg; |-uy ”Mg Mm”

I8. Jonas Ollander. IFK Strömsund 2.38.-l0

I-..8SK
2. IFK Strömsund

Surhofï-balett (tysk)
Direkt från Scala i Berlin
I8 pers. sällskap - orkester

3. F lr'M Förlovningsringar
l0 km damer - svenskt guld -
K|l_Ü| I8.23 kara! från I5 till 55 kr
I. Lllly Söderlund. Offerdals IF 48.2-l Fr; gmvyn Ringmgn pg bcgm-“_
5. Gunborg Larsson. IFK Strömsund 57.2!
|g|..|| R.&S.St|l|(lllIß
s. Aaaa Mattaaart. ll=l< strtiraaaatl 56.25 Ur & Guldsmednfflr
8. Alma Jönsson. IFK Strömsund 58.03 Strömsund Telefon 89

Lag
I. Trångsvlkens IF
2. Olïerdals IF Avekdlur av ntlnk
4- IFK Stfömmd (ör) Pa grttrtti av aweeltlirt; av rrtia rriihltfarrrt atiljea le at

avelshonor. 8 hanar. 30 st avelsburar. l0 st ungdjursburar. fyr-

Gärdnäs ungsvenslta förening in-ma d°'°°°- “ml °“l8'_l"'°“'"l“-
(ör) hade i atirttiaga ararhate. 'rtll styrelse valdes; Mattrita S' 'f*"""'| '"""'“" °*“"' E"3'""d° B” 23'
Jönsson. ordf. Olle Jönsson. v.ordf. Helmy Olofsson. sekr. ' '

Martin Blotnberg och Götha Blomberg. Suppl. Mikael Blom-
herg. lteviaareh larilt saaergtirri aeh Nila alaraherg. Feat- NY! PSIIIIIIIOIWH 1'=-Im
kommitté: Götha Blomberg. Stina Jönsson. Cicci Blomberg. (ÖP) Ströms kyrkofullmäktige beslöt vid sammanträde igår
Mikael Blomberg och Martin Blomberg. att nya psalmboken får tagas i bruk inom församlingen fr.o.m.

Atsavgineh heatiirhtlea till l ltr. rartlagatatshtlaaea tleri 21 tia.
Ett flertal nya medlemmar antecknades.

Ilyllnlngar
DM-veckans bästa (LT) 60 ar fyller a alihtiag fru Brita soderltvist. Strömsund.
(Op) gm, ßfmingu P5 50_ 30 och |5 gm tidigare järnte sin man innehavare av Nya Hotellet _| Ström-

sund. Fru Söderkvlst blev med anledning av högudsdagen
50 gm |5 gm 30 km pan; föremål för hjärtliga hyllningar.

l.ÖSK l8 Il 22
IB 72. Frösön I9

3. Strömsund -
I-lammerdal 4

4. Alsen 6
S. Funäsdalen -

5blb-

I\l~l:

3:GGt!

Dr Emmy Gustafsson

Lars Theodor I SM
(ÖP) 3-milsloppet vanns av Elis Wiklund. Krarnfors. Lars
'llleodorlonssonbeladeidenoerhördakonkurrensen llzeplats.
en bra placering för en löpare. som närrnar sig oldboys-åldern.

Dagens jämte var Lars 'Iheodor Jonsson. Att kunna hålla
jämn takt med den frarnstormande ungdotnens elit visar vil-
keneminentlöpareLasseverkligenär.I-lanomnågonkan
konsten att suggerera sig till stordåd.

Grand Hoten. Strórnsund' TGL 217 R. NOIÜÛII I kllgll' V2-I938

(LT) hos k.m:t över att länsstyrelsen vägrat godkänna hans
M°“°9“'"9 "°'°°9°' 11 2 laathil zssoz raerl största hittltryelt av z.soo ltg. mr lartatraiilt.

Enligt uppgift lär länsstyrelsen numera ej godkänna vagnar
med högre hjultryck än l.5tI) resp. 2111) kg. under hänvis-

I-lltler hos konung Gustaf in-ma ning till att vilgama i lllhet ej (tro godkända for högre hjul-

(OP) ltiltsltartaler Hitler garae pa ttttadagetr heatslt haa tryck- Klsdl menar- III detta ßffmßdß lf llsstfidlst °=h
konung Gustaf på svenska legationen i Berlin. där konungen Û" dc' *J Ü “3“°“5 h_J"I"'Y°k 50"' I °°h R* *IS Ü' QVBÜÜÜF
tagit in under sitt uppehåll på resan till Rivieran. "W du Vkllß 9"" mfllllldllflfllllk ÜJUIWYÉIWI-

Det kan visserligen vara bekvämt för länsstyrelsen att slippa
konuollera även lasten genom att ej godkänna andra bilar än

EPIÜÛWIÜPPÛÜÛÜ sådana. som ej når över i länet fastställt maximum. men det
(ÖP) för l6-3l januari upptar 30 fall av scharlakansfeber kan ifrågasättas. om länsstyrelsen har befogenhet därtill. ytt-
varav IO i Ströms distrikt. rar den klagande.
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Retilskullrrrurna .-lnnu och Helmer Levander. .mm eleven Jonas Han.i.son en gång salg dem

Strömsunds arbetarekommun s^:.i<mi Heja. Lars Theodor!
1LTi hade årsmöte söndagen den 6 febniari å Godtemplar- (ÖP) Larsïheodorlonsson har i alla tider hört till de populä-
lokalen. Beslöts att rekomrnendera H.E. Jonsson till ombud raste figurerna vid S.\l. och vid prisutdelningen på söndags-
\ id den kommunalkongriess. som av partiet kommer att hållas kväll var Lasse en av dem som hyllades mest. Hans prestation
i Stockholm under vårvintem l938. Kostnaderna skulle ärockså en as-debästapå 3-milen. .\lan fårha i minnet att han
ombudet själv bestrida. Till ombud vid distriktskongress i varit med i leken sedan I925. då han debuterade vid S.\l i
Ostersund den 25 mars valdes Emil Löf med \'. Högberg som Östersund.
ersattare.

Styrelsen för l938: ordf. och korr. sekr. Emil Löf. sekr.
Gunhild Karlsson. kassör P. Abrahamsson. v.ordf. P. Olofsson
och v.sekr. H.E. Jonsson. Revisorer: E.E. Eriksson. \'. Hög-
berg och E. Norden.

SJÖBERGS HEMBAGERI
REKOMMENDERAS

Psalmafton i Ströms kyrka
lOPl På söndagslörmiddagen hade en psalmafton anordnats i
Ströms kyrka. Först sjöngos en del av de nya psalmerria.
varefter kyrkoherde Löfvenmark höll ett föredrag över den
religiösa sången. Därefter sjöngos ytterligare en del psalmer.
Psalmsången leddes från läktaren av kyrkokören och en bam-

V2-l9.'lll

Förlovade
Leo Eriksson

Dagmar Andersson

Lövberga Åsele

Dötlsf to 2- ttmi

tóPi Pa onsdag fm. pairitrtsdes ixiitiiinaami Ess. Nilsson.
Strömsund liggande död på golvet i sin bostad. Tillkallad
läkare konstaterade. att dödsorsaken varit hjärtlörlamning.
Den bortgångne var bördig från Görs-ik. Hammerdal. och 52
år gammal. Nilsson var änkeman och efterlämnar fem bam.
därav tre minderåriga.

kor. Nilsson var en skicklig bokbindare och efterlämnar minnet

En jabiisi-
t0P) Nu på onsdag fyller amneslärarinnan vid Ströms sam-
realskola fru Anna Levander Stl år.

Fm Levander är född i Sundsvall. Hon avlade student-
examen år l90b. varefter hon samma år inskrevs i Uppsala
universitet. Fil. mag.-examen as-lades l9ll. och efter lärar-
vikariat i Värnamo och Sala kom hon l9l5 till Ströms kom-
munala mellanskola som ämneslararinna. När skolan ombil-
dades till statens samrealskola. blev hon där ämneslärarinna i
tyska och engelska. Utländska studieresor har hon företagit
till England. Ryssland. Frankrike och Italien. För fyra år
sedan bildade hon Ströms husmoderslöreningxilken ar den
kanske mest livaktiga föreningen inom socknen. Den räknar
ett hundratal medlemmar. och hon har sedan den bildades
varit dess ordförande.

av en stillsam. sympatisk personlighet.

Tlll llten kaka
eller stort bak tag

E V E
margarinet

till am
- 1/2 kg pia ozao

Konsum Strömsund

IS



. Strö knop kvlnnogille isf:-ms
NY Ümskidfilkl 'W 44 (LT) nade tfsnidie den 6 reise. Nyvnide i siyieisen iiievn onniiin Pnini den ingeiidig

till salu. Hemsydd av skicklig Berg. Till revisorer valdes Elvira Karlsson och Agnes Persson. Konesp. sekr. Ida
skräddare. brunt. rutigt. prima Lögdberg. Ingeborg Berg har deltagit i en sommarkurs vid l-lampnäs folkhögskola

ylletyg. kostar 40 kr. som gillets stipendiat. En korrespondenskurs i förenings- och organisationskunskap
Säljes nu av en händelse lör 25 kr. har under året pågått och avslutats.

Svar till ”Inom 8 dagar" ÖP:ns exp.
Pärjetrallk över Strömasundet

DIIIS til:-ms (LT) har i år på grund av de dåliga isförhållandena pågått ovanligt länge. och först i
_ moi-dm; å _ går fick färjan lägga upp för vintersäsongen.

Föreningshuset i Hallviken WW W" P5 N58 'id-_°if Will) *Ill Ilßdßfßi Nß9V°8 “ll Ü|||>YS8I\I4_- bl-I
|öf¿¿g¿“ (kn |2 |-:hmm H 3_| lörlänges den ca 5 m. vilket omedelbart måste igångsättas för att medhinnas
Musik: llllllll ll-lkßll ÅICNPPIIQCS llll VÅIEII.

Kor Föredrag om mjölk
Kvudga och nykawade (ÖP) För jordbrukare i Alanäs. Gubbhögen. lärvsand och Lövberga kommer
mm æakomma köpa ' ombudsman F. Gräns att hålla sammanträden med föredrag i mjölkfrågan.

Flitig 127

Goiifridsirdmeiedi. siramsund "Y""l"8°"
(ÖP) Fru Karin Nordström. Tullingsås. som den I l d:s fyllde 60 år. blev i anledning
därav uppvaktad med blommor och presenter.

låy llt:lVI|'lllfßI' in-tvn dâenntnmuçsder Eaaghecii voro ett trettiotal vänner inbjudna till en angenäm festlighet

( P) ru Sally Evelina l~loof med I *I M* mm!-
hemvist i Ströms socken ämnar idka
handelsrörelse under finita I-loofs Mat- orrskena
vaniallär med postadress Strömsund. Fönnlngen N I Strömsund _ .

_ (ÖP) hade i söndags årsmöte. Styrelse: Skräddarmäst. Algot Eliasson och snickareLän.t.rnreI.ien
' Per Abrahamsson. folkskoll. Axel Lögdberg. tryckeriägare Sixten Fjällgren och smi-

desmäst. Elias Lögdberg. lägenhetsäg. Anders Andrée. kopparslagarmäst. R.G. Fri-
Vita Bandet I Strömsuiid deii nen vnitiniani. o.w. Mnininns.

Qgdggg Å|5||\ö|g_ ||'|k()||1_§|g|' RG\'lS0l'' blCVO ÅIIÖCIS ROIIIIC ïh
och utgiåftcer balanszra på kr 3l9:$-l.
Under t ha h llits syaftnar.och Pl-ise sänk
behållningen ltar lördelats till diakoni- rån . t t
veriisnniiiei air dideining iiii jni .snnn f 55 ll" 50 Ö" P" Pm"
iieiiiiidnndsiijiiip ai iivinniign tnniii- K=||°ssS C°m Flkß
mßsf- Kd ii 'd _'

Styrelsen: fil.mag. fröken Ebba Lars- P em "H ag
son. ordf.. frk. Elise Svensson. sekr..
fruama Anna Blom. kassör. Regina Mlfflbluäde
Persson. v.ordf.. .lenny Ronne. v. sekr.. (ÖP) ej under l9 år. erhåller plats å Ströms Mejeri. Strömsund. bön enligt överens-

V-kP-“:fk:;'mEn§:_à“¿"- |*°"""l°l~"°- Ströms niejeriförrning. Tel. I47
dberg oc n sson.

Revisorer: fruama Beata Palmqvist
och Am, M,,m,,,_ Ströms liusmodersförerilng ia:-ma

(ÖP) hade i måndags sitt årsmöte. Man bestämde årsavgilten till 3:l0 kr. att hålla
nad|°apparat°r mh? en gång i veckan. att arrangera föredrag i kommunalkunskap samt före-

å'°'° '“°°°"°'- '“'*°'““- ^“°°' siyieisfinnn Levander ordf.. iaiin wnnisndni. v. dfdi.. signe Lnndsifdni. sein..
°°“°'l°'- °“° "°"'°'<°_' W' 35 ingrid i-ingennnrt iteesdf. Karin Ring. Gnein Niinsdn nen Mann Lindqvisi. Hedvig
till VU". Sædt Emma Jönsson och A.

°°" “"°"'“1“$'“- *W $°“°""9- Revienien min Forsberg den cnniiiid iaiinssnn. Mnieneiirsmiinm signe anet-
Radioeppamlef repareras' ström och Helga Engström. Upplysningskommitte: Zulamit .lohansson och Britta

R. Och 8. Stlndlrl Korning.
UI- Och Gtlltlalllidalfllr Eller årsmötet avåts supe å Nya Hotellet tried uriderliållning av Hustriodersföre-

Strömsund ningens sångkör samt duettsång av fruarrra Tuveland och Körner.
Fladloavdalnlngen. Telefon 89

Bildningsintresae i Strömsund im-ma
Blßßlimml '*'=-'W (LT) vid en nnniiwiinaindie nyaisdngen iiiinnnes en iininniine rdr nii rdfsdiin ra sin-
(ÖP) Schermans Tryckeri AB i Ström- diearbete igång. Och att intresse finnes är otvivelaktigt. 82 personer deltaga i olika
sund höll i lördags bolagsstämma. Sty- studiecirklar. Resultatet har överträffar förväntningama. Sålunda arbetar två cirklar
relsen fick följande sammansättning: i engelska för nybörjare och en fortsättningskurs med fil.mag. Sixten Bergendorf
.I.R Sclierrnan ordf.. lantbr. 0. Olofsson som lärare. en i bokföring med boklörare John Lindkvist som lärare. en i kommu-
v. ordf. och folkskoll. D. Nordfors. kam- nalkunskap med pastor Bertil Thunström som ledare. en i engelska för nybörjare i
rer I. Körner och fabr. P. Jönsson. Revi- Ulriksfors med folkskoll. Sten Norell som ledare.
sorer: Ijärdingsman A. Jonsson och kas- Dessutom arbetar redan tidigare en av l-lusmodersföreningen anordnad kurs i
sör E. Gärdin med köprnan 1. Månsson kommunalkunskap och en cirkel i löreningskunskap. anordnad av S.G.U. samt en
och bokhållare J. Lindkvist som ersättare. kurs i engelska med l2 deltagare bland sanatoriets patienter.
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Olycka l Ulrlksfors iof:-ma 'llll salu: Gråhundsvalpar
(ÖP) En olycka inträffade i går vid fabriken i Ulriksfors. Vid (ÖP) efter °'lACK'°. Storåbränna. som har stora silvermedal-
uppfordring av massaved brast plötsligt stålwiren. varvid en jen för lämtl. bästa avelshund samt förstklass. älghund. u.
last på I3 kbm. vägande 90(X) kg stönade ner. 30-årige inmä- ”Lajla'°. Garanterat friska.
men Per Svensson från Risselås träffades härvid av en stock Johan Norrman. Öjaren. Srrömsund
och blev skadad i huvudet. axeln och ryggen. Han fördes
genast till Ströms s'ukstuga men fick efter läkarvärd återvän-¿- Ü" sin hem J Ftlll tlrl Stlllflbrlltell I Ulrlltsføfs 24/2-rosa

(ÖP) Genomgnpande ombyggnadsarbeten och nya maskiner

Förlovade
Åke Nyman

Sally Persson

.,|,.,_m¿ möjliggöra rationalisering. Arbetsstyrkan har minskats från' ° l60till l32 man.
Årsproduktionen blir l6.0fI) ton.
Driften går nu för fullt vid Ulriksfors sulfitfabrik. som efter

en omfattande om- och tillbyggnad satte igång strax före jul.
En korrespondent till Ö.-P.. som under ingenjör Erikssons

Strömsund Östersund ciceronskap gjort en rundvandring genom lokalema. lämnar
här en redogörelse för ombyggnadsarbetena.

l vedgården ha betydelsefulla omläggningar gjorts. mycket
beroende på att man numera inte tar något ottgods av bety-

Lysning
Osvald Englund
Margit Latjeqvin

Strömsund Köjaviken

denhet. Det mesta transporteras per lastbil och perjärnväg. En
lokomotor transporterar virket från vedgården fram till rense-
riet. En telfer. vilken drives med elektrisk kraft. användes vid
lossning av järnvägsvagnar och forsling fram till en rulltrans-
portör. Renseriet är helt ombyggt. Tvenne barkmaskiner av
modern konstruktion och tyska fabrikat har där insatts. Dessa
maskiner äro i stånd att helt sörja för fabrikens behov av
virke. Efïerbarkning sker med elektriska fräsar. som ledigt
manövrerasavenperson.Deärohängandeitaket.Ensållan-

-Im ca teckningar." ordning för flisens skiljande från sågspån har även insatts.
' I nu twttpmmf' .hu-tnsm om

f0P> har ßklövsßtyfslßsß "Mt Dsw Om Nilßw- www rorstvf.-rr a en det närma:
$"°'“=W- ringwtmen mmm. | roueet tm en nya tmksysiem. en cir-

kulationssystem. införts. Varje kok konsumerar cirka 240[Våg skjdgäy | |-hmm¿|-d.| kbm. flis. och för att få den så tät som möjligt basas den i
(op) Pubknkom Imani mm” över .Im html* varmvatten före kokning. Den producerade massan visar sig* “W Tham Carlsson suümsund ¿.8ensp"5°s':°°n' över vara av en betydligt bättre kvalitet än vad förut varit fallet.|-ning' Du är en ambmös och “mm -ke Pom Driften har rationaliserats på flera sätt. För närvarande syssel-.M M som hm baja W sWmum_Kuf_{“¿m ß sam tsz msn pefaygn. umeraet an rubriken mm www

' l60 man Detta har kunnat vinnas genom modemare maskinerglädje av honom i fortsättningen. ' . . .
Den tämligen fullvuxne charrnören Harald Baudin roade °°h umphp" ubssm' Åßprodukuomn Ü bälmad lm

pbliken kungligt genom att ta hem segem i oldboysklassen dm man '°"'
oclrsedanfortsänaännuertvarvföratttaettnappatagmed
sin yngre konkurrenter. fast han då redan gjort sitt! Hleflll l Mlllltlll 25/2-ma

(ÖP) Understryker ånyo Tysklands krav på kolonier. .ludarna*“""°'-' rt skulden mf om uutnasu prestrratiren mot nazismen.
Skur
l. S. Stenvall. Stontman 208.06 ¿|.||å||i
2.1. carlsson. suumsum z.o9.21 ^""5*_sk'.*"“""“.h" I .m"°.”g_ L 0||mdcf_ Strömsund 2_|934 (LT) k.lIl.l§ ltl|SlÅlld Ill tflfllll fly 0111. fßlkskøllllljlllsl vld

ts. ta. zarrmn. suumstma 22348 °“'*'*°$°"* '^'*°"'-

l$k|ltSlrkhI
I. Harald Baudin l.06.28

Chu-
___.3;

H99?š>

0

,, km dm, Varje tisdag l fastan

lm lldnlumm Fastlagssemlor 5-8 óreomm. mmm-mi im.-to
Axelsson. Strömsund l 06.47 FY"da 1 2“1 0 Öfe
"°°'“°"'°*° '”°-'Û Mandelmassa 30 bra pktI .09.49

I. Lilly Söderlund. Offerdal 50.05
2. Anna Mattsson. Strömsund 53.24
3.ount>«g Lumn.u=° 5429 K 0 N S U M

sson. Kåger.Gåxsjö 42.07
ksson. Strömsund 42.25
Espmark. d:o 45.44

önsson. Strömsund 45.46

Nhl-_

É-'geni-°

“wgeï
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Nya psalmboken debuterade l går :sz-mn
(ÖP) I Ströms kyrka höll kyrkoherde Gunnar Löfvenmark
invigningstal och redogjorde lör likheter och skiljaktigheter
mellan gamla och nya psalmboken. En van

Efter invigningstalet började den egentliga högmtlssan. då É för körning 8)/ biórkvd Sami brárlflvâd
lmmiißlsf Säll Pfhfls- till Ulriksfors sultfabrik samt en körare (or
'enKyl'k0kÖICll (Ill l bßlïlköf Vld |'lÖglld|lgllC- |a$tning av ko' och vad

Vigseln törrättades av kyrkoherde G. Löfvenmark.

VIQDE l Tel. Tàxan 18

Lantbrukare Erik Svensson. Risselås och
fröken Ingeborg Johansson. Bredgård.

Johan Karlsson. Táxan

varefter högtidligt "artnébröllop" hölls på nysta'-en i Stñmsum |__,_',m

Fd"-*“'“$“'"“¿“ ' S"°"““"d- \ (OP) t söndags inte de nsmanm stttataspam inom stram
inbjudits till en tävling. stafett 3 X 8 km. närmast lör uttagning

“Skolungdomens" Ii" |5=ß Pfvlßsßßd-

(ÖP) vinterns största skidtilvling i distriktet. Föret var hån. l-l lag startade.

Ur resultatlistan.-
Pojkar. Grupp B. lt) km I- Rßßåldßl l-

z. semi Eriksson. |t=t< smsmma 4220 2- Strömsund I-
t-t. Måns-Erik taspmark. Etpnas |Ft< 45.15 3- Renålwd ll-

Resultat:

-t. Stamsele.

mm. ct-upp D. 2 in um 5- Tvllinssås I-
7. Rlglll' Edlll. Ulriksførs fsk |2.-H Dismmpñscr u|dc|¿¿¿§ Ü"

9- Rssmld Wkslföm- d=° 1250 tt distans t. nu lamm. tmtttuw.-1. ti aims tt. Tum cant.
|0- "WU Udi- 410 Ü-57 son. Stamsele. å distans lll. Jonas Ollander. Strömsund.
tt. Axe atpmarx. 5-.prat rst usa
l2. Nils Persson. dzo l259

Tvååringen föll l brunnen
Flickor. Grupp D.2 ll2 km (ÖP) En 2-årig son till en linjearbetare i Näsviken. Ström.

5. Marta-Stina Sjölund. Ulriksfors fsk I-l.-l-l råkade i söndags falla ner i en brunn på gården. Gossens

I6. Tyra Lundin. dzo lS38 moder hade nyss förut lämnat den lille på gården i färd med
att åka skidor. Hon begav sig in i bostaden och skulle genom

OM- ~ ß-»-=-~~«»:=» -

(ÖP) Erik Broström i Ringvattnet var i fredags sysselsatt med hmmhakc |\.c|w§c§ ß mg 5 Sogn, “Ma och (gm upp

lßlillß W 9" Ümmfl* °Ch |'ÜWl°_l\äf\'id N88! S58 fä" honom. l-lan var då till synes livlös. men efter en stunds
svån_t ena benet. skadade. som lidit stor blodlörlust. för- |,¿h,,,d|¿|,g hö,-1,4, han ma. och RPM, sig anna |-om 55

des till Strömsunds sjtlkstttga. där han nu vårdas och benller au nä, “hm m|¿m|c vu sugen |-“im ¿|““§||¿_
sig efter omständigheterna väl.

Hyllningar
Fru Karin Mårtensson i Strömsund blev livligt

hyllad på sin 50-årsdag i söndags.

Ströms ßltskyttekrets
(ÖP) hade anordnat tltskjutning i Äspnas. Resultat:

Klass IV och ll_l:
l. G. Mitchell. Aspnlls 27 tr
2. M. Persson. d:o 25
3. S.0. Henriksson. l~lillsand 25

?H9M+PPrPS9?

Nvøgmznxšwø

J.

l8

Lindqvist. Ström
Mårtensson. dzo

4. E. dzo 25
2-l
2-l

Persson. Äspnits 2l
Blomberg. Hillsand
Il oelt l__

. Modin. Aspnlls

.Glaas. Ström
. Larssøll. Asprtås

_ d;_o

Eriksson. Aspniis
Löwenring. dzo
Espvall. dzo
E. Strömstedt. dzo

Zl

IZGEEEB3
_
."

Wtemnen Lars Theodor vid slcidtärlingar t' Strömsund år I938.



Flottnlngsstämmor I Strömsund s'i-im 'Iïaflliförbud har utfärdats isii-im
(ÖP) Årsstämmor hållas å Grand Hotell i Strömsund lörd. den (LT) lör bussar och lastbilar på vägen över isen vid fårjestäl-
26 mars med Allåns. Klövåns. Jerilåris. Ringvattenåns. Fal- let i Strömsund. Den sista tidens starka töväder - på månda-
låns och Fånåns flottningsförening. gen var det 7 grader varrnt i Ström - med rikligt vattenflöde

Sfwlßfw im gaii han ai amma.

Ny affär Bondelörbundet
(OP) J. Sixten Näsström i Alanäs socken ämnar idka handels- Bondeförbundsavdelningen i Ström hade i lördags årsmöte.
rörelse under firma Ringvattnets Cykel-. Radio-. Sport- och Styrelse: Månen Lindberg. Öhn. ordf. samt Nils Svensson.
Diverseaflär. J. Sixten Näsström med postadress Ringvattnet. Strand. J.M. Jonsson. Öhn. Anders Rosenberg. Strömsund.
Gubbliögen. Revisorer". Johan Andersson och Pelle Nordlund. Öhn.

SLU-avdelningens styrelse: Karl Eriksson. Risselås. ordf..
Julia Lindberg. Öhn. Anders Rosenberg. Per Erik Strömstedt.

Ulrlksfors sulfakdebolag 1~_i.|o_iii Bonäset. Gertrud Olofström. Bredkälen. Siudiesekn Julia
tm i<.m=i im i seiissie imsei' med ivii uifanrm suiisii- Lißdlw-
anning sådan mm; i uoisgsåfaainâen. viiiei majiiggaf au $å“2'°<l°"== El” N°fd'“"d °°l' T°"= 5"'=«“°"- Ölm-
Ilanning kan förvärva bolagets fabriksanläggningar. Bolags-
hdningen har under flera år sökt finna någon inhemsk köpa-
ie. men detta har. trots att dei begärda priset uppgått till endast
en bråkdel av anläggningskostnadema. ej lyckats.

Strömsunds hantverltslrenlng ii .i-im
t0Pl har haft årsmöte. Styrelsen: frisörmästarria Anders
Eiksson och Karl Hoverberg. Revisorer. skräddarmästaie
Algot Eliason och sotarmästare Emil Olsen. Klubbmästare:
konditor W. Dulberg. Ombud vid distriktets möte i Östersund:
plåtslagarmästare John Nyström och urmakaie Edvard Eng-
ñm.

Till nationalinsamlingen med anledning av konung Gustafs
I)-årsdag anslogs 25 kronor.

Tjuv I Slrömstlltd gitlt l flla ii .\-mn
tOP) I Strömsund har lörövats ett flertal tillgrepp i Elverkets ¿_¿;,,,,-,,a,-,, ,u,/ 0,-1, /du L,-;,¿¿;,,,-¿_ 5",-,',,,_,,,,,,/_
sk. myntapparater å sammanlagt fyra ställen inom samhället.
Polisanmälan gjordes redan löna året men det lyckades ickelt komma lörövarna på spåren. För att locka i fälla su-“ms Husmodeßßnnmg N, _;_m,,

terades larmkl ka. - Ik _ lörb I med . _mmppaml2_aEn agfmgåuïnväzïsåv k|::|:|am_ (ÖP) Hembiträdesaftnar komma hädanefter att anordnas varje
Nm skynda* d¿ ml du Sum är mynnwamm var p|a“_ ïtnsdag. då husmödrama samlas tillsammans med hembiträ-

rad. hdärpåträff. ål l'.l~l ' . _ .

nrnoïades att infinnaadïigclros Ellvzlïkegtsbghsät Eli: Cam' ml '9mb°'°“ m°""g.“ av ökf? Km" Rfng' En
iuimism. infor viiiiea im dock musa iiii bmuei mus ae ““°':°;::::';'r';'rf
""'“ "“"°'°""' "'3°“5°' '°""'“°" ""'“'"°° “""°' W' :Train aafpa om den sit Ris t-aiiseiisšiiaaen frin molingen till polismyndighetema.ochsåsmåningom fann denne ' ' ' 5 ' '
Rlr gott att erkänna sig skyldig till samtliga inbrott. De sam-
nanlagda beloppen uppgå till cirka -lll) kr. Ynglingen hade
aivänt en falsk nyckel.

vtirimi-tim rm i cuiiiiiiiigm ..».-.im RâÛ|iemÛtÛf
(OP) Vid en danstillställnin i Gubbliögen inträffade ett min- .
de intermezzo. En överiörfšiskad person infann sig å danslo- stanonâri om 3-5 hkri
kalen. där han uppträdde synnerligen obehärskat och ofreda- begagnad
de den övriga publiken. Då den närvarande ljärdingsmannen _ ,
ltmodade honom att avlägsna sig. åtlydde han inte befall- mêfl l QOÜ SklCk,
ningen utan fällde i stället lismannen till marken med ett
par knockoutslag. Denne lälïosig emellertid inte avskräckas. köpes genast'
utan genom en raskt ingripande anhöll han den över-lastade ; _

mannen. som fördes till polisarresten i Strömsund. f SV8f till
Vid lisförhör fram ick att mannens namn var Erik Olaus É

loliansçn. och att han år bosatt i Östersund. Mannen som en M'nera| och Tâustans
längre tid bedrivit olaga gårdfarihandel hade sedan nyåret lär- Strömsund
dats omkring i Ströms och Alanäs socknar med sitt handelsla-
ger. l-lan torde under marstinget i Strömsund få stånda till an-
svar för fylleri. lörargelseväckande beteende och våld mot 5

polis samt olaga gårdfarihandel. l

I9



Vlltl Bllldel l Slrölllslllltl is .I-tim
(ÖP) har anordnat en aftonunderhållning å Godtemplarsa-
longen. Hälsningstal hölls av fil.mag. Ebba Fm Elsa
Elgham höll ett intressant föredrag om “Kvinnan och nykter-
lieten." Därefter förekom musik av herrar Sålhe och Tjäm-
ström och fröken Elise Svensson.

Ströms scoutkår is .sms
(ÖP) har anordnat aftonunderliållning å Godtemplarlokalen i
Strömsund för att skaffa medel till scoutemas deltagande i
Tullgamslägret kommande sommar. Det trevliga programmet
upptog bla. scoutfilmema "Scoutlagen" och " lngarölägref'
samt ett par tecknade skämtfilmer. Vidare förekom en scout-
pjäs: "Tyko Bralie-dagen." flera sketcher. allsång. musik m.m
Behållningen blev mycket god.

I-'AC|(|_,|G']' Kunimmialmannen Nils Grönlund. Vagdalen rillsammans

tt.1'i stnsms itfeisefganisaiieii av sst=At= inne den is mars '"“' """'*""*""""-'f T"""'" U""K""-
anordnat möte å Folkets I-lus i Strömsund varvid ombud från
ett flertal avdelningar hade samlats. Mötet som öppnades av SGU_avd_ 262 i ström ,_ Lmn
Nils Grönlund. Vågdalen. behandlade bl.a. frågan om flott- _ "“in “Nam ß, Å" eman¿|\.en_ (LT) hade pa söndagen anordnat kretstävlan å skidor. 8 km-

8 8 bana. Prisutdelning förrättades senare på aftonen på godtem-
plarlokalen i samband med ett trevligt och välbesökt sam-

Vlllälltlltleflll kväm. Sven Persson. Nälden höll ett intressant föredrag med
(LT) Till ordf. och suppleanter i valnämndema har Iänsstyrel- lmvisning. Wifi han bl-IL hvföfds' (kl hotande världsläget och
sen förordnat i Strömsund: Bankdirektören Olof Olofsson och de intensiva krigsnistningarna samt påpekade vikten av att
ingenjör Elias Johansson. särskilt de unga vakna upp för fredsarbetet och broderskaps-

Ulriksfors: Folkskolläraren Edvin Sjölund och kassören \lI'ä\'1\l)d0n2I-
Karl Melker Wahlström. Talkör. musik. allsång och en stunds lekar avslutade sam-

mankomsten.

I-llngsten Roland 5 DW*
å Folkets hus i Ulriksfors

ha' al' 59579" lambfukafan . torsdagen den 24 mars kl. 9.
Per JónSSOn. Espnås För takten svarar Wickes danskapell

lörsàlts till disponent Oscar Carlsson.
Strömsund. Tinget l Strömsund :J .=.is.\s

(LT) fortsatte på onsdagen under ordförandeskap av härads-
hövding Birger Jacobsson. då bl.a. målet mot de två för
inbrott i elverkets mvntapparater åtalade handlades. Båda
erkände Vlålet uppsköts till den l8 maj för förundersökningSW” s°°k°"s b""d“°d"'b°'°3 2' ^"“~“' en v-nåtts; rrairttisseits tiamaes mf iaeraisttniiig sv- ei;

(LT) Mk i ßößdqss åßmöls På lrymmwwlhwt i Slimwd- s-aniepbstßfsanaetse tm 2 mailade: niiigeise. s-iititefiig dem.
RÄRCIISRIPCFIIII Vlsßdt till btllållfllflgéfl Ökßl från 265.573Il-I För misshandd ck en vngüng från Vågdakn |2 dagsbmcr à
kr till kl'0t'l0t' 276.623:7.'l. Otdlömndes årsarvode bestämdes 2 kt æh en ammo [tån šamma Phu 25 kt hm" ßf (öm,-g¿|_
till 500 kr och övriga styrelseledamöters till 30 kr. vmkkande bc|«m.k_

T'" §'Y"°'*°|°d“'“°' “W '“'"d"° NE- N°“"“"d-oh" Wl' För övrigt meddelades ett ston antal utslaß för olaslißt
des Pelle Nordlund. Öhn. Till styrelsesuppl. efter den sist- inmjm. av mdioappamla
nämnda utsågs H. E. Jonsson. Strömsund. Ordförande för fyra
år efter N. E. Nordlund blev Anders Rosenberg. Strömsund
Revisorer". O. Olofsson. Strömsund och Bror Lindqvist. Val- - Mamma vill du inte ge mej 10 öre an ge
len. med Sven Jönsson. Risselås. och Torsten Carlsson. jiggar” ¿1¿1,-m-rf?

5"Ö""'"“d- *°m °N"W'°- - Var är den stackars mannen?

Ströms sockens ltästavelsförenlng u.p.a. I

(LT) hade på lördagen årsstämma. Följande avgifter fastställ-
des; zo in sprang-_ za in mi- een .so in aeimisat-gift. Ensamboende lärarinnor

Till styrelse valdes:__ Oscar Carlsson. ordf. och kassör. (ÖP)Domkapitlet i I-lämösand hemställerhosskolöverstyrel-
Strömsund.P. Jönsson.Aspnäs. Bror Olofsson.Bredkälen och sen om åtgärder för bättre arbetsförhållanden åt lärare vid
Bror Lindqvist. Vallen samt distriktsveterinär H. S. Mårtens- mindre folkskolor. l folkskolinspektöremas utredning heter
son. Strömsund. det bla: Många lärarinnor vid mindre folkskolor leva en stor

Styrelsesuppl.: Karl Eriksson. Risselås. Per Olofsson. Ber- del av året i ödemarken. De leva ofta isolerade. icke sällan i
get och P. E . Strömstedt. Bonäset samt Nisse Nilsen. Ström- skräck och fara till liv och lem. l en rapport från Jämtland
sund. uppges att det i en by fanns en stuga så kall att ingen familj

Revisorer: O. Olofsson. Strömsund och Mikael Eriksson. ansåg sig kunna bo i den. varför den uppläts för den mindre
Aspnlls. folkskolan i byn.
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Klan I \ ld ?\'a\e|\ småskola Srmrmlr Ir. r Sum' Ile-llhrrg. Jun Sorlrrlrolrrr. .lan Erik Lunrllrolm. Gnslrl Sunrling. Ingvar Holm-
.p nr, Snlm llolmgrrn och Bror l1qf\'rIlhrrg. Slárnrlr fr. l. Ru: .\'l rrrom. lugn Brin Krrrlslrorrr. Arlrlir (iu.rIuf.nnn. Barbro Olufs-
vvr lnnu Bnla llullm. Krrrun .llolvrg och ln;-rnl Brrgrlrr.

Grämloppel i Gäddede :f- =- wo Ströms kommunalfullmäklige
-OP» Non-man \-ann gramloppel. John _-\nder\~on. Slrom~und l()P| he~lol all lngå ull lanvelyrelsen med framslallning om
torn mmulen efler. rall ull uukanknrng a\ rusdrycker å Grand Holell l okl.
5-.¿°"',' 20 km: N38-ill sepl. lll-ll. Bedoo all ho~ xrederhlsrandlf myndrghel
I Knnmd ¿,¿m,dÜc"nmr¿_ xwgc | _2b__“, anhålla om all forslagel ull vapen och flagga for Slronu kom-

: :alm .\r. anaemm. srmmnma |:1.47 """' '“*“'° '““'“'“"“”~
,, G __\“_|wm_ Slmmwnd '_3399 Ål dlakomc-an ud deunfeklloner l hemmen eller ~mlllo-

~amma qukdomar an\log\ fna re~or och ell an ode a\ 3 kr per
forrallmng.

IK 3- IQUK

L_\'snmg
Torslen Carlsson

Jennie Engenslröm

Slorhöjden Strömsund

Sulurrmrrlnrr' Emll Olsen . °

I urlwlmmnrlrrrng. L) snlng
Försle \~ägmä.~.lare

_. . J..-\. Svensson
Slroms konsumenlforenings lza dislrilll :r =rw=.- Fm ånm Hanwm
~l.Tl hade âr\mole. hesokl ax mer 500 per\oner. .-\\ \erk\am- pödd Åsberg
hel~herallel\en. framgrck all medlenuanlalel under ârel okal
med lll) medlemmar. och om~allnmgen uppgâll ull 7h7.lllN Slfömälld Hillmllíll
kr med en okmng al IIS.-l29 kr eller 394 . I-'orenlngem
-jmsallnlng har under de lre ~ena\le åren mer an forduhhlals. _ _ ,.,
-\rr:l\ llclln ill' 30177 Kf. och llll l'lt\el'\ fnmlcn illlslngs -Hill
kr . llll en \l;allefond 2.000 kr. ull ulhlldnlngsfonden lll) kr Budvdf '“ """*
-wh 3% ålerhanng ull medlemmarna. l()Pl har sall dopp for dmnlngama. Den gångna nnlern har

Tull fullmakuge valde- HJ-I. Jon-won. Gu~la\ Karlslrom. lanl hra for huggama men mrserahel for komma. l)e stora
lhmll Lov. Per Palm. lirlc Backslrom. (). \'. .\lalmro~. .-\. han-agama aro oframkomllga for llmmerfororna genom hlld-
Andree. .-\. ll. Thelenrus. .\llLael .\'ll~~on. .-\hr. Ljungberg. xader. Från norra Jamlland rapporleras all man raknar med all
Roh. Llndslrom. .\lånen Palm och fru Seraa Lrpkln. Tull 20 procenl av de planerade awerllnlngsnlangdema hlrr kvarn
medlemvad \ralde~ fruarna S. Lrplun. Kann Forxherg. Guml- drogen. Snon lrgger lmerllgen r -kogen anda upp ull 80 em
la Palm. .-\. Andrée och .\l. .\'rl~\on Efler molel udlog ljugo- hog_ men genom den dállga ljalen ha hawagama och de ofnls-
lemårsfesl med fllm. lealer. lal och rnuuk m.m. na myrarna hlml ofarhala.

Il



Medicine kandidatexamen sus-rm I konkurs ut-mt
(ÖP) har vid Karolinska institutet. Stockholm avlagts av bla. (LT) har försatts dödsboet efter Anna Blom från I-lavsnls.
med. stud. Ame Drape från Strömsund. Alanäs.

Årets förstamajblomma osm:

U-'"D"'°Ws fÉPÅ.ïflïfÅl1f“Få”nTÉl.L“n?å"É.3TnT°¿,“Äi.'f'å'iff°?å"mlÉ
SPOÜÛÜWÛV nu skall i stället svensk pappersmassa ingå i blotnman.

Plånbok
(ÖP) av brunt kalvskinn. blanknött. innehållande en större
penningsumma. förlorades tisdagen den 5 april vid utstigan-
det ur droskbil vid undertecknads avtagsväg a Frösön.

Statens samrealskola I Ström _Føf|-men tid: mm kl- 120 =m- och upptäcktes -asf-
(4.¿|-tg f°¿|3|;°|¿) minuter senare. Tillrärtaskaffaren erhåller belöning.

lntradessökande till första klassen skall anmäla w. Pnmmn-Berger.
sig senast lördagen den 23 april.

1/4- N38Vid anmalnlngen lämnas d
fran folkskola eller intyg ^"b"1- lQ$b9tYQ . . .

wraren. att den sökande tmhör Û tllväfldlg målllltlg av Ål8lläS kyfkl
f°|k8k°|an8 mass 6. under våren Och )rS0l'l'lt'Itatttl detta år

2_ rástbetyg med m æinaüon' lllgivasllll tllldeftetkllld
p 3. en T lö" am: 'l'å“°dsm:å5¿."3' _

venne stry mngar tttanvttt.
mà"da9°" Gammal Iossnad färg bortskrapas.

' ' Rem, 0.1. smell. kynwnerde
adr. Alanäset

sym If- I" Väug Mgkßk
(ön inne i söndags tlnbbmtsreßtsp. ttesntnn (ÖP) vi min 80- tßds- för wssmßf- bl°mm°r °=h wksm
Seniorer. IS km: I. B. Mattson I.36.08. 2. H. Axelsson ml" Vlfmßl W - _ _

mans. 3. |.. Larsson 139.nu. otnunyn 1. Daniel munnen J“'“'"“ '~""“"'*- Ö""' 5""""“""
l.47.00. Juniorer. IO km. l. G. I-lallsten 45.35. 2. Ö. Axelsson
4o.|s. 3. u. ttnlsten 49,11. En ltry åldring

(ÖP) Byggrrtästare Mikael Blomberg i Svaningen fyller den 8
april 70 ir. Annu äntrar han ledigt en stege och besväras ej av
svindel. hur högt han än kommer på en byggnadsställning. I

Fßflht l SÜÖMSUHÜ yngre ar var han en framstående olspelare. och fortfarande
Usa Erika Mattssons sta,-bhus ||h¿|-jga löper fingrarna lätt över strängama då han ibland lockar fram

lagennet invid Fralsnlngsannsn forsaues 4* ml' 1*"“'*'="'=-
mot kontant betalnl ."Q

visas nu nanvandelss tm sommerskan Nim Sïyßlßll llvä
Kall" sV°"3°°" SINGER SYMASKINER,

vn-av | st. obetydligt använd. säljes billigt.

P.R. Pettersson
Färjan I Strötttstltld tr-trosa Box 63. Telefon 206. Strömsund

(ÖP) har nu sjösatts för att börja sina turer lör säsongen. Fär-
jsnnnßnangnmeasmnenensontsannemtoljemu
har insatts.

Det nya dtivaggregatet är försett med bromsanordning. var- Strölnsunds Teater
igenom färjan kan hälla hastigheten anda till i närheten av Tisdag den l2 april kl. 8.l5 e.m.
bryggorna.

Världens främste illusionist
I 'Pfm Kejserlige och Kunglige Hovkonstnären
(ÖP) Med hatten langt neddragen över pannan. solglasögon
för ögonen steg i morse en dam av taget i Duved. identiteten Df M3* H0fli||5Û|'
gick dock inte att dölja. Det var var världsberörnda diva Greta '
Gunn. Paf sn undviks nppnantssnnm inne non meanstjr l;°f“:'°""' ?:'°"s"°°¿°
utger nsfbi Åre nu Duved. samer bestod av 3 sim game- J° °“$ S' _” S°°"°'-
robskofïertar. 7 kappsäckar. 2 handväskor och en ryggsäck. Förköp å vanligt ställe.
Dessutom medförde ftlmstjäman slalomskidor med stalkan-
ter. Fröken Garbo ätföljdes endast av en sällskapsdam.
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I"0llt|I0l'liel 0 4- 19.11 " få

i0Pi Folkpartiets lokalavdelning i Strömsund har haft års-
mote. Till styrelse omvaldes inspektör P.V. Ottesjö. ordf..
tryckeriägare Sixten Fjällgren. v.ordf.. folkskollärare Anders
ltonne. sekr. och kassör samt handlande SA. Modigh och
hgbåt_sbef“alhavare 0.K. Fahlén. Suppl. ångbåtsheflllhavare
llaurirs Degerman och maskinist Per Pettersson. Revisorer
tlevo fabrikör Petrus Jönsson och lägenhetsägare Anders
Andre med fru Jenny Ronne som ersättare.

Ströms konsumentförenlng ii-s.io.ttt
tl.Ti hade möte i Tullingsås -lze distrikt den 9 april. varvid till
mäktige och medlemsråd valdes Ol. Zakrisson och Lars
Bisson samt fröken Brita Eriksson. Göte Nilsson. .lohan _ ~

Spdin och Einar Melander. Petrus Jönsson. Fabrilcàr. Sirtrn Fjällgren. Bolrtrvrknrr.
lnneli. ar Strömsunds Inneli. ai- Jämtlands-

åömsundskretsen av Röda Kuna begrainingsbjrd. Tr_\t ke-net.

t@i har haft årsmöte å Grand Hotell. Föreningen har l30
mdlemmar. Till ordf. efter dr Jakob Krenzisky. som av-sagt
IQ. föreslogs kyrkoherde Gunnar Löfvenmark. Till revisorer
valdes disp. Oscar Carlsson och köpman .lonas Månsson som
tnktare. Efter mötet höll kyrkoherde Löfvenmark föredrag_ Florence Nightingale och musik utfördes av hr Helge
åström.

Konfirmation l Ströms kyrka
t0Pi lörrättades på lördagen med S-l flickor. Konfirmations-
Inre har varit komminister Gunnar Sällvin. De unga visade
sig besitia goda kunskaper.

Ötlmark blev stockholmare!
iotri Atengen rat den jittntiitneieitn itinttten v-ittititnnas en et-at f\_"4f'= Rff"""'f' R"'"'f- /""- M"“"'= UfKf"'"!"-|,,i,,,,_ Vi, cmimnic höidmwm och °|>.,,,|,i,,,,,,, Åk, fn/Inet.,/ttifnfe. flnebtittttegi/ttnt-nte t-nt
Oünark från Strömsund kommer nämligen den I maj att bli Åf'"'.""""'"""" FI""""""'
Iockholmare och ämnar i fortsättningen erbjuda Matteus-Poj- /àrrning.
kina sina tjänster. Ödmark har erhållit anställning som
dlhsbiträde. Tidigare har Nisse Ollander blivit medlem av

"""'° '*'“N'-_ Strömsunds munleipalfullmäktige is t.i-mt
Du Ü °mH'g°" synd nm IFK Suümwnd' wm nu mm" (LT) hade på tisdagen sammanträde varvid förslaget om änd-&da sina stora idrottsmän men klubben och trakten kan å " '

. . ' . rad stadsplan av kvarteren Mården och Järven samt förbere-"""" “°*"' ß'“1°*?“' “" °"“"“°' 9°" Ö°"“"* '“°'"'“".' ""' anntie ttnteten med infann-ag tiii rnsttgneten Gntna Hnteii.sällskap. Det är stil Matteus-Pojkarna. och de båda jämt- ., . -

wihma behöva inteplêörsvinna och råka ut för allehanda fres- mr a"'äggm"g m M bmndpm' m

'bn Av årsherättelsen framgick bla. att utskvldsuppbörden och
indrivning av restantier lämnat synnerligen gott resultat. enär

Med eller utan i: -i. mit sammanlagt inllutit ett belopp motsvarande l I I.-t pmc. av
iopi Twi k\,iim|ig¿ iumic, P¿ uifmi ,¿|m¿¿ pi; en samma; årets utdebitering. Nämndens inkomster och utgifter balanse-
fibo och “G80 sig i ,,i,,.¿|i med |,°ii°m_ D, i-om imiii Wii. ra 28.l23.3 kr. varav bland utgiftspostema märkes till mu-
uni-, spam-ii-äiiici-_ och gamie Toi-|i¿| |,c|i-aiim-je iiiiii-dig; tttctpalnämnden kr l.337:50. lill brantistyrelsett kr. l.9l8:59.
*ns byxkiwü i,“._i°ii¿i._ Sami (ie iii-hm; sig en Siiiiid unde, till ltälsovårdsnämnden I .0-ll: l0 och till byggnadsnämnden
"bum |,|ic|m_ mig den img” iii,-isieii en smiiiii ii,¿|¿m,,¿¿¿ kr 6.557:-l6. Vattenverkets årsherättelse utvisar att cza 48.000

- Ni intnsite inte itttt sett nagnt attntet i ttyttnt ittnttv *hm ~'="° ßfbwhl-
Vartill Torkel genmälde:

- .le ha sitt dom utan å. å de ä vär!

Masklnremmar
STO MAsi<i~PAci<:iiNeAn. ci|=ii<sLsAGAi=i.

s GsPiNoLAn.
En arainigt. prima. feirtm sin

fort 1929. sattes niiiigi. KULUGER' FM"
Hanvanaeise uti Einar sriitssøn. ^"°' '::,'m"°”':°"°°'

Hedningsokàlen su"

Å

23



Udden Slföllßtllld ta-J-tvn

Säsongens första D A N S
påsklördag kl. 9. Annandag påsk kl. 8.30.
Musik: La Kvara Gajos kapell.

lb-I-l9.\8Förlovade
Rudolf Blom

Sara Engenström

Hillsand Strömsund

Strömsunds konsumentförening
(LT) har under påskhelgen hållit distriktsmöte på följande
platser samt val till fullmäktige och medlemsråd. Hillsand:
Per Persson. Jonas Andersson och Nikolaus Karlsson: Havs-
näs: Axel Hamren. Lars Bergkvist. Edv. Granlöf. Einar
Johansson. Ernst Palmkvist: Ulriksfors: Ruth Andersson.
Levina Månsson. Nils Vesterlund. J.E. Andersson. Arvid Gar-
neij och Gottfr. Skoog. I Havsnäs och Ulriksfors spelade
S.G.U-amatörema teater. Dessutom visades filmerna "Våra
grannar i öster” samt “Sagan om granen som blev kläder."

Mötena voro talrikt besökta. och utomordentligt god stäm-
ning rådde.

Förlovade '“"°"“
Åre Ftattmvc

Judith win

Strörm sockens hälsovårdsnärnnd
(LT) Till synenämnd i Ulriksfors omvaldes syssloman Erik
Backström. Strömsund. lörrådslörvaltare J.E. Andersson.
Ulriksfors och lägenhetsägare Nils Grönlund. Vågdalen.

I verksamhetsberättelsen lör I937 påpekar nämnden bla.
nödvändigheten av att ett enhetligare avlopps- och vattenled-
ningsnät anordnas i Ulriksfors för att få till stånd sundare lör-
hållanden där. likaså att vattenfrågan i Bredgårds Egnahcm
löses. Under året hemsöktes så gott som alla byar inom kom-
munen av scharlakansfeber. dock i mindre omfattning än året

Strönn socken får flagga och vapen zum:
(ÖP) Riksheraldikerämbetet tillstyrker hos kungl. maj:t en an-
sökan från Ströms sockens kommunalnämnd om fastställelse
av vapen och flagga för kommunen Vapnet beskrives på löl-

Slfömwd Öv°fh°sd=| jam san; '1 gram mi en av v-agsttmf halm min amstja
ovan av tre hjälkvis ordnande granar under en plog. allt av
silver."

Knlvskäraren häktad :rama
(LT) Den för knivskärningsdådet i östra Havsnäs på påskda-
gen anhållne 40-årige arbetaren N.N. har nu efter nämtare ut-
redning av landsfiskalen i Ströms distrikt. Y. Hallberg. på fre-
dagen förklarats häktad och har inlörpassats till kronohäktet i
Östersund.Överfallet hade ägt rum under rusets inflytande.

dessförinnan. Vid tiden för nyansökan föregående sommar. Strömsunds E||W|'ll :_u.|o_\a
betr. bostadslörbättringar. ingavs 90 ansökningar om bidrag
och lån. och av dessa tillstyrkte nämnden 60 ansökningar.

I-IYLLNINGAR :r som
På påskdagen fyllde åkeriägaren Arvid Olsson. Strömsund. St)
år. Jubilaren uppvaktades av vänner som överlämnade en sub-
skriberad penningsumma. Vidare erhöll han presenter från
Strömsunds damer. personalen. samt anförvantema m.fl.

Modemt frörenseri inmonterat.
Rensningspriser per kg: säd 2 öre och fröer 4 öre.

Jordbrukare! Låt rensa allt Eden utsäde!
Obs! Kom köpes!

Vördsamt M. Vikström. Tel. 210

Strönß sockens erkända sjukkassa Ls-sms
(LT) höll på söndagen årsmöte på Godtemplarlokalen. Med-
lemsantalet var vid årets början 775 och vid årets slut 86l och
antalet sjukdomsfall var I-ll män och l26 kvinnor. Styrelsen
består av Gustav Skogman. Algot Eliasson och Nils Svensson
samt O. Palmkvist. O. V. Malmros och E. Munthe. Revisorer:
A.l-l. 'l'helenius och A. Barthelsson och J. A. Jonasson och
I. Körner.

I-IALSINGEFLICKORNA kommer!
Strömsborg. Strömsund. tisdag 26 kl. 8.l5.

Gästspel av damorkestem
Hälsingeflickoma.

Nytt program med sång. musik. sketcher m.m.

Arvid Olsson och Erik Hemmingsson. Strömsund. |-edan: Anm Ö-*L Sf 0.Üï5fh""“-'

Räkenskapssarnrnandraget för I937
i Ströms kommun
(LT) Inkomster under året jämte från år l93o kvarstående
överskott utgjorde kr. 667.7l2:52 och utgifterna 626.657:72
kr.

Bland sökande
(LT) till en telegrafkommissarietjänst i Skara märkes telegraf-
kommissarien S. Montelius i Strömsund.

Bland posterna på inkornstsidan märkas: Kapital och
ränteinkomster kr. 53.0l0:l0. Fattigvården kr. S6.l69:lS.
Barnavården kr. 6.8-88:48. Folkskolan. huvudsakligen statsbi

For klippning
REKOMMENDERAS

dns |82.769I6|. HÜSO- OCJI Sjllkïàfd. SHIS- OCJI lßfldå:
tingsbidrag mm. kr 7.803:-86. inkomster för bostadslörbätt-
ringar kr. 3l.273:44.
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Forsmarltsgården till salu
«()P| Skriftliga anbud infordras fore I iuni. .\'amiare upplys-
ningar lamnas oeh anbud mottages as- .lohn Forsmark. Lang-
isen. Strömsund.

.\'yltterhetsarbetet :is 1- ia in

IOPI Stroms kretsloge a\ IOGT har haft årsniote å ordenslo-
kalen i Strömsund. Följande tiansieman tillsattes: P.\\'. Eriks-
son. Vágdalen. Sixten Fjallgren. ().\\'. .\lalmros. .-\lfn:d Logd-
berg. Si-en .\lodigh. .\lattlda .\lalmros. Anders Ronne. Jons
Backlund. lílvtra Eriksson. Artur laeohsson. .-\nna-l.isa Lögd-
berg och Haldis Fjallgren.

.\lötet heslot hla. anslå medel till ett sandnngspris vid
kretsskidtas lingar nasta sasong.

Konintimul-
mumirn

l 'ilgilulrn _

Fältskjutnlng i 'lïillingsås
i()Pi anordnades på sondagen med ett 60-tal niedlemmar. L'r
resultatlistan:

Klum l\'. I. Eds-in Stenström. Hillsand. 25 ttaffar. 2. J.
Lindqvist. Strömsund. 23 tr. 3. L'lnc .\'iIsson. Strömsund. 20 tr.

Larsson. Espnas. 30 tr. 2. Rudolf Blom. Hillsand. 26 tr.
3. Yngse Larsson. Hillsand 23 tr. Klass I. l.\'. Eriksson. Esp-
nas. 25 tr. 2. J. Esp\-all. Espnas. l9 tr. 3. Per Johansson. Tul-
lingsas. lit traffar.

Seoutinvlgning
t()Pi agde i söndags nim t Ströms kyrka under stor tillslutntng
av allmanheten. Sedan seouterna intàgat i templet siongs uni-
sont "Du gamla. du fria." varpå följde solosång as komminis-
ter Gunnar Salls-in: "Herr Sten. den unge Sture." Därefter for-
rattade kárehefen. komminister Sälls-in. invigningen av ett
flertal forsta och andraklasscouter samt vice kàrehef och s-ice

avdelningsclief. Därefter sjongs "Vår Gud är oss en saldig
borg."

:ll J- Will
Stoâgare

inom Ström och Hammerdal.
Hingsten Tásjóbrun finnes tillganglig

fór betàckning.
Upplysning genom Mullnàsets telestation.

Obs! Hingsten kommer att gå på bete.

Strömsund får friluftsbad
t()Pi Kommittén ir simundersisning föreslar att friluftsbad
forlagges vid den s.k. "()ljekällarn"strax utanfor municipal-
samhället. att det ordnas med arrende av erforderlig mark
samt att stranden rensas med fnsillig arbetskraft.

For simundersisningen erfordras två pontonbryggor. \ ilkas
kostnad torde helopa sig till 360 kr. Vidare föreslår kommit-

pii-_ |._-,,¿,,,,,,_ ten att en as lonad simlitrare anstalles lïir en tid as sex seekor.
Två dagar per vecka bor simlaranen undervisa i Stamsele.
Yågdalen. l.ovherga. Espnas. Renàn och Gardnas. Simlararen
avlonas med 8 kr. per tianstgoringsdag. sammanlagt 288 kr.

Anbud å reparation
av skolhuset i Lóvberga. Hillsand. Vedjeón

och Svaningen infordras härmed till den 20 maj.
Arbetsbeskrivning tillhandahàlles

Klass lll. I. P.\'. Tuveland. Strtimsund. 27 tr. 2. P. Persson. av f0lk$k0|69Xp6difi0f'l9n i SlrÖfl'lSUnd.
líspnas. 27 tr. 3. J. Espmark. Espnas. 27 tr. Klass ll. l. Harald
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'Iïaflkolycka utanför Strömsund musa; 2-rmllismsill bßflßlll lll* llßflßlfádß lllliååfvllsßüåill-
(LT) En nnnnolyenn innannne i torsdag sm nrnnnu snnun- *ll8"°" '-'ll SW* WW- “W 9" °"
snnu. vnfvia en 9-trip pojke. sn; olsson. ntev svan sumo. *W "PP°'°<l- EM W =l“'*l= hfl* W* VW" "S" ll' °l°
owckm inuiäde på “I za) m uns nbukh vid Habit* lvl pd BIÅKCI f0t1Slllt tilll' lll! llßll llllltïlglllllg. BU!
en ps vapen sntunsono-östersund. En pefsonnat. nun sv en Nßlsvllclk Mmm: lgfååhärägwßl sheet- Mlilälláez

Östersunds-bo. k körande med normal fart. 50 k . ' 'kt- M' “3 Ü "W 5 “'°“- "W
“in N Ö,,,,,u°,,":| och mc .,_¿,i,, _m k'¿d',_"D, nustun nvwpnn denne. NN nare nusr nnnnt en nog; mot

närfnare omständigheterna äro ännu icštínklarlaglya. rnen det b'Ü°'°'- ”W d°°k mnüßn" P"""' sad-l'°h“ bklf 9"'
uppges. en pojken nsnn sig pt vxnsref stan en vargen. nns non <l°'*l=“"="- °°ll mißlßl ll* *W WP* °" P" M8! ' "ll"-
enossi 3-4 nr nan biten non nr pt vagnonnn. annu-nen stog W' lllfll- Slßilfl "='="'l_ll°-°°ll “MSM SW* N
ogonnnenligen nu tuonnsunn. men kollisionen nnnae :ene l'“*_°'- NN_lWl° “WW “ll “S ' “l llfllllßllllllll- “"“°<' lll"
onnvitnrs. Gossen s nneu niten nns aennn sunnooe. °"l'8' °“ '""'°_ f°'*l*"-'ßll “WWF ' l'""“°'-"- WWW”npnoes
Han ennon en det fots str i nnvnoet oen nen enn nenet mun- l“'ll'°° °ßlll"'"'8 ll* WW "l>°l="ll=°'“=l- fl* *VW °°l'
M M “,¿ smkm värk samt för läkarvård. skjutsar m.m.

Auognfen yrnnoe nnsm nu nppstuig nnssnnnoei men
V livsfarligt vape_n._ Han betecknade såsom allmänfarlig.

Û|'"|'ÛDÜ0Û 2/5-l°-*ll NN var också ttdtgare straffad för misshandel. fyllen m.m.

(ÖP) I Suömsund rades valborgsmässoaftonen med sång å Försvarsadvokaten ansåg. att det tillgodoräknas NN.
Skolbacken under kantor Dantel Nordfors ledning. att han sökt åstadkomma en törltkntng
_|htånkth:.r'l;:ttunsuöm vhüeenàjoch laen utbnngadeïí genmne läggas till last. avwörlrlånrrrsgen.

yc o variröreseoc e gen gavmansigti en rldrandeomständtg tev an .att
lonsgård. där en majbrasa efter vanligheten anordnats. NN visat sig uppriktigt ångra sitt brott.

Efter enskild överläggning meddelade rätten sitt utslag. NN
dörndes lör misshandel med livsfarligt vapen till 3 mån.
straffarbete. var-jämte han ålades att till målsttgaren utge

Vâlßk ensanning nu sveos oen min med too in ssnn diverse ensun-

6 ar ningar nu tnnsrvtm oen snjntsu.

till salu hos
ae. suómm vid SÛYÜIIIS 7/5-l938

Gårda Strömsund anställes den l juni en ambulerande sjuksköterska. 6 st. sjuk-
vårds- och ekonomibiträden och en kokerska och köksa. Ord-
nad ledighet. Vtdare upplysningar om lön och anställningsvill-
kor lämnas av undertecknad. telefon Strömsund 2l3 och 84.

Eric Backström. .sysslonran
De skriftliga proven för realexanten .vs-ms
(ÖP) började i dag med svensk uppsatsskrivning. En 'li I i Strö I |

F“'5“"'° "'“"°“ $"'f“° , u:n en evo. nn snogs- oen nonningssnnennenunnnoen nu
l. Vad vet du Om Sktllltadctl tttcllatt l0llltttte$cval'tgtltCt Och bmhls i usvbg. dy" ßmdmg W Nm G|.Ün|und_ V¿8¿.|¿n_

Ü* W ÖYÜ3* "'“$°|l°'“'? Vid starten antecknade sig ett tjugotal medlemmar.
2. En forntsländsk saga och vad den lär oss om de gamla

islåltnningarnas liv. ll styrelse valdes:

3. I-lur Sverige har fått sina nuvarande gränser. Ordf. PA. Frank. kassör Aug. Karlsson. korr. sekr. Ivan Ny-
arlysntnnas nunsusnoe nu fntnmnne muner enensf um. ström- Uvnböfdsml l>l=v° l-=° Eksw °=ll And- Alster-
5_ Olin; tgtimgrrypen gren. Revisorer Karl Eriksson och Elin Karlsson.
6. Vilka möjligheter ha djuren att skydda sig mot sina fiender?
7. I-lur jag tänker mig min fortsatta utbildning och mitt fram- Ströms htußrmlng ",¿_|,m

8_ lok' san an mm” i vån da “_ (ÖP) hll' hifi VÅITDÖIC Å Ny! Hßll l SUÜWISUIIÜ. Ellllgl Sly-
” fetsenenrnetsen ne ts uneisonnu namn nen en ronnnoto

anordnats. Medlemsantalet utgör 33. och två lottor ha genom-
Den privata llletfltell 5/5-ma gått sjukvårdskurs. Till styrelse valdes fru Britta Korning.
(LT) Enn", nggrzunindeisen-nn maten snqunsnna nen |-hm. ordf.. fru Märta Mårtensson v.ordf.. fröken Rebecka Ström
mental mmm; nu tär-hinns, biftef dock j1mvlgssry|-e|§e|| sekr.. fröken Lilly Sunding kassör samt fruarna Anna Svens-

en snsunnn n-tn Gonn-in svensson i vnsnsnwen. mn nu son-Am Slebßfs °=ll Ellen Vhlwllm-
sökt tillstånd att utstrllcka sin linjetrak på sträckan Yxskaft-
kälen-Gisselås-Strömsund till att även omfatta sträckan Gis-
selås-Aras-Hammerdal.

xntvsnsmen t ósu-o ttovsna denna ~.«.n.n El-'KVÅHN
(LT) På ltronohlllttet ' Östersund rannsakades ' dag 'nßr
nanusnrnen nen nu nnavsnnnnnpen a ösns nnvsnn nn'nnn- Mjöler. Gröpe. Foderfostat.
ang ptsn nunnoe snnemen NN.

NN. nnoe ungen nu nnssnonoetn nesont en nensnt fsrnitj 3l"l9 Pflsf-
och där träffat samman med målsägaren. arbetaren W. De två
hade några veckor tidigare råkat i ordväkling med varandra.
Mnsapsfen none vad nens nnnme nsrjr NN;s to-inge none: T°'°f°" 219- a"k"- b°slad°"
hem. vilket fadem funnit opassande.

Då de två nu ånyo träffades. hade NN föreslagit. att de skul-
le bli kamrater igen. men målsägaren hade avböjt. NN som
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Gästgivargåriien i Hur-snäs.

lll 5- N38

Ströms konsumentförenlng
(LT) höll på söndag årsmöte. Förening-
ens medlemsantal under året har ökat
med ll0 till l.057. Ny butik har öpp-
nats i .lormvattnet och förberedelser har
gjorts för en butik i Hillsand.

Omsättningen har uppgått till kr
767.809:9-l. en ökning av kr
2l5.-l29:-ll . motsvarande 39 proc.

Studiegnipper har varit i arbete i
Vågdalen. Stamsele. Gäddede. llavsnäs
och Strömsund. Charkuteributikens
omsättning under året har varit tillfreds-
ställande. Styrelsen hade föreslagit
överskottsfördelning till S proc. på
insatser. IS proc. till reservfonden och 3
proc. till återbäring.

l styrelsen återvaldes Er. Em. Eriks-
son. Strömsund och Sven Svensson.
Strand samt nyvaldes Levina Månsson.
Ulriksfors. Till suppl. valdes Emil Löf
och Serafia Lipkin. Strömsund. Reviso-

Sktblftsl I HIVSIIÜS IIS-Isis rerna.N.E. Sjölund.Ulriksfors och Karl
IÖP) anordnades i söndags inför en fulltalig publik. Skolbarnen stodo för program- Olovsson. Strömsund. återvaldes. Till
met. och den ekonomiska behållningen av festen skulle gå till en skolresa i sommar. 001504 *id KFIS |\°8"~'** Wld TN'
Efter ett på vers hållet hälsningstal av en skolpojke förekom sång och ett sagospel:
'Gossen som ej kunde ljuga." Efter en rast förekom paketauktion och en sketch med

sten Carlsson. Strömsund och Axel
l-lamren. Hafsnäs.

många roande poänger. Till sist framförde folkskollär. Birger Källberg lärarnas och HI' 0-V- Mlmm Öwflälßßdß ffå
barnens tack till publiken.

Två st. ljusgrå. rent tecknade mn”
1 ÄKTA JÄMTSPETSTIKAR
. 3 mån. fallna e."Fack" u."Lajla." säljas billigt.

E samt ett äkta. grovt. tungt

r HINGSTFOL
' l år.

É Johan Norrman. Öjaren. Strömsund
l

Åke Ödmark redan över 190 is .s-ms
(ÖP) l Visby noterades att sensationellt resultat. då Åke Ödmark. Matteus-Pojkarna
i lätt och lekande stil gick över l90 i första hoppet och med överdragsklädema på.
F.d. strömsundspojken är för närvarande i utmärkt form. Bland de övriga resultaten
märktes att jämtlänningen Nils Ollander på ISOO m nådde den förhållandevis goda
tiden -l.05.6.

Ny nämndeman
(LT) vid kommunalstämma i Ström den l5 d:s valdes till nämndeman för åren
f938- I9-83 efter Erik Eriksson. Gärde. hem.-lig. Anders Rosenberg. Strömsund.

Cllarltttlerlst
erhåller omedelbart anställning. Bör vara fullt kunnig i tillverkning av charkuteri-
varor samt helst ha körkort.

Valle Jonssons slalrteriaßïir
Telefon 70. Strömsund

Ströms husmodersförening is .s-ma
(ÖP) hade sitt sista möte för vårterminen. Medlemmama fingo först göra en nrnd-
vandring genom sulfitfabriken och åse huru timmerstockarna förvandlades till pap-
persmassa. Därefter vidtog mötet. Ordf. Anna Levander uppläste en skrivelse från
I-lusmodersföreningen i Levanger med inbjudan till möte i Snåsa.

tidningen Folket i Bild med anledning
av konsumentföreningens 25-åriga till-
varo en ordlörandekluhba. Styrelsen.
fullmäktige. medlemsråd och aflärsan-
ställda samlades på Turisthotellet. där
handelsföreståndaren Torsten Carlsson
höll tal berörande föreningens blygsam-
ma tillkomst och dess utveckling fram
till 25-årsdagen. Talaren frambar till
föreningens pionjärer ett tack för deras
uppoffrande arbete i en tid då resurser
och andra förhållanden vom sämre än
nu. Särskilt vände sig ralaren med sitt
tack till kyrkovaktmästaren Er. Em.
Eriksson. vilken alla dessa år tillhört
föreningens styrelse.Talaren utbringade
till sist ett kraftigt besvarat leve för
Ströms konsumentförening. Flera tal
höllos. och det hela förflöt under
gemytlig stämning.

Histnriken i knnsums jubileums-
berättelse kommer på nästa rida.

Epldemlrapport
för tiden I-IS maj upptager 6 fall av
scharlakansfeber i Strömsunds distrikt.

Giv värde -
- Giv linne

köp
Linnevaror

ms
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Från forböndernas tid i Ström
(ur Konsums jubileumsberättelse)

(LT) Då "nolaskogsa" gjorde hästaflrer och nattlogi kostade flera socknar ät Umeähället till. Det fanns flera hästllandlare
l0öre.l-listorikenbörjarmedenblick päforböndernastid.dä frändessatrakter.som kommoärligen i böijanav mars föratt
lterlterlente tteltevee en veelte itir ett rare frent eelt tter till lttipe ”tantinger” - nentnet betytlee. ett tijttren sltttlle fylla 2 tr
Östersund längs den smala.ogrusade landsvägen. I-lällpunkter stundande vär.
pä vägen voro gästgiveriertla i I-lallen. Mo. borås. Ollsta och S
Hei' . _ 

lift seltelsltirtet iterie rerisetteente 4 ere pr. ite nir slrtynt- Aven en annan handelavls fanns i felna lldel ler ellene ille-
ntenrie getts ttest eelt var. en tesen ver itegst. Pa vintent sjenlt dalller- nämllsen llll Sleellllelm¿ lledelnela med lle_ra vlalael
ersättningen till is ere.je. ttntier tialige er vereen nere i i ere s_edenll- Den llden lanna del dnlllsa llallal- sem ei lyssade
een tiiintnrier. stene less en sou tre gielt nten inte i ienti ntee. nllhalla ler all sera al llnsa handelsleeel sem llll Sleellhelm
Lyckligtvis voro omkostnaderna ej så dryga. Man hade själv N94 ßßlll- ßklllll- Slllöf- MSW mm- (8013 Vil' del Slllsllll'
med sig ost. smör och bröd och kanske fläsk och en klunk lll! llllllll P5 *Ni Vlflßllßl- D09' lfßßml hllldß
isrennvin. Fer iegi te; itelle i otlste loere natten eeit en ltepp Sleellhelmshandlale- las helde de samla heflllla- all del var
he tmemle 5 öre desomhadeändatill 20lassgods.Det var givetvis ejsättinga

Far srnume ßrttimjeieer- meet ytter-vgflqert im ßfjßfbirtdet. lass med de primitiva släddoningar. som dä användes. Sedan

sen elltie verit ev sterste ttetyrieise. lses ersattes een eentle sedael allla- valdes llven alla hlslaf- sem ei behövdes fel all
retirliarjen nteri en tiregnitje. 1901 titltreerie iarjntennen Erik feta llsama nell dflnsama hem- De ledlsllllvna allldama lll-
Karlsson sin plats och lät dä bygga en ny färja för ett pris av des till bränsle.

mos itr. Fiirjeeveirten veret liitsetn tiriigere 1 ere itir itast. s Del helllnades- all em man hade lar med level- sl llslnse
öre mr “gm 3 are mr- ger etter rg; V54 .mist vger- trrmle fyra veckor lör färden till Stockholm. Om vädret blev lör
iintleepptiltao-soltarrersta i ite eelt ventepeevernirti. lez-i vanni. när men korn till Stockholm hlev del en eilllllnande
irtmrues mererdfiven |§|j,_ stund för ägaren. ty all den fägel. som för att bevaras var

stram trerueeiriortefeem |te|t¿e|_sp|ere5n¿. seem merleiri. emballerad i torra skinn. kunde tina upp och suma. vilket

dens lappmarknader. Strömsmarkrtaderrta under Hm. och betydde. att den fick vräkasbort som till människoföda odug-

isootelen vete stere lteneelser i ienttlenrts eitenentislte liv. lis- Del var nes mel lln en- lem flell sera den ehellaslisa ella-
sven Jenssen i itisseias iter till tirstteretteisen lantnet en riel renlteten ett nattetid vraka den ßrel- eem ellmal nefi Nen-

anteckningar om vanilörtrledlingen till och frän Ström på Slfülll ßflll Cl bli fm ßl'$ll'ld|'l°ßP°|l$°“-
isso-telet eelt tiriigere. i-ten tteretterie ale. ett ltenriente ger- Fefe l846_var helasl handel vi lal_ld_=l>vsden lelhillden l
rie sine reser till selieiiea en a tva etnger per vinter. eets rer Svense- Meilisen hal_deel= redan lldlsale en eeh annan

ett salje sine ltentpretlttltter ev snter. sltinn. regel. ltaster sentt månslale fleslala all dnva feselbllnden handelavelllaamllel l
tnisiteeer. sent ver en ster ltentslejtlseniltel inent strent. sernt Sllem- sem las all lansl fnln alad eeh hade el seda fenllellll;
niiver till telttaeltning. vilket var ent ent ner ntet ltttsten till ningar ler handel- I nl l av Sllemsands lidnlns 1906 vwsefl
mig ev .ku “me |-,e|,y“e|,en_ varje fall. att en Löf(lll_n$ namn torde emellertid

Försäljning av boskap skedde så. att en eller två personer ll- °$b°f ll' “lll I-'Û §!°8 NS ll" "IW"
med läggning för affärer reste tnellatl byarna i medio av redan tidigt. Hans verksamhet gick emellertid e_j bia.och l845

ettettsti eelt ltepte iitep lter eeit etter tieis sent livlter eels nir heslele seellenmllnnen lnleaa _han= Panlellnvna alltsa all
stege En beetgmd deg iropeemtedee .gem djur rm en eg användas som klockarbostad. Lif flyttade till Täsjö och blev

ltetirin. setn ltttntle entrette too-iso tijer. st lter net ev ntet dalen Rlnnesen man. treillalsnell vel llellllla-all han sllaffal
kustsocknarna. För övemattningen hytldes något inhägnat S58 fÜW|5°|“Plll| 89000' I" fill' ell VÜNSÖW "lll" "Wiki
område: om ej tillräckligt med bete fanns. så köptes behövligt 8l'ÜlW-ffll-
retier. aytternes ettntrner nnee ntjellte ltente ntet ntjeilten Enhsl nipnsl l samma lldnlns hesafde lßaen handlande
sent ersattning. vttl eventettninesstallene elelr net gletieiiee A- Olsen llllsland av seellenslllmman all_fl_=ll als ned lem
|i|| med byte cert |;5p_ handlande. men dena avslogs med hänvisning till att redan

H större platser kunde uppehållet bli flera dagar. Vad som tidigare tre handlande funnos och att man ansäg behovet fyllt.
lteptes eller tillttyttes i sellenea ver nirst eeit frtntst sett sentt 1862 hade emellenid anlalel handlande ellall llll lyra- All
lite järn. någon yxa. nägra spikar. liar och någon gäng en slip- *SSI lll-IWINS Vllllffflßflllß “ll ll8°l' 'C59 V°l'° *Û _$'¶
sten. Matsäcken för resan bestod av smör. ost (3 sorter). torrt ffllllßil' ÜÜHV- ill W Plllßl N57 Ül'Ö"°P Skllllf flfß l Rß'
fi,-|r5rr_;pie|re|13|; cert gor-v sem; femme eeit |,|°¿pem|m|re_ seläs. mäste man fara till Mullnäset för att köpa kalïe och

itentntjei nterlittrries rer gretlteltnine. ivijetlten lat nten vin- eeellel av ”handlam lvar"- Resan lelelesa let evnsl med eln-
teniti fryst i pessenee tniltepper. Ner tesen sltttlie entrrties. der- lfels all iiinsslen lnlell I4 dasar lele mldeenlnlaf-
'neees 'lir i rrlnlt _ ltstnirvet-eriesriesse

iiltletn 'mi ttias'Älti\i$sneslteen°',s':tat'ti'iie°cntet tteit vetn i nirri K°°P"'"°°*“s 3°"°"""““ i SW"- - Û ' . . .

,|g¿,n_p:m h||.¿,, b,g¿,|“.¿n¿,,,_ 8 Den historiska äterblicken slutar nägra ord om moder-
na aflärsmetodernas och kooperationens genombrott i Ström.
Av avgörande betydelse för det ekonomiska livet i Ström har

20 llßllfl fall serien laoo-talets ntitt trrverttlteneeln varit. Ar lssz eierties
Mig veterligt. berättar Sven Jönsson. finns ej mera i behäll av de första timrrlerköpen lör Graningeverketts räkning. och där-
den mänghundraäriga färdvägen till Sollefteå än cirka 90) m. efter följde omfattande skogsköp. Bondebefolkningen har

som går över Fängsjöbergel på norra sidan om Fängsjön. Det därigenom kommit att mer och mer ägna sig även ät skogs-

fanns även en harldelsväg vintertid från Strömsflata över Ris- bruket.
seläs. Längåsen. Bergsjö till Backe. Jag minns. att det var stor Varudistributionerls historia efter mitten av l8(l)-talet är i

trafik särskilt vid Fjällsjömarknaden. Man kunde fä se upp till Ström liksom stora delar av värt land i stora stycken en histo-
20hästarirad.däsörjämtarnaresletillmarknadenmedsina tiaomettlängtgäendekieditberoende.ochmanlöi-lorade
järtitskrindor. selar. hästar och torrsk m.m. Sä kommo kontrollen över sin ekonomi. Det var b|.a. insikten härom.
"nolaskogsa". som de kallades. De voro frän Själevad med som gav de första impulsertla till kooperativ
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hade föreslagit. att fastigheten skulle modemiseras för
NÖTKÖTT omkring lS.0tI) kr. varefter de två lägenhetema skulle uthy-

Klggg 1 Statt 1;60_ Btffrad 1340, Högt-ev, 1;40 ras för cirka 2.000 kr om året. Minoriteten ville kosta på

Bringa 1:20. Säljes Onsdag Och torsdag 20.000 och låta hela fastigheten bliva tjänstebostad åt rektorn.
Det var mycket vägande skäl. som anfördes för utskottsmajo-

, Konsuu Strömsund ritetens förslag. som för kommunen otvivelaktigt var förmån-
ligare. Undra då på att ordföranden såg ledsen ut. när han nöd-

Strömsunds-Kamraternas 30:e årsmöte to s-t-mt gades tttttbbtttsta det dy-ram ttrtstttget._| ttostas stttgs natt mt
¿Öp, |¿,°“_._ßæ,,¿,,g,n Kammmm i 5"ñmun¿ ha 30_¿,,_ några kronors högre penstonsttllskott t_tll de gamla och sjuka.

yttttttettm pa Gtstttt t~t°t=tt. v-med att tttttttsfattttettttttttttt mf- 5P“'“'“"°'“P°*"“"“l “'°'° ““'“"'@“"* °'“°'- °°"_“°!' '“*°"'
|¿mm¿c§ lm mmningcn sßom g¿\.a_ lapp. som därigenom tnbesparades. kommer nu väl ttll pass.

Ti" Slynbg vajdcs Anden E'-ic_“¿,n_ mdr" Gunnar Simon* del gtllltl' lll I tft l0- l"tfl't'Ls_\'tl|tt skttptl ll'e\'ltttd filt' Ott bcftttt-
som \._ ordf" An.id“0n_ sekt" Samslmm \._§ckr_ lllllgsltvßfß. §0II'l ÖOCR hill' llkll SIOI' ll\k0flßl DOT- Illåltild SOM

rattat satomottssott. ttasstsmtt tv-af Ftattmttc. ttttttttttttttstat-e. °° "°*"' **°t=W*'°'='* 'W P" åt- WW '>'°*°_' 1" °=N- 1"'
At- styt-etseberattetsett framgick att 1937 tum v-att ett *°“"!“"'°!' “'_'<'°f ml* l°PP W' ""'"*"='='!l=' '“°d_ ml*

fmmghgskl ¿,_ omknng sina tjänstebostäder. Nog det väl ändå vant mest
rejält att få hyra ut bostatlen åt vanliga hyresgäster. allrahelst
som detta var ekonomiskt fördelaktigare.

Det är mvcket. som är svår-förståeli t. då man s'älv icke till-
H06 lyflllütflll I Ström W 5-W-'7 ltöt- den lilla skam. som begåvats me: förståndet?.\len låt oss

ll-T) Ü" Ü Wlål' Û Ü! l 5504085 “©8040 138 N58 ll" k°mmU' göra som en viss person gjort långt före oss: låt oss glömma
nalfutlmäktiges sammanträde för att bilda mig en uppfattning c|¿m¿@t_ tsegmmjamjc (ja i t-gm ttjgjt-mm Men göm det icke så

°_"'l hßïd lymlß N04 50"! fallllm mf 58000' föfllß djupt. att det inte kan grävas fram på höstkanten. då vi åter ska

“N P" - å till val.
Före sammanträdet hade det ryktats. att debatten skulle bli B

skarp. Nåja. värre har man minsann fått höra på tidigare sam- FÖDDE 2" 5- IW'
manträden. Revisorerna hade icke mindre än fyra sidor i den
tttgrtt tettøgtttetsett. man bastu av-strat-a tm mattan att En dlts P°Jl==
30.000 kronor av de upptagna tillgångama. därav 20.000 på Gertntd och Jonas Gabrielsson
kajanläggningen. som nu saknar värde. sedan den reguljära Tullingsås och Ströms sjukstuga
båttraliken upphört. Knepigare var det. att man avskrev över dgn |9 maj |938_
7000 kronor på en kommunal förtroendemans gamla skuld.
Kommunalmannen ifråga har tillhört den grupp. som städse
har artsett sig ha monopol på kommunal sparsamhet. Det är GYWÜÛSÜRÜPPVÜSÜÜÜÜ 3* -*"°“'
icke så lätt att förstå ftnessen. Är det djärvt att gissa. att (ÖP) förekom på lördagen vid Ströms samrealskola. Samti-
avskrivningen utgjorde premium för ihärdigt och långvarigt digt avlades prov förtruppmärket i brons inför kapten V. Bro-
sparande? man. Östersund. vilken tackade både gymnastema och deras

Revisorerna hade anmärkt på att en del kommunala med- ledare. gymnastikdirektör Ebbe Frykberg.
delanden icke annonserats i samtliga tidningar. Men den
arträttningen ville de borgerliga icke höra på - annonsema
hade ju i alla fall funnits i deras press. Ja. längre än så har vi
alltså ännu inte kommit i Ström!

Det är nyttigt för en enkel medborgare att lyssna på Ströms '

kommunalfullmäktige. Man fårerfara att det är mycket. som . _' ï .
en genomsnittsmänniska icke kan begripa sig på. Den kom- ' - ,' '._ *' Q..
munala visdom. som utstrålar från de borgerligas stora ljus. -.rf -If-f
har oftast varit litet svårsmält. En borgerlig nämndordförande -

hade tillgodogjort sig ett belopp för skrivgöromåt utan sar- _'.' f
skild specifikation och utan kommunalfullmäktiges hörande. ' '

trots att han fick anmärkning för samma sak för ett par
sedan. lngen av de borgerliga hade något att säga i anledning '
av denna revisorsanmärkning. Men det blev desto högre -'

brösttoner från det hållet. när det gällde att slå ned på en
nämndordförande med hemortsrätt inom arbetarpartiet. som _F,;-f¿ï:'~_

utkvitterat ett av fullmäktige anvisat belopp utan att lämna '}f,'-.»
specifikation. .,--'-ï_{,-

Ack ja. om man bara kunde specificera förståndsgåvorna. '
Så blev det försvarsdebatt! Skytteföreningen ville ha seki- '

ner för anläggande av en skjutbana. De borgerliga röstade se .I
givetvis för anslaget. och det blev I2 röster för och l0 emot. _

Per reserverade sig. men när ordföranden dekreterade. att frå- ' 0

gan fallit. eftersom det krävdes kvalificerad majoritet. så åter- ' ~--. X.-får:

tog han sin reservation till allas förnöjelse. Vid förra sam- .';:-_'!=

manträdet skulle Frälsningsarmén få l00 kronor till ett hem ^ *ff
för frigivna fångar. Då yrkade de borgerligas specielle lagty , -.

dare avslag. emedan kommunen icke ägde rätt anslå medel till _ t 5

dylika ändamål. Nu röstar sammapersonlörett sex gångerså -.- t -«

ston anslag till skytteföreningen. Det är skillnad på lott och IM
pannkaka! Strömsundsungdomar fr. t-_ Nrderst: Alma Telenius. Harald

Den mest ornstridda frågan var ombyggnaden av rektors- Telenius. Torsten Mm-ell. Ebba Morrll. Mitten: Gtmaf Trleni-
bostaden vid samrealskolan. Majoriteten i beredningsutskottet us. Överst: Tfvra Murell. Rudolf Brun och Ester Telt-nius.

-;¿-ægí

'_\\._
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,/

29



.,_|_,,_ ma lörelaller mycket egendomligt. även med höga vederbörandes

Mfr-~ -»vw " S i °.".;'.:-'.:=-*"~=°".::.;.'.=.';-= mr- ffi s l i järnväg. vi
(ÖP) D00 av FOIKG Sllñmbâfg l SIfÖl'l'l8 800lt9t'l nu till en sf. billig penning slšolaptïtmñnglaspicštrörnsund med

ldkade handelsrörelsen under tirmanamnot omnejd- MM 001* VMI Nm ßßlißd I" dm höst! myn-
~|.|ans Sußmbergs eem-_ |:°|ke S"-ñmbefdt dighet. som tillater en sådan skadlig konkurnen_s med svensk

md mw Orm- H°°~'@=f'°K'°- i.°..".°'..°°.~§.i'.“$Ii".ï'..'“.ï'I.'.'.ï.'.' å'.'..““$"°..i.'°'$lf.'°Z..ï'..'l°.f;.'?.““.“r.."I
'W "Umm UPP"°"'- pengar umre. strrives titt ö.-P.

Arrnnunrtertnmntng Wtzvsll l Strömstmd
rör) Fnttrpsniers tetistnvuetning i smsmsunu nnue pe stinun- tót>t_ ar i trnnsßdr behov av Išßfbtlttfißs för Itt hmm fylla
gen snerunsr mnnunuertuttnin; a gnuiemptnrtetisten. vers-in timltsr mer anspråk vi en tdwtßvlßß av MM sI°fI=l=-
rni Anni uevsnuer istsae em "minnen intar nusiens rst." Denstöfsw kostnaden kçmmsr vi fmdnsßds sv msn-
pgn uwrog P,-ng,-amfn §°|°g¿|,8 W fm Nm,.|_5§, N55. ledning lör dusch. vattntng av planen och ev. anllggande
sen. ourvitrsjøn ssmi musik i rint nen pisne sv tir t~t.'rjarn- av skridskobsm- Ledninsm miste ßämliss drqsß hell
swm och fröken 515,, gvmsgom 300 m Vidare behövs det närmare l000 m töckdtken rttnt

planen för dränering.
En omklildn' 'l' behö ksñ. Den -Årets första match I .Iämtlandsserlen :vs-tm ¿, “S |,¿,,";f,smP',,:;ff||,°¿_ vs °° mmm

(ÖP) spelades på torsdagen mellan Östersunds- och Ström- Entren är i behov av förbättring. lotbollsplanen iir tlmligen
sundskamratema å Tingvalla. Glstema gingo hem med de ojämn och behöver schaktas.och på Iöparbanorna harytlagret
tvenne poängen. Och resultatet blev 0-3- av triikol lörsvunnit med vinden under årens lopp.

En sak som måste pdtalas Ir att kommunen anordnat med
ett virkesupplag suax utanför planker. så att ett åttiotal gratis
kunde bekvämt se matchen. Nog torde Ströms kommun Rggg Cy|(g|. Q spgngfff
kunna nna en annan plats lör sina brldstaplar! -I-damn "L
Söndapskolfest :ss-tm '
;°'f..:..:::.:_ S'<'°°f- *>'“°S'°"-
nen Part Hemmingsson. utmrinnnn Att» Andersson tue en stavar 0. handskar
tientn tustsuertt ter .vusremretr aint t- . .
tsn u:n:(:inags«Ätniek:::mi :ang nen moriïitr. og mc I SIOI' S0l19|'Ing.

Studentexamen nos- ma
(QP)_ avlades i lördags vid Östersunds h. all. llroverk av bla. mdsyjdeubud j Uh-|ksfo|-5 _|,g_|93¿

B"ß" °°'ß°*- 5"°'“*““'*- P* """'"'1°"- en etaviueiitttnnt inmrrrsue vid t t-riden i gar min i sntrirfs-
briken i Ulriksfors. där en motor i renseriet fattade eld. Brand-

Stfömg skøldlgtrikt _t|/s.|o_trt kåren alarmerades och avvlrjde faran lör eldens spridningar.
LT M, - M - - rittrer tnrnnnr ra uuesuigm rutjrter. Nu instmtntue sig det tiets

:..:... ..... -« --M -f---» nn sr «- s- in-n sr-ss.
modersmllet och matematik. Årsexamen med offentliga kurs-
tarnur tiger rum rreusgen den to juni._vsnmer nugiiatig ars¿ Å, 1933 ,,.,,.,,,
:“""""'$ '“°*' 5"°'“*“““ °°" """“'“°° *'“°'°' **“ ' nen 5 juni rosa aripies ryrs nieuebsm pa strntsn i Kxrrnasei.
Y"“"- Det vnr tngs-Brin tnmnssen. uener ritt Brinn nen otte

Johansson l'. 27 mars. Britt-Marie Arnesen. dotter till Elin och
Sivert Arnesen f. 3 april. Berta och Gudrun Kllrnlund. döttrar

Ggfdg Pgdgfggng till Berta och Jöns lödda I maj.

Damfriserlng %,,|°°'°¿"*“"' “' ' '“"-ü""garetvåbamlöddestKarmlsetdettaår.detvar
REKÛMMENDÉRÅS! Karin Ftestadius. dotter till P. U. och Karin Ftestadius. född 2

september och Egon Strömlund. son till Nelly och Per Ström-. lund född I6 november.
Fä'-sttdassig pe'-m¿ncm_ Av sex bam lr det endast Egon Strömlund som bor i

Allt arbete utföres noggrant. K I 'dag UW6)
Beställ tid!

Tel. 2l2 Strömsund Köp brödet

från

Glpskatter I Strömsund vems Dufbgrgs KQ|1d|t0|'|
(ÖP) Strömsund har l.n. besök av tvenne italienare. vilka på
sedvanligt sätt bedriva aflïrer i gipsföremal. Det är de vanli-
ga gipskattema och gipshundarna. som salubjudas och det
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f.lrrrrnu 1 Lluu Il' ml Srmnn mmrmltlnlu 1 umlun på «-urrrnvmlug-rr| den -I /um och den grå mmum. umrlmlr Lrmg tlnlum
rrklur. _-llfrrrl .llum-umz.
l~r.r. Karm ll':L slrom. .flmur-Hrmu llïlluml. .llulwl I"rr°\Iml|m. Anm: l.u_mlln'r\'. .\'Irumsuml. .-lmm-lfrllu ()In_I'nm|_ .llurgurrlu
P.-rum|. Tullulgult. lílu' Our. ßrrrllulrn. Hnuln-II: Jmrnun. Slrmmruul. Brf;-:I (íumju. .\'ul:lrn. Snnju .S'u-mmn. Slrmmuml_
Vu/ (°urlx um. lïlhrlnumr. .\l«'lIunrml«'n.' Kur/ -(ímmf .\'\ mun. /lut-mm. Kur! ïirrtlrnnun. I-[nl Su-I|s\uI|_ Ifgun .Im|unu_ Simm-
uuul. li-rm-r Smulslrmn. Prr Sn-mmn. .\'uu Mm. Lmvgsl frum: Tiør Smlrrluml. Ilurtmn. .-lrnc Run-r|hrr_g. Slmnnuml. .flmlrrx
lnllunnun. Sim llillnltrmm m h Rum' Julmnuulu. l 'lnL\[ur\. UI;-u ('urlnm|. .\'Irunnuml. lsukmn /ul Lnrh-U mm ock ul "lur-
rrulrn" rlrllu dr. lur fnlmurumlr :mr furu;-ruh-Ir Imluulr /ul.

Allt olovligt fiske - ...|-ns .-kvsltedslëst
r()PI | \;'|ra f|ske\atten mom Russíjarden och strommama \ar annandag ptngst anordnad t Lutherska mrssronshuset |

mellan Russarden och Fångsyon I~'()RIUl 'I)I~.'S. For att eflek- Stromsund for pastorsadjunkl Berttl Thunstrom. nlken |

mt kunna he\ aka fusket uppmanas skerattsagama all marka dagama forfl_\ttas nll annan íorsamlmg. Kyrkoherde l.of\ en-
stna nat. mark holl tal samt tackade à amhetshrodemas och íorsam-

ßcrgrls. tirrlsgdrrlr. (iunlm mh Jumgárrlr huumm lmgens sagnar for det arbete pastor Thunstrom nedlagt 1 for-
. _. _ _. samlmgens tjanst. Tal holls aven a\ kommtmster Sallun. som

~ nu-a=.s oserlamnade en tavla från Stromsund. en tavla mer k) rkan
F('j;-[03-ad? och en o\ er dess altartawla. Vidare forekom psalmsàng samt

musrk på orgel utford a\ kantor .\'ordíors.
Olle ()llander
Ruth Persson

ß||.|.tm~|taTs'rÅG
anordnas med anlednmg a\ l~l..\l, Konungens X0-arsdag den

Pingslaflon 4 juni N38 lb mm

Tll.l. ST()(°Kl>l()l..\l. Tur och retur unkl. snalltågsasgrfterr
1 från Östersund l-t;- kr. Utrymmet u taget ar hegransat. ß|l;eu-

forsalgnmgen borjar den 9 6. Såld hrljett atertages ej.
Torrläggnlngarna rf..tm\,».-Amf.-,.
|l.Tl Lanthmksst) relsen foreslår k.m:| he\ Ilja llaI|\ rkens duk- '

mngsforetag I-HI r llammerdals socken stadshrdrag med _ __

25.120 kr. Hednmgsokalens dtkmngsíoretag I Stroms och stjamof
Gaxsjo socknar 2.7-ln. Bredkalens dnkmngsforetag | Stmms «()P| Konungen har utnamnt ull nddare as Kungl. Yasaorden.

socken lbltl och l.o\ herga drkmngsíoretag | Slroms socken forsta klassen. Jarnhandlanden | Stromsund. fome landstorms-
l.lS0 kr omrádeshefalhm aren link (íustaf .lohan l.undho|m.

Strömsund Hammerdal

.ll



“_,.,,, Vaccination I Ström rm-ma
mggpag rör) vaeeinarian fdrrrrrar 1 prnvinaratrsrraretrnsraden under

Föräldrar och målsmön erinras om plikten att låta skydds-' GUÜÖÜÖQÛÛ " koppsympa sina bam senast under det kalenderår. då det fyl-

rra11aa1srrornaundtdrdagenden11 |un11d.11 H6"-
hosOlssonslBredgàrd

Årsavslutnlng
(ÖP) vid Ströms folkskolor ägde rum igår. Eer de vanliga

Ströms 'lurtsttörenlng diskuterar sina rdrndren nrarsenerade de nannarr srrdnrsrrnd tiggande arrdtnr-

nrrtstrnöjllgheter n_a. Naavitrens. aredgards. vaarpygdena. nrsaetts den Naser;

rön ”Den ranranriatra vitdnrarrren" bur der nya rragnrder a Itllëneyftagblïßüf håsdlla =;=l::ß:1:¿1M_

nan nrdre i rnnnrien. Man rrardiarrrrrerar nur nran arrau taerra Wat?-__E=f “I *US *Y ° W“'=l*_°°_l' I MM Um W-
den arara rnasaa nrrrsrer earn vin rardaa den tera tnmgr. raetr 9:2: åïlfogmëff-ysh hötltw Ivßlßß IW
vare ett anslag från .llmtlands Sparbank har föreningen kun- - -

nat utge en ny reklambnoschyr med 20 sidor. Den är granskad B°|*Pl'*'“'“ °f_hÖ"° ^|"“'|-N |;'P|“_'!- NW' “fl“"l- 55"
av svenska Tunarrtsreningerr den vsnder sig rm de arr. breda- P°f“°"- ^'!“=-I-N P°'“°“- "°<|\"8 E'1<'°-_°““'“'<' °'“°“-” han av m,m_ Cyk|¿,m._ hmisj och fugmpn |.,°p_ Axel Telenrus. Karl-Gustav Funseth. Kann Abrahamsson.

k | h '|| den 'sk 'mmuk k ' Klfitl Glltïlltllltl. Illgd Svett$s0tl Otll Rtße |"|emIItiIlg$SOIl.

'\',",,,,""",,,,|,,,_"""' °° " '°'“°"" ' V' °" ""g Fnrr rnrrade den nsrsra arravgm 1 srrdrns ajardraaaa erndun
Anna-Lisa Lipkin och Alf Bäckström.

Avsltedspredlkan
(ÖP) hölls på annandag pingst i Ströms kyrka av pastors- strömsbor i fu-nu och höjden "'°'ms
'adjrrntrren ßerrrr rrrnnsrrdnr. annr r dagarna nsrnyrraa nu tÖP> I S=°=l_=h°lm=_ Sßdiq Iwwds i Mass Åke ödmrk
l-llrnösands domkyrkoförsamling. Efter högmössan var '-90 "P l Mld- VIIIIÜNC Nils Ûllld' VW" ÜÜÜ m PÛ 49"
avstredssanurvanr ordnar a Luurersrra rniaaannanrraer. rarrar ß°4="4°" 353-4-
1'ltunsnöm. vilken som nyinvigd prlst för ett år sedan till-
trldde sin befattning i Ström. har där gjort sig mycket
omtyckt. Utom sitt arbete som prlst har han organiserat och
medverkat i studiecirkelverksamhet i Ström. E --tt

Ströms Hembygdsförening
(LT och ÖP) hade i går e.m. årsmöte på samrealskolan i Och svalt
Strötrtsund. varvid styrelsens verksamhetsberllttelse för år D I. '_
1931 gadrrandes den anavarsrriner nevujadea. Av denaanrrna W "W -_ Sl-

ñrsavgift erlågts av ånlgrnster Dambeltkläder II- st.
ocutgi balanserade kronorl :.octiggama - - .
vid mskm vom ”_ 9889:” Gamrtyr. konstsrlke 3.50 st.

Till revisorer omvaldes disponent 0. Carlsson och kantor Gamttyt' med byslhållare 4:- St.

D. Nordfors. Mötet beslöt anhalla hos Ströms kommunfull- - _ -

nuurrige arr rrnnrnrunen nrtrre nerara de rrnernader. rrr. tozrso Damstwmmr' kmms' 2:50 325 pr'
utöver anslagna 250. som anskafïande av vapen och flagga lör HEÜÜÜJOV- °Ü°|m°d°" I-25 5!-

Slföß KOMMUN Käll- Slml Gktšmš IIIIWIIII 40' Hy! Herrkalsonger. korta ben l:25 st.
vapnet genom att lörfördtga oc ja ort etc. försedda ,

nred vapner. neatnr ranades aven dnr arr inga rm srrdnra tyr- H°'“"f"“P°' "25 P"
kofullmlktige med anhållan om erforderliga medel för att |'|e|'t'S|t_|0l10r 3:75 st.
verkstllla utgrävning av gamla kyrkan och rned rlhuggen sten :_
nrartrera grundrnrnen. Man treatrrrade an gora en uttag; rm F'°"°"by“°' 2 P'
stadgarna. som gör det möjligt att kalla hedersledamöter. För-
eningena nrrara nederrredarndrer nreva ranrrrrdr 1. rarrrrsaan. KONSUM
Östersund. bankdirektör O. Olofsson. Strömsund och prnvin- snö
ara11arrarer.|<rena1s|ry.srrdrnaand. '“

rostvt en avsn
III6-N38

Fönnr:
En POJKE l

Sigrid och Pene Nordhmd tl.v"g fölls på lördagen offrnlzig årsexamen med kläs-el:|t3:

Öhn- slfömsud den 8131035 |938 l-3. Efter sanguppvisning under ledning av kantor Daniel
Nordfors ltgde högtidlig avslutning rum i skolans samlingssal.
varvid rektor Alfred Mattesson förrittade premieutdelning.
Skolans inspektor kyrkoherde G. böfvenmark. höll ett anfö-

I Blrka lantlrushållsskolas sommarkurs rande dnr "t-|dgridssrrrnder'° aarnr raerrade rn,-am mr dm, rg.
(ÖP) deltaga bla. följande: Marit Blomberg. Sigrid Olofsson. get och noget utförda arbete.

Gertrud Brorsdotter. samtliga från Ström. Kollegiet har utdelat följande premier: klass 4: Maj Carlsson.
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30 kr. .-\me Rosenberg och \'emer Sundstrom. mtrades- och Slrömgundgrgpgodi 3; M-mr
Äl'\;|\>g|fl I Slmllts erkända sjtlkkassa. Klass Ä: .-\ttt't-.\|¿It't Hall- ilj-, hån denna d¿.| ¿“ “ma kan fm-\| “_-h [r_m“| |.¿pp¿m¿.m\_
herg.l.|ll) Jansson..-\nna-l.tsa Logdherg och (iunhorg Strom- uu dm ar en "kup Jm.¿|,mk¿m.¿,. med Mm “ch whkcn nm
“°'~!'- Wfdc' 'S ff- sartannat. \'rsser|rgen ar det ltte k) lagt och hlâsrgt thland. men

M““ 23 T“r°' 5"d°'|“"d'_l*"“ 5_1“*|““' “ch “ala vw' _“"' det lar Ju också \ara hra. bla. for att forhmdra forekomst as
“km I" kf' “""' ' "““ 'I 5'3""° 5\°"“"" Wh D*'!""*" 5""' grasmask. Ilo\ allama aro sackra. och \arsâdden har gått hra.
dell. IU kr sar. Teckmngspremrum. Anders Johansson och Sum “gt dc' M "HIF Jm.d|.,mk“¿“
*mf R*“c"h°"l¿- \“"Ü'~°"'_ N' 5' Yârfloden har sant ratt så _\mmg t âr. I-ln del aldre saga. att

(Ü "m"""k['“°""""'3 \°m°' 5*'""'f'“'"' m kr' "Ch '“¿"15" det ar lange sedan så hogt \attenstånd forekomrmt. l)e lagst
ma. P°'“"" (Ü "'"““"“'°"'3""*"'°'“ ¿'“h“L- Irggande gardama nere s rd ljlrrksfors ha sant helt krmgutna

'W "'1“'|“V°|_"'"3ï "\""“'l'_'“' l'_"Fdh°'F W" "\""“ '\5"“'"' as satten. Kulmen har dock natts. och \attnet ar nu på retur.sardera It) kr. I-or rrngmng: l-.rak Issensson Itt kr. .ßokpremter Gamma "mm \amha||c| håm nu på au pcnmm.m¿,,__ |,n,_

"H f“'1“"d° °|°°“" ' U*'“ 4- "\"_“° R'“°"h¶'°'1¿- \°"'°' 5“"d' frågan ser ut att ordnas mom en snar framttd. nya hus vasa
”""'"' KW T"N°"“'"' “al ( *"'“f""' H* DW' "\"d°“ upp har och dar. allt tgder på all Stromsund utvecklas I tatt
l"h¿'"“""' Rum' J"h*'"“"" “ch TW 5“d""|""d' riktmng. Kanske man om en mte alltfor ax-lagsen framttd kan

horja tala om Stromsund som Jamtlands andra stad.
Vid Ströms samrealskola |=~ 1-os |f=\=f fåflw-
~()P| ha månda'en och trsda-en mtrades ro\ mn ar agt " U ' nmpmn: wn' mm _a"m"\ ml? _” a ' n g(.“_" I'mm mh 34 wkfmk, ha ,__|mf;c I., gmmå 1* nrlarraac- hafsrauc-s. har trkatc-acc har;-rr fa ma sakram-

Chrtsttan Due. Bredkalen. ()|Ie linksson. \'àgdalen. Åke Iísp. Smdm_'rua' hc' ¿,_.| ¿,mm.n ha ¿,fh,;|¿,| “mkr \.m|¿-fmå.
"WL F-“P"“\ 3"" R"<"J&!l|. Strand. Lars-Olof Stnvnthvftl- nadema med manga och mtresserade medlemmar och med
Ü*"k°|h“- KÛNW -'\"'~|*°f““"- Ü'“°|5\- "'~'d“ll Ülldf- S"'\"“' goda resultat. lin a\delmng a\ .-\.B.l-'. ar under htldande och
sund. Karm (iardlund. d:o. Rose Hemmmgsson. dzo. .-\nna- med denna cm" .,|.,¿_ aka" 5,-|| “gen f.,||¿ts,|,_|,,|,,¿¿\¿,fh,-|,-| gå
Lrsa Ltpkrn. d:o li|\_\ Ljungstrom. l.'lrtksfors. .-\nna-l.tsa [mmm
Pffw- Stwmwßd- lzwd l~1~~w1- dm- -\I=f> R«~°hvft=- Tunarrantcn har ac-usa twja sa cmau. ßtcunaaga aan-
Ühn- KVNW S'ß°"h*'fl3- Ü'“*°|¿'*- Kafm S"“m*l\'*'- Üflb' torsfltckonarhetare från damnnga fahrtker och \erkstader. la-'"“ “Uh |"l1"Ü 5\°"““"- 5"'“'"“""d- rare. lararmnor och många andra komma med tåg. hrlar. hus-

~ sar. c_\klar och tull fots. Några stanna några dagar och andra
Tlurförenlng fortsatta med Frosttrksfjallen som mal for att under nâgra

_ _ k vrta \eck vr -ller na 'r fa dagar rn upa fjallult. le\a fnluft -
(ÖP) En ovanhgt stort mtresse för boskapsaveln “Ä M, .,,f,_ ° " " “ _*

kan man skönja i Tullingsàs. En tjurförening f-""
har bildats med 134 kor anmälda.

»  _ _.. w. . . .

Kulmcn nådd i Ströms Vattudal
r()P| Yattenstàndet r Stroms \'attudal sander nu. l)et senaste
dygnet sjonk den namltgen 2 cm. l)et ar femtro år sedan vatt-
net \^artt så hogt som 1 ar. N20 \ar vårfloden os anlagt hog
men t år har den \ant II cm hogre.

Några drrekta skador har tárfloden :nte åstadkommtt annat
an á lågt ltggande odltngar.

Landsvagen r Tasan ar på ett stalle under vatten.

Tränare till föreningar i Jämtland 1- «..|-mr

1l.T| Svenska tdmttsforhundet har nu gmt denmst hesked
mrande tdrottsmstruktor llugo Soderholms tranarsejour r

lamtland. lnstruktoren kommer sålunda att hesoka Stromsund
och Hammerdal It»-30 gum.

Cil'|tl.l$ SCOTT :tm om
tÖP| Den 22 och 23 Jum kl tt.l5.

Festforestallnmg r Stromsund.
Ctrkus under \atten - Ljuseffekter - l-'ynerkener - Stort hast-
potpurn - Sjolejon - Balanskonstnarer - l-1) gande manmskor m.m.

JÜIIC-CIRKUS It rs mm
t()P| .\lt1ares-Schreiher kommer mom några dagar ttll Strom-
sund.

Ctrkus .\ltJares-Schrether medfor I år 30 a\ de adlaste och
\ackraste arahhastar. Ctrkus .\l|1ares-Schrerher medfor ll l.rl-
leputtaner. darihland sarldens mmsta man. 55 cm hog. 22 ar
gammal. Cirkus .\ltJares-Schreuher har stor mpp s_|o|eJon -
stor gmpp dresserade krâkor r stort vattenfontannummer.
Yalkand och aktad crrkus. Låt eder ej hluffas as utlandsk
hluflreklam utas foretag m eg kanna. Kn,m|un .S'nnun .\'|luun. Slrmmuml. mrrlfru (in-tu och barnen
('lRKL'S .\l|;ares-Schrether. l'.~\I.K().\I.\If.'.\" Sonja mh (iunnur.

.U



Permanentnlngen av Strömsunds gator :ormar

DÖÜIIQS (ÖP) tog pil måndagen sin början. Deläggningen utgöres av

makadam och asfalt. och det syns bli en utmärkt beläggning.

borttaget Ohman den svåraste “mom Maskinerna har hittills inte fungerat så bra. men när det nu

på 4-5 dagar' syns bli bättre. kommer väl arbetet att gå raskt undan.

sån” à 1 kr h?ss :gfWàmsm9æin Arbetet utförs av Skånska cemenlgiuteriet.

Ström
Slfömß f0||S|°|0SfYl'°|S° 31 ...win (LT) Httnncd iatiuannngn-es. nn nssitangaer mr t-nl nu nunna-

(LT) lll! ll" 6.0. län!! llll' liâil |938-|939 Rllbflïlllill \'ld ggn; andm kgmmgm jämlc kommufmlq fösllängdçf för
Sl_$l1'lSllIldS f0|k$k0|8 f0lkS_k0||. ffls. Ållllß Ptßstllll Vill Ströms kgmmurjs sju vgldistfjlgl |||-ms [ms undçççkmdg;

Ulnk-sroß Skoh r-olkåkou' -Sug mh sm-n Non" Sam' C. ÅSCI '\'\'l'l'ltIll. Ofdf. l Gillillllls-S\'lll'llll 0 Wlldlslflll. E. Å.
_ . - . s

::s““'¿';:“fl'2:' E,"“*' '<“"""F° “"“"'@“ “*“" '“"°"““"° *“ sr_nnngren.nn1f.iHa|isnna. .-n|aasinki.Mnims espn-n|l.nfar.

P' 3 ' isspnir. t-n|aasrnti.tan|. sinsintw.-rg.nnif. i (ta-masa (stilis-
trikt. 0. Olofsson. ordf. i Strömsunds valdistrikt. Eric Pers-

DM-semlflnalen avgjordes genom självmål snn. nntf. i Na..-sken. .-nidannin. N. att-in sjtslund. nfaf. i

(LT) vid söndagens DM-men i rnrnnn på ting»-alla i srnsm- Ulfilßfvß ~'==I<1I-lfi|=I-

sund hemfördes segem av Bräcke IK. som slog IFK Ström-
sund med l-0. Målet var ett självmål. som Strömsunds c-h 50 år
V'"° ""'°°" M' °“""' “" P'"“' '“' (LT) Farsta .-agmasim 1. A. svensson i sirtsnisnna rs-ner den

l juli 50 ar. Jubilaren. som är bördig från Hammerdal. erhöll

Förlovade 3' '*' '““' år l*_l08 anställning vid statens jämvägars banhyggnader. där
hantrask takt avancerade till schaktmästare. Svensson deltog

Inthtåf Hoof åän)_\-äsareåiila vid hysggnaden as~_dbi:<nstï::kr¿rtna

mm ausson ;tersu - otmg oc run o- veg samt vi ry -

granit nnin,-ggnnae. Ar ms nllirwe nan den. i samband

Strömsund med Vägkassans övertagande av de allmänna vägarna. då

nyinrättade vägmästaretjänsten inom Hammerdals vägdis-
trikt. och när nya vägdistriktsindelningen nyåret l937 träd-

Förlovade 3' ""'“" de i mn. t-ernnrnlaes nnn im nam -sgni':«.im.1nna|mn ar
_ ordförande i Jämtlands läns vägmästarefötening.

Sven Lindeberg
Ingeborg Hammarström

stockholm siramsnnd I 3 “

Förlovade
.I .O. Tallkvisl
Hilda Nordin

Strömsund Stockholm

En grupp elever vid Ströms samrealskola :union
(LT) 24 pojkar och flickor. huvudsakligen från andra och tre-
djeklasserna. ha i dagama med rektor och fru Mattesson före- h
tagit en ina dagars studieresa. Färden ställdes först till Upp- '
sala. där resenärerna gjorde en dags uppehåll för beskådande '
av stadens sevärdheter. Sedan fortsatte resan till Stockholm. L
som de återstående dagama blev gruppens "huvudlörlägg-
ningsort” med intressanta och lärorika besök i stadens museer.
Liljevalchs konsthall. utfärder till Mariefred. Gripsholms och
Drottningholms slott. Resenärerna återkommo till Strömsund
på söndagen. \ \
Dr Krenzklty överklagar
(OP) rrnvinsistlmren 1. krenusky i srnsrnsnna nu nns nte-
dicinalstyrelsen anfört besvär över sjukstugedirektionens
beslut att uppsäga honom från befattningen som läkare vid
Strö berk l ' k _

N';:,:",,k,¿:f§', fnlig, hm., ,,,,,,¿,,g_ ej “mus R., rn..-mn-nllakun-n /nina xrfnzfs/rs-. smsmsnna.

uppsägningen. men det synes framgå. att rent personliga skäl
uwägningswulet .Üïß-l9.\3

Dr Krenzisky påstår slutligen bestämt. att uppsägningen är (ÖP) - Strömsund -
ett led i den förföljelse för vilken han varit och är utsatt från bortrest l juli lill l0 augusti.

en del personer inom distriktet. Vikarie: Doktor Norbert Schnabel. Stockholm.
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,,,,,_,.,,,, 97 p. bäst i Hillsand 11-ma
Dans i Bredkälen torr t Jämtlands ru,-:remmarna meta»-tan den 3 jun. tig-

uårdugcn den 2 ju" gande lt) skott. m. uppnådde l-lillsands skyltelïirentng
Musik: Schhgcß lïiljande resultat. .\icke Blomberg 97 poäng. Ssen-Olos Hen-

i rrksson 97 poäng. och E. .\l. Larsson 95 poang.

Arisk hövllghet
tÖP) Partiíunktionärer i Österrike har utfardat ett meddelande
till detaljhandeln. Där står att ariska förelag vid korrespon-
dens med judiska ftmior böra låta de brukliga hö\~lighe|sl'ra-
sema i början och slutet av affarshrev såsom och
"högaktningsfullt" boníalla.

En brun sovsäck
tÖPi inpackad i en regnkappa. borttappades den 28 juni mel-
lan Åre och .\'älden.
I-läns-ändelse till Gunnar Holmen. Plriksfors.

Läkarna
tLTl Provinsialliikaretjàinslen i Stromsund bestrides till den lll
WS- il* |°$- läkilæ H- Hmmafhcf- Trlrrrpanuor .-\.H. Tele-niu_r brgnn-ning i SIn'im.ruml. 8/5-I938.
f t

.

Var redo! Alltid redo! I Nyrr stätmmmr mot
all l6Ckna livfórsàkring i tÖPi Syskonen Jönsson. Furunâiset. Espnas. ha beviljats an-

TRYGG taga släktnamnet Ehrs.

Insp. P. Ottesjó. Strömsund. Telefon 128 Dans å Umem strömsum
I lordagen den 9 juli kl. 9-l och söndagen den lt) juli kl. 8-l2.

.\lusik: Hans Erik Nääs och Andrew Walters swingtrio.Hyllningar : ~. t-mt

tLT) Vägmästare J. A. Svensson. Stromsund. blev på sin S0-
àrsdag i går föremål for hjartliga hyllningar. Yägst)-relsen t

Hammerdals rägdtstnkt uppvaktade med en stor srlverskål
med blommor. personalen lramforde sina Iyckonskningar och
överlämnade en dryckeskanna av tenn jämte en blomsterupp-
sats. vänner och bekanta i Strömsund med en suhskriberad
penninggåva och firman Sandström & Ljungqvist. Östersund.
överlämnade en stor tennskàl. Vidare fick jubilaren mottaga
presenter samt hlomsterhyllningar och telegram från släkt och
vänner när och ljämn.

-17-I9_\li

Lysning
' Erik Nässén

Inga Löfvcnmark

' Vigsel i Ströms kyrka den 24 juli l938

Lysning

och Goufrid Sundrlin. Strömsund. .ri-ulkur sig i Fanlän-

Lanthushållslärarinnan .

Gunvor Bergek .. . . .
__ Proper arlig och pålitlig

Bjoma. Slromsund °

Vigsd i Slrömä kyrka den 231-"Ü N38 helst något alTárs\~an. får plats den I aug. i

Konfeklhöman. Strömsund

|| 749,18
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Jöns Marrssnns gelnli Täran.

Jørdfistnlttgar ii mms VIGDE .<1-ms

(LT) En högtidlig begravningsakt förrättades på söndagen i (ÖP) Fotograf Eds-in Eriksson i Strömsund och fröken Bojan
Ströms kyrka.då stoftet efter fru Beda Skogman i Strömsund Eriksson. bördig från Aspnäs. Vigseln ägde rum i Hammer-
vigdes till sista vilan. Kistan inbars under tonemaav lländels dals kyrka och vigsellörrättare var kommtnister Edlund. Sång
Largo varefter psalm 557 sjöngs. Från läktaren sjöng musik- utfördes från läktaren av fm Tuveland.
direktör Rune Eng. "Mina levnadstimmar stupa" och köpman
R. Agelberg sjöng “lag ser Jerusalem i morgonljus." jgkgdemg

lordlästningen lörrättades av kyrkoherde Gunnar Löfven- - - . - -

M- EM NM-8 -oi»-1- R»-~--f ~°~=f°~ ."H===f«"_=-- 122. å'É.°.L“ à'.“,-2';!.I {*'."¿}!.*'_'I'.*3.'.*.'.'T .'.'.f{.“'.'íI..'i.“".°'..I1i'.°."2.!“f..if.
5|'|'§¿ usd: '*§|'f°' '““““ N" “' °°" “*'°°* ' P"°““'°" ttfago om jsfpo gsm: rfadty.-mg i Jämtland 1.»-_ Tjudor. om

u Wtšaßšndg Ströims l-lusmodersförening och logen Norr- :ch j.“§m.§.i land' on? skyddràkogïgtämcn
_ -I aug. -ll fehr. och i ósnga delar as länet I sept. Ill dec.

*kam mdladc °ch rmmmmc 5°"°m ”M '°p'°*°"° Däremot är jakt efter rapphöns och utter förbjuden hela året
“"'°' '°*P- °'8“"'“"°“°“ W* R” "W" °°" '“*"°'“f“"' muiattsom inom min »oroligaste nam. .viofttottojomon rar
arbete. Tal hölls av folkskollärare Olle Skogman. Trångs- här-a (kn lå ma- “ch pågå Ü" den _" 'ML
viken. av fru Engström. Ulnksfors samt av hrr Enk Persson. J J

Tullrngsås och brodern Gottfrid Sundeltn. Strömsund m.l'l. sömmerskor

Förstklassig kappsömmerska erhåller förmånlig anställning.
Författaren Gothe C0l'lllllCIll8|-Ålßljéll. Slllllålllld.

(OP) tm maliin nsus fopubtittoio Dotowomoaotj i mom..
Hm im gon historiska undersökningar om don nian mm- "Very beautiful” sade Raven-Hari
aringon mt svor-ago under ts- och two-mon. damm: ock om Ströms Vattudal
utvßdfißsß till Dslwm- rör) ttoooumoo ongotsu nsffoum. som Q-.kram bott om

svenska vattendrag. på besök i Jämtland. intervjuad av Ö.P. i
mjölkdri kn'n u.. Mr Raven-Hurt kommer närmast från

Meddelande t.t7-min Abisko. fiär'h§:ip:tu::lerat midnattssolen. och nu hoppas han

(LT) Meddelas att nedanstående personer åtagit sig linjearbete kunna skriva om Ströms Vattudal. som han Finner så omväx-
mettan vagdaten och Utriksfors till lugn pris än det av orga- lurade och har sina lnwläscr och renhjøfdar
nisationen åsatta. oc är en i a is anot .

Erik Olov Ollander. Strömsund. Månen Funseth. Ström-
sund. förre schaktmästaren Erik Olsson. Strömsund. dennes Dans å Uddgn 3'”"°-W
broder Olle Olsson. Strömsund. Olle Ollander. Strömsund. Strömsund
samt förre telefonarbetaren Gustav Skogman. Strömsund. lördagen den 23 ju" kl- 9_|

För 4.908 dalen s f _ -" Våg " S M srvnszmv Musik; wAu.ENT|Ns(s mn).
Söndagen den 24 kl. 8-l2.

Sven-Olof Sandberg. Stockholm

Största sortering i En telegrafkommlssarletjänst _z.tn.ioss

_ (ÖP) I Strömsund sökes av bla. telegralkommtssane Estrtd
$Pfff""- am. votaomom-au.

Frukt.
Karamçllçr Kyl'k0fl.Il|lllÜkligC l slfölll 25/7-1938

hos (LT) hade på söndagen sammanträde varvid beslöts att årets
fullmäktigeval skall ske söndagen den 2 okt.. i Svaningen-

U"° Må“¿“' 5"Ö'“°“"'d omm voiaasmiu don | och 2 ou. vaam oosturoaos opptm
ny omhägnad kring kyrkan till en beräknad kostnad av 9.200
kr. Bankkamrer Siedes avsägelse av Iedamotskapet i fullmäk-
tige beviljades.
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Ströms kommunalfullntäktige !

ll.Ti hade på söndagen ord. sammanträde. varvid beslöts 5

enhalligt bevilja namnden ansvarsfrihet för l937 års forvalt- F O T O G R A F |
ning. Vidare beslöts höja arbetarsmåbruksnämndsondföran- .

dens arvode från lm till 300 kr. att hos k.m:t ansöka om arbe- Basta" ud' Tel' 220'
tarsmábrukssiatslan pa l.1.|00 kr. samt heslois bevilia kom- E Q | K S 3 Q N 3 F Q T Q
munala tillaggslan på sammanlagt 3.000 kr at vissa av 1933
års låntagare. vilka icke formàtt fardigstalla sina lägenheter.
Fattigvårdsstyrelsen bemvndigades att for en kostnad av '_
3.500 kr iretaga uihv-te av vamiepannor vid ålderdomshem- Sltogslöreningen l Strömsund
'WL Ü" 'mmm-'f°\i'“'f fm' WPWW" LW Måé- “ml tl.Tl.\ledlemmama av Ådalarnas skogsagareforemng hadepå
*“'*38l “B UPPÜNSÜ- “lll-lf* lW"_d°|*Û“"-'\|¿l"Ü- T“NÉ“ cfl* sondagen sammantrade i llolmparken. \'id motet beslöts all
Wi- D=1i=~==f\'°4=I UI! komm- f°\1~<ifi=m= Mtmd HI! I" Kf t-iida en iouaiavueinmg i sifom.11ii vi;-reise v-.titles t-1. i-ioim.
Till -wkndr av mmsf ml Riimmußß varv" ftir “sill simmoma. orai.. G. iioimen. cmtviors. v ordf.. .\i. t.iiia-
“1-"1-=m~'°i=~ "'"*f- i-erg. oim. sem. samt .\i. t=.spv-aii. taspnas. 1. o. ioivoon.

E" ““M"“" ml" 5¥“°m -'\-'B ' 0*'°"*““d “m “'*l“'"k' Gärdnas. .\'. Svensson.Strand och E..-\lvebo..-\lavattnet.
ningen av spritdrycker på Grand Hotell till kl. 24 avslogs.
Fullmäktige beslöt att icke avgiva infordrad förklaring över *

besvar. som lag ag. Per Olofsson t Btedgård anlïvn hos lans- --
styrelsen over fullmäktiges beslut angående ombyggnad av

bostadshuset vid samrealskolan till tianstebostad åt skolans _ _ _

rektor m.m. Slutligen beslot fullmaktige att for utredning 'hårda året- tm salu
bordlägga upprättat avtal mellan skoldtstriktet och overlara- -

ren angående ersattning for tjansteresor med egen bil. Maumz Jönsson' Gàrdnasbyn

VIGDE :s~.|-ii»
im vigsel sfiatiaeev i sifamv vv-:va i somiagv meiian ni. 5" llßlflllll Olyflßlillbd =^ '~ 'W
mag. Erik Teodor .\'assen. Uppsala och fröken lnga .\laria tl.Tlinträffadepå fredagsaftonen undertimmerbogsering. SS
Löfvenmark. Strömsund, dotter till kyrkoherde Gunnar Löf- Ströms \'attudal skulle Iamna ett timmerslap vid tappsiallet
venmark och hans avlidna maka. Komminister Sallv-in sjong ovanför Ogelslrömmen. då en besättningsman. Rude Knuts-
från läktaren "l,ovoffer" av Josephsson. Sedan psalm 306. son. från Stromsund. av htvgwrkaheln rvcktes ovei-bord nu
v- l-3 sjungits. höll kyrkoherde Uifvenmark ett anslâende tal akter om båten. _|ust som denna borjade gå fullt back. Knuts-
samt lbrrättade vigseln. son ar en god simmare. men trots detta kan det betecknas som

Bnidmassa utlïrdes med kom. Sallvin som liturg. Den hog- ett under. att han icke drogs in i propellem. innan maskinen
tidliga akten av-slots med "Bn“$llopsmarsch" ur Lohengi-in, hann stoppas.då ban sannolikt fått satta livet till. .\'u kom han

spelad av kantor .\'ordfors. fran det våta aventvret med blotta forskraekelsen.

_ i ln | iii i i

I l ll

Risseltls skola I922. lararr Tora Slromgrrn. Klass I-2. Från van.rIrr: Fritlol] .-lndertwn. Sum' Fjtlllgren. .llorrl .-lndrrnon. .S'_\:t-

lrr .Ion.v.ron. Göm Jon.s.von. Georg Blomqrisl. Hilda Olofsson. (i'o.vIo ßlomqrilvl. Erik I:'rik_v.ron. Prllr Hogluml. .-lljmii Ptllvvon.
Ingeborg Tàqvisl-Srnnvull. Prllr Ttlqt irl. .-lrrl .Ion.v.von. Ollr .-ldol/.non och Sven l'.'rik.t.wn-Ri_vm|urk_
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DÅNS 2x1.t9_\x vilken aflär han förra hösten överlät på andra händer. Jubila-
(ÖP) ¿ 1-Owen. msn” i Epmß |Ö,dagcn (kn 30 ju" k|_ ren_är enentusiastisk naturdyrkare. och hans stora hobby
9_| Söndagen den 3' ju" k| 345 gamm dam_ m|iOm|dan_ ttlllld vart! spoftskcl. Fttlnraßdc pålfllllaf man den Ovtllllfgl
m_ “_ 3_|2 modem ¿am_ ungdomlige lll)-anngen ute t \attudalen t färd med att häva in
Musik; famous hemmas zagestmpctt. öfißß “Ch N" W" “"°“°*'='"'='-
l-lela zigenarlägret uppslaget.

Två st. reaktlonsfrla kor osm:
I-'Ilgi bnvgkvgnde I långt (ÖP) samt tre st. kokals-ar efter riksstambokförda föräldrar
(ÖP) Varje invånare i ßmuands mn skriva. i medan' 5' bmw filmas lill Slllll llos Olof Svdllssull. Bfülltàlßll. Sll'lSl'l'l$llllt;l.

per år. Postverket redovisar vackra silïmr i sin årsberättelse.

Kvinnligt eharkuterlblträde
Bllvllldé Qyllllllsltlédft ;-o7.|~m (ÖP) fullt kompetent. med god säljarfirmàga. erhåller plats.

| Ösleßund en 'io kurs R* av SVH lfld bßlfg. f0l0 Olill Vllllß JOILSSOIIS Slßklß'

gymnssriuteasm i lamt. alm de 2.1 xufsacttsgsm om ram- f*“'“l'- $"Ö"““"'l-
nas A. Sundelin. Strömsund.

C. Blomkvist. Stockholm.

Arbetslösa från Stockholm till Jämtland ss-ma
'°"' -“'”"'““ (LT) Att. tm näs.-ass: s att-cislass a sot-:halm nu vagafme

i Ströms och Alanis kommuner i Jämtlands län.

O Samén Soueeà efter.-\.Gt|lberg.

Mottagning i å/t8rö'm.sund2: Turisthotellet “an¿¿sngmn| Im
20- t LT) 0.F. Hool i Ström ämnar idka handelsrörelse under finna

(OP) , Strömsunds Bok- och Pappershandel. som övertagit affären

inträffar i Strömsund. Nya Hotellet.
fredagen den 5/8 kl. 6-8 em i

Kommunala simskolan I Ström mv- ms
(ÖP) har börjat under ledning av gymnastikdirektör Ebbe
Frykberg. Undervisningen är lörlagd till stranden vid oljekäl-
lanen och Virgokajen och omfattar såväl undervisning för
nybörjare som för något simkunniga. Deltagarna få lära sig
olika simsätt. liv-räddning och simhopp. Tvenne dagar i veck-
an är undervisningen förlagd till byarna Espnäs och Renån.
resp. Stamsele och Vågdalen.

” Il.|9,'lll
Strömsund

Tandläkarna Valborg och Erik Espmark
bortresta t.o.m

IS augusti

Plàlllltø lill Sltl In-tals

Snrkerlxtgrrrr
.IA . .lrm.s.mn.
Strñntsund.

(ÖP) lšvalitetsinstrument. något begagnat.
Musikdirektör Rune Eng. Strömsund.

I nya godtemplarlokalen. HALLVIKEN ssms
(LT) DANS lördag den 6 augusti kl. 9-l _ Söndag kl. 4: offent-
ligt löredrag av NILS GRÖNLUND. Vagdalen. samt DANS
kl. 8-I2. Musik: Folke Lönnqvists kapell. Östersund. serve-
ring av kaffe och läskedryeker!

S.S.FA.F. avd. 3l5. Hallviken.

rönt-:Lst-:DAGAR
(LT) 80 är fyller i morgon f. handl. J. A. Jonsson. Strömsund.
Jubilaren. som är bördig från Rumskulla socken i Kalmar län.
var åren l882-l907 bosatt i Sundsvall. där han bedrev en
omfattande stuverirörelse. och under vintrama löretog Jons-
son affärsresor huvudsakligen inom Jämtlands och Väster- $m';_;må/ming,
:minnas tan. Ar mot nylon: Jonsson nu stmmsam mn ,,~,;.-,,,,)
etablerade sig som handlande i frukt- och konfektbranschen. Br,-,lg¿r.l_igumn_
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Strömsund slog Hoverberg - utan att övertyga ss.)-ns Till Dzr Krenzislty rss-im
(ÖP) Tingvalla var i går skådeplatsen för en mycket ojämn uppgörelse i Jämtlands- (ÖP) frambära pensionärer och perso-
serien. Nykomlingen l-loverberg fick resa hem igen med smärtsamma 6-I. l~lover- nal å Ströms ålderdomshem sitt varma
berg var i sanning ett svagt lag. Den klan bäste i laget var målvakten. trots att han tack för den extra lörplägnaden i anled-
fick släppa in sex mål. Strömsunds målskyttar voro Rickard Fridell (2).Anders Våg- ning av födelsedagen.
berg ( I ) och Gunnar Villbem (3).

till salu. Obetydligt begagnad. Billigt vid snart köp.
Verner Viklund

Fack 638. Strömsund

Unga billånare i Strömsund
Flaketugeuppeättnlng på vådlig nu-tt

(ÖP) Vid 6-tiden i går allon hade en l9-
årig pojke tjuvlånat en personbil och
tillsammans med två jämnåriga kamra-
ter gett sig ut på en åktur. Olyckan in-
träffade i den kurva som Strandvägen
bildar i närheten av idrottsplatsen Ting-

RÅLS mina. via smmigmpen samla de mir
Cza 200 spàrmeter lätt ráls köpes för omg. leverans. Kör* lillblß ml mhällfl- Yslilys-

Svar med prisuppgift till en uppger att han kördemed en hastig-

A-a. ivrinemi a Taiisien. siromsuna. mt m- emil 3”.-'° '““ ' "“'"““'- “"*°'
förefaller otroligt. Strax före kurvan
observerade föraren en kvinna med

Hïnllillll' °*-IW* bamvagn. l-lan bromsade icke in utan
(LT)Trädgårdsmästarel. Sjöblom. Strömsund fyllde i går S0 år och blev i anledning fortsatte. varvid bilen sladdade tvärs
därav av vänner uppvaktad med en subskriberad penningsumma. blommor och tele- över vägbanan. välte och blev liggande
gram. på andra delen av vägen. Bilen blev

- 6
totalt förstörd. Hela karosseriet blev
sönderklämt. men föraren och de båda
passagerama klarade sig från äventyret
med blotta lörskräckelsen och erliöllo
icke ens en skråma. Billånaren som
också saknar körkort har givetvis efter-
räkningar att vänta.

På ålderdomshemmet
t niiiingsas
(LT) blev det i söndags en tilltalande
festlighet. då Vita Bandet i Strömsund
besökte hemmet och bjöd på extra lör-
plägnad. Föredrag höllos av komminis-
ter Sällvin och pastorsadjunkt Lind-
ström. vidare sjöngo pastor Sällvin och
köpman R. Agerberg flera solosånger.
Pastor Sällviri framförde ett tack till

Tradgàrdsmäsrrire Johannes Sjöblom med maka Maria och fm-_ barnen Elsa. Erik. Vita Bandet för de årligen återkomman-
Mi och Karin. de besöken. som äro efterlängtade hög-

tidsstunder för hemmets åldringar och
Barn'-öa “_ om inackorderingar. Till sist tackade v.ordf

mmpg ' ' fru Regina Persson samtliga medver-
(ÖP) Med anledning av rykten.som cirkulerar inom Ström om förekommande bam- kan* sam, |.,°M¿c au (kw, hewk
iflmlllllgsfßll Ifltddtlas. till lflgcfl av de håß lählrlltl il'l0l'll Slllöms dislfiltl llllf sig även för Vin Bamkß ¿¿| vn", vcrküga
något enda bamlörlamningsfall bekant. h¿,g“¿“|un¿“_

llli Will l

FÖDDE I Ö I Hundar anställa massakrer
En son . på får in-mit

|“8°b°f!1 mh UN* M¿"¿"- f- F'*°h°" (ÖP) Ett ston antal får ha blivit ofreda-
Strömsund den 9 aug. l938 (1, och fi,-M at- tm, 3,-jhumm p¿ Öja.

rens skogar. En fårhjord på ett 70-tal
djur skingades. och man har hittillsFritt insulin åt mindre bemedlade sjuka i:s.w.=s ¿,,,,,,,¿, em., 33 mn av mk, de

(ÖP) Motion till landstinget om anslag av 3000 kr för inköp av insulin åt socker- flesta voro illa rivna. Man hardessutom
sjuka personer vilka ej åtnjuta fattigvård men äro mindre bemedlade och därför ej anträffat ett lt)-tal dödade djur. och en
äga förmåga att själva gälda insulinkostnaden. del hundar äro fortfarande lösa och

driva de återstående fåren. I går lycka-
Slrömstltld får f0||t|lög$|t0|eltt|l'S is rt-ma des man skjuta en av marodörema. och
(öm ombud rr-tm en zn-mi malm nimmngm i srmmsmra mmimir.-s på itsmagen iof iwlif-sn söker fw ärm» till dam lwßd-
att diskutera möjlighetema lör en folkhögskolekurs i Strömsund. Man beslöt enhäl-
regi mi bilda en ions om mimr .io unaovtmmgstimmm romeiaie pa im vet-imf. W. Ltlrldqvlsls Bageri
Kursen hålles på kvällama högst 5 kvällar i veckan med 2 timmar varje kväll. Före- rekommenderas
läsare och ämnen skola vara godkända av statens inspektör på området.
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Skolorna l Ström 2.1 sms
Ströms Vattudal lockar sportiga turister tÖP>_I StråTs¿f::iå:Ig:nb=\'iIi=<:o šjtylsleïlishel unde; låst-

. Velocipeder "I-lemies". Ryggsäckar. '°"“'"°" 3 _ ""°': N °_l'_'"' °'"""“9"'. ' '“'
°==mv*"ß=f“'='" am* -*°f=<1='s=ev *.ß°° -°-1=f~s- í.'å'.I“;r'.'.'..°II ^.-'.ä.'“..'.."¿ '?å.“'tšß'3dZ'“$2;;å'.'.ï.

Ö$'°'S““*1* R°d~*'“'P'““d°'S F""" ' 5"Ö'“*“"d- rtrseae. varm beviljades tjnnsttertagnet under htssttemsinen
lör fru Sigrid Strömberg. Kiirrnöset. med fröken Anna löns-

S|;|-ömsundg Bgk. 0c|-| Pgppgfghandel Strömsund. som vikarie_och lör _lnr Blenda Yngstam.
Kameror. och RISCÜC. Vlkllflß flkßll Eflkll.

Övriga turistaniklar i största sortering på platsen.
Ströms kommunala simskola :n=.tø.=s

(ÖP) avslutade på söndagen sin verksamhet lör året. Skolan
för "ske har hall l55 elever i ålder 6-25 år och fyllt en viktig men svår

Ta" Och Ö*/"Ûa camplflamklaf- uppgift. Man har nämligen endast haft två lärare. gymn.dir.
fY99$å°K8f- V0|°°iDGd6f mm- I Slöfßiß 8000009- Ebbe mttw.-rg och tu st-en etnmqs-ast. ratta ra man stats

Stfbmg Jåmhgndgl, Strömsund, undervisningen på sju olika ställen.
Elevema ha visat stort intresse. och även Ströms kommun

- har visat ston intresse och tillmötesgående lör skolan.
Røos kd' och Ett ston antal simmärken och några livriiddarmärken ha

Monark veloc_tpede_r och låttvtktsmotorcyklar. eros-rats. Tt_ll kandidater ha pmmos-erats Tage Hallberg och
Camptngarttklar. Ftskeredskap. Lars Syrtqs-ist. Strömsund och ltarl-Gustav I-tömfeldt. Löv-

Vinnmo mbkodon berga.
:um Magistran Brons: Arne Funseth. Strömsund. 23 betyg.

S'l° .S Dan' I. .Srö _ nd.22he -.
Nya Høteufts Storgatan» Strömsund ' medættvsïmlmnirlgeïtilxtrle en kariåttlilvling arrange-

Erkänl gott bord. Öl. G0da bäddar. rats å l0.000 m om hrygg.-mast. 0. Englunds vandringspris.
Bmiga '|'¿|_ 29_ som lör andra gången erövrades av Gustav Lundholm. Ström-

sund. med tiden 59.20. 2) Robert Nilsson. Strömsund. 60.05.

Grand Hotell, Strömsund. Tel. 65, 66
Hotellet fullständigt nyrenoverat. Bra rum med

varmt och kallt vatten. Badntm. Gott bord.

Från vildmarken till civilisationen
via BARBIS Rakstuga. Strömsund i samma hus som

Handelsbanken. Vlilsorterat lager av toalettmedel.

Addams Hair-Colour,
lettfritt gör håret naturligt brunt

eller svan. Pris 3 kr.
Orient Llllemlölk borttaget finnar.

nasrodnad etc. Pris 3 kr hos
Annas Slultvårdamagaaln I Strömsund

Postombud l Rlngvattnet ros-ms
P I . . . 'nd l ' -å?,8:nGâ å:f:¿:Ésa::c|?FIt$:|å| :fä gïzålïá Simskola vid Oljekällarn: Fmnrifrrln: Yngve Gantlin. Lennart

answuas i Ringvaun med skdigh au \."je söckendag /(IIISSUII. Üurtl Efikjiüll. Ûifgil fllrsbrljf. Gffü MGIICSSIDN.

uwhh po” md posßmiomn Gubbhög¿.n_ :ul Nšïrrrzt. Hedvig Etjde. tredje frtln slutet sant! stmläraren
rne en rg.

M°l9f|b|ffÜd° Förlovade
Rask 00" ÜURÜQ mdæ- 9l UNG' 13 åf- Sixten Forsberg - Gunborg Mårtensson

får Omedelbart plats hos utfiusfors smsmsuna
Ströms lvlejerllörening. Strömsund 9,., 24/g_|93g_

Tel. 147.

En små- och wlenerbrödsbagerska :ut.t-ns
Mgddehndg ¿-0,,_|9_;,, erhåller plats genast. Lön 75 kr per månad och allt fritt. Svar

1
(LT) Följande personer ha nu uppklarat sitt mellanhavande II" Bm 6'8' Smmwnd'
med vår organisation: Erik Olov Ollander. l. schaktm. Erik
Olsson. Olov Olovsson och Mårten Funseth samtliga från Höeß Vmmef 35 “"°-“*
Strömsund. (ÖP) ha de senaste dagarna samlat en mycket stor publik. I

Svenska Skogs- 8: Flottningsarbetarelörbunds avd 908. Strömsund passade sålunda cirka 400 personer tilllllllet att se
Vågdalen. " Från kon till konsumenten” och “Arbetets lira".
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,,,,,,.,_,, Ströms samrealsltola :most
.. (LT) I onsdags förrättades upprop vid

F0"I0V0d¿' ssmrestskntan i sndm den etevsnratet i
35,3" |(§|||,,|-3 de olika klasserna blev i fjärde klass I6.

T S M- i tredje klass 24. i andra klass 26. alltsåora u tnHamas sammanlagt 92 elever.

Smlttofrla patienter föras till
Strömsund

Strömsund får lagen ny sjukstuga m-mn (LT) om ajnggnen meddelar en i dag en

(LT) Sjukltusdirektionens i Strömsund förslag om uppförande av en ny sjukstuga för dllßllllßl IV 40 Smillffil lllmföfllm-
em so sang» nvsrynses av ntstnner. som nia. fmmnaner. en en sjukvardsinranning nißsswißlßml =l=°l= ßfß till Ström-
av föreslagen storlek sannolikt icke kommer att byggas som lasarett och att kostna- WN lf Ill “S815 ill På 00 Sjlllßlllßl
derna skulle bli avsevärda. varjämte det sannolikt icke skulle vara tillfyllest med åïf- SOM 51511001- dem mf in W" P5

mindre an nt time. urstmnel fmmnattef dem. sn sjnksmgan i stram ieue rm- vlßßbsl På svidsmisiulßhlß i Öster-
kommit för komplicerade sjukdoms- och olycksfall. vilka skola ornhändertagas på S000-
centrallasarettet. Avståndet från Strömsund till Östersund gör heller icke med nuva-
rande kommunikationer en ny sjukvårdsinrätming på den förra platsen nödvändig. _m.mn

I barnförlamnlnpepldemln
3°"*"°-“ (ÖP) inkommo under gårdagen sex nya

' fall. TNRSPOHCD av de IS sjuka till
F-förlovade Strömsund i går gick lyckligt.
Rickard Berg

55"' E“3*"°'“ Arbetarsmåbruks-
Strömsund den 27 augusti l938 verknmheæn ”_|,m

(LT) Ströms kommun anhåller hos
k.m:t om ytterligare lån ur arbetarsmå-
brukslånefonden med kr l3.l00 för

Årskonferens med Strömsortetß facltllga kretsförenlng aren |93s-37 och med 40000 kr mr är

(LT) hölls den 2l aug. på Uddens nöjesplats i Strömsund. Kretsstyrelsens ordf. Nils Ü939-
Grönlund hälsade ombud och intresserade välkomna och förklarade konferensen

ÖPPM1-
_An leda dagens nsmsndtingsf valdes osams Nitssnn. svsningen. vid pmmuntter :ä',,':'::':s?¿f'§:"mMlmmf

Etnnårld Htllsand. Representerade voro 9 avdelningar med sammanlagt I7 bjudes vid hg.

'fill styrelse återvaldes ordf. och korr. Nils Grönlund. Vågdalen. kassör Per Risselås-lhllens jalm-drrlsförening
Olovsson. Strömsund. sekr. Nils Holm. Strömsund.

Nyvalda: .loltn Texmo. Texan. Oskar Nilsson. Svaningen. Olof Olofsson. Kärmä-
set. Einar Hammar. Hillsand.

Suppleanter blevo: Lars Larsson. Magnus Gustavsson och Elov Sjöberg. Till revi-
sorer valdes lohan Melander och Nils Strid. med Anders Jonsson som ersättare. . .

Det beslöts enligt motion från avd. 760. att en agitalionsturne skall ordnas. Skogs- BeS
härbärgeslagens tillämpning i praktiken diskuterades. Många missförhållanden
påvisades. Det blev konferensens beslut. att varje avd. inom sitt arbetsområde. skall
undersöka skogsbostldema som tänkas bli använda under nännaste avverkning och "
till kretsstyrelsen anmäla bristfïllighetema för att f'å till stånd en generell inspektion. MARET SVENSTSONS

Förhandlingarna präglades av intresse och ansvarskänsIa.en fast känsla av att den MÛDEÅFFÅR
fackliga rörelsen slagit rot bland ortens arbetare. Efter ett verkningsfullt tal av Nils
Grönlund avslöts dagens förhandlingar av ordf. Alltid senaste nyheter

i Hattar.
BarnförlamnlngentilItarlÖsterstmd :mm -
(OP) Skolstarten uppskjutes. På grund av den stora trängsel som genom epidemin
f.n. råder på stadens sjukhus. kommer i dag ett l5-tal patienter att överföras till Sorghaltar Ständigt t lager.
Strömsund. Här har man ett provisoriskt epidemisjukhus. som för tillfället står tomt. 1-ckfon 54

Alanis kommunalfullmåktlge
(LT) hade i söndags sammanträde. Härvid bifölls arbetarsmåbntksnämndens anhål-
lanomatt kommunen måtteupptagaettarbetarsmåbrukslånpå ll.9l6 kronor. varav
saoo tunnor am avsedd. snm nuaggstan nu vissa av ms-1931 ars ttnemgue. Dllßßllllltllllla'
samt 3.l(l) lörbildande avett nytt småbruk. (OP) Den person som i juli månad å

SG) kronor för anläggande av vattenledning till skolan i Nyhamn anslogs. l.800 Grand Hotell i Strömsund avhämtat
kronor beviljades till vissa reparationsarbeten på lärarbostaden vid folkskolan i Ala- dikeshandlingar och kana för Västbyg-
näset. dens Dikesföretag av år l934. ornbedes

Till ledamot jämte suppl. för länets markegångsnämnd valdes Per Johansson. snarast återställa dem till Per U. Holm.
Gubbhögen och P.A. Backlund. Havsnäs. Strömsund.
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rn-ma Stornansens sinnelag symboliseras av dess andel i de
Strömsunds-Kamraternas K.M.-tävlingar internationella vapenirusierna ten av det fria naringsliveis
ÖP - f - mm' ¿ 1- - |_ blommor) med deras avsättning till vänner och fiender utan

fu. ' ' " P5 °°"d°8°" "'8""' gm ß"°"°° M" avseeride_ iiii inidrarg eiter un. vi nar iiarnpai oss iiti en denrn-

Löpning LSU) m: ll lvar Jönsson. 434.6 2/ Måns Erik k""5_k f°'"É mf Vi" Mk' V' um" °“ 5°m "'°db°'3"°' vi
Espniarir 434.1 3/ Daniel Ttívisi.-1.50 *N °1 f'*'“""8,"- "",d°' 5' W- _

Lßpnius |æ m: |/ Bim" '25 2/ Hugo Nüssøm Nll klllllll Vi ylI'_ll§lIE l'I_ÜVd& VII' Sllllllllg. GC VIII ßlb-
nb 3, ^_|°hm,,m_ |2_7 ende åt män som vilja ytterligare befästa vunna positioner och

dm”. - _39 - m"k_ gå vidare mot nya!
3,:go Nnssm 5 2/ Bugód 520 Vänrier: Vi komma på valdagen att avgöra: För eller emot

- . - - stornansen!

3/ '|Éf'lsonssdn'ömm%<i|.3z'9'?e' Ödmrk' 'om 2' H' mrmüm 'M6 Frarnaigaende eiier riiitsairagsnge vi bygga iander. arbetar-
partiet är vårt parti. vårt verktyg.

Rösta med socialdemokraterna!
Nils Grönlund!

Förløvlllllg rn-ma
(ÖP) mellan kyrkoadjunkten Karl Mark Nilsson. Gärdnäsbyn.
och fröken Södergård dotter till lantbr. Eric Södergård Vg|g|| i Ström; goçlgçn

°°" 'W f"'“"“'" '“"“- 'W B'°'“"“8- °"““**"Y"- im Den sdeiaidernntrrarisia iisran vid inrnrnnnaifaiirnairii-
gevalet i Ströms socken har löljande utseende:

Handelslöreståndare Torsten Carlsson. Strörnsund. srliaåbru-
kare Nils Grönlund. V dalen. fru Gunhild Karlsson. äsvi-Ålßllg lill Slrllß '"°"°'“ ken. lantbrukare Olof gdvin Olofsson. Kärrnäset. skräddare

Ü-T) | 'ÜÜÜ md ßfVI|mi|\8$"ß|°"°l lll* ld lll$l=° H. E. Jonsson. Strömsund. hemmansägare E. E. Andersson.
im att stim 011101 M av difsliwt för Sikswst i Ström i-iedningsnniritien. arbetare ostar Udd. uiriiisrnrs. tiyggrnas-
ßfsslsm vlökißs av |>=ß°ml° med en ambulerande Sw rare oint v. Manssnn. sirrsrnsirnd. araerare idns oidr Nas-
terska. som tillika skall tjänstgöra vid tuberkulossjukhuset i |,m,¿r_ 5|,m,,|g_ .fbgmg pe, 0|°fg,°n_ 5,g¿¿¿“|_ ”hm
Svömwnfl- samt vs bitfldt- oskar Niissen. svaningen. fnr am Andersson. uiritrsfdrs.

l.andstinget beslöt att fastställa vårdavgiftema vid sjuksiu- Mnmmgagm john |=°r-gm.,-g, |-tijgjiiri, grym.-g Amar-g Jong.
san till i Iilllmvlis fall Samma b=l°w wm vid wmllm- san. aredgard. araeiare Enir Eriirssdn. uiriirsfnrs. iiennnansa-
rettet i Östersund.att fastställa lörlossningsavgiften till kr l0 8"; |=_|°v 5j¿j|,gfg_ Öj,m,_ gr-bam. 0|°f \v||;_ G;g|,¿|,¿_
samt -tt s°dI=ltm= d fmlsdl mßßßlls °=h att bevilja iagentieisagare iairdtr E. rienriirssnn. Ldvtierga. srnabniirare
stl mha av I4-850 kr för siulßwsws drift ßf år 1939- Miiraei Niissan. strand. arbetare innan Melander. aredgard.

arbetare Einar Hammar. Hillsand. fru Lilly Vallin. Ulriksfors.
arbetare Per M. Jönsson. Tullingsås. hemmansägare Evert
Rislund. Trångåsen. arbetare Abraham Ljungberg dä. Bred-

nu VÜÜWÜÛ I ström gård. arbetare Lars Larsson. Vedjeön.järnvägstjänsteman Per
(LT) Vid de stundande kommunala valen komma valmännens Brask. Ulriksfors. arbetare Harald Johansson. Gärde. lägen-
ställningstagande att bli av vital betydelse i många avseenden. hetsägare Oskar Reijto. Vågdalen. hemmansägare N. Hjalmar
Den nu sinande regeringen har under de senaste två åren lagt Rosen. Lövberga.
grunden till en sociallagstiltning. som till sin utformning
avgöres av kommunala organ.

De blivande kommunalfullmäktigeledamötema komma att
tillsätta de nämtider och organ. som lör vår kommuns vid-
kommande skola handliava bamavård. hjälp till barnrika
famil' . hyresb' . arbetarsmåbruk. bostäder lör åldrin
mm.]S'kolväsen'detsfhgutveckling är en sak. som i stor utsträcgg g
ning utformas inom kommunema. De nu pågående utredning- gör den, som gör sina inköp I
arria om yrkesskolor äro mycket betydelsefulla. Den praktis-
ka utformningen kommer att till stor del lämnas till skolsty-
relsema.Detrelateradeärendastendel av vadsomåli de
an. r.....,.................. im. ...Mrs r... r.....iišï.' .i Box- a PAPPERSHANDEL
tillsvida. att det demokratiska Sverige har att taga ställning för |-.- Hoof
eller emot storlinansen. °

srntrniirei vitt indnr dernnirrarin skapa en sarniiaite rned T°'-30
lyckligare människor. medvetet genom egen erfarenhet om an
ännu finnas många medborgare. som bo i dåliga bostäder.
åldringar som tried sin lilla pension skulle behöva en dräglig
tillvaro lör ett rimligt pris som tillskott till pensionen. mödrar.
::Wsimæ?s;åulI&Mvæ%%:g;vanmälHng MUSIKER! on.|9;a

. utan e ansvars . som inom v -

sarniiaite iiar rim titt nnwardnad. 'rrais bdsiadsttiraairrings- f,'c",?9E',:|f_”'f,,':,'°;f“§f d"S,,,“'“'"m,¿'"',f|§:¿:',§:,°:,'m"',°°,¿n""ï',f;f':i

'.°"“.“'“"°'°“ ""°!“*' *""" '“*"8' “W '°°““°'- S'“"°'*°' i. ta. |.iNoQv|s1'. ana sz. sirdnndnd.

Storlinansen vill motsatsen till v arbete lör o et.
vill inte u ing.

aiinranna ranigdnrnen iiar aiiiid varit en gnd jnrdrnan rdr ska- De gamlas dag wa-tvn
under av de ston ßmtöesttlmsm- (ÖP) firades i strtini pa sdndagen. Manga privata bilägare

Storlinansen är varken nationell eller medborgerlig. dess hade välvilligt ställt sina bilar till de gamlas förfogande. Eer
nationalism är endast den slöja. bakom vilken den döljer sin gudsrjarisrbesöker i Ströms kyrka samlades de gamla i mis-
intematioriella profitlysmad! si0ns|iusei_ där b|_a_ kaffe bjöds.
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Åke Ödmark 1:9-ms Strömsund med omnejd tt ms
(ÖP) strömsundspojken. som numera tävlar lör M. P. i Stockholm. vann i söndags Härmed tillkannagtves. att tag nedan-

en vacker seger i Göteborgsspelens höjdhopp. där han klarade l.96 i andra hoppet. stående da oppnat atfarsrorelse under
medan linnen Kolka stannade på l.93. firma STRà.\lSL'!\'l)S \'.-\RL'HL'S. .lag

kommer att ira konvaror. tricotvaror.

För en frisk och pålitlig

F L I C K A

Svar till fru Emma Jönsson. Strand. Strömsund

Dagligen avskurna Blommor och Kntkväxter.
Smakfullt bundna kransar och buketter till

platsens billigaste priser

sTrtöMsUNDs BLoMs'rt-:RHANDEL
Tel. l29 ankn. trädgården

Slöberge Bageri
nexomutsuosnas

Tel. 44

TURIST!-IOTELLET
Strömsund.Tel. ll5 och llö.

REKOMMENDERAS
Goda bord - Goda bäddar

Humana priser

NU
i höstens valtider

möbel- och klánnlngstyger.
men framför allt en ny

KAPPA. KOSTYM. och ULSTER

Detta väller nl bast hos

ttllttssou a o|.ssot~|
Strömsund.Tel. 79

skall även familjen valla sina nya gardiner. draperier.

Ströms *°mm“='f“"'“*“=“=° LL?27.2';l“.Z'Ií2ií'¿.i'{'.ïï}IÉ.'åIfï.';!.ïåï?.;
lön har ton enn ssmmsnuaae. varvid bla. beslöts. au socknen slott indelas a fyra nu mg, '..,,,,,, ,||,,,;,,,,,,.,c,,_ f,-,,1,,,,,,,,,,,

brandrotar. nämligen Tllxans brandrote. _Strömsunds. Kllnnltsets samt Svaningen- “mm pmm WW nu 'ugn nmjhga
iC|i:*r'd,ntLs Beslöts anslå 400 kr till en folkhögskolekurs t Strömsund under pnw, Och C" gm, |,,.m,,|¿,,,¿,._

Fjlrdingsmannen Sjunne Bengtssons anhållande om ett årligt bidrag från kom- S"°"““"d dc" U “°P'°'“h°' N33-
munen av BG) kr för hållande av automobil i tjänsten avslogs. Hisgakrnlngsfulli P_ H, _\l;lm-m-.on_

Tel. 42.

_?___-

-

B

tu. uls

Fönm: I I

Finnes plats ledig att sköta 2 pers. hushåll. En dum; pßjkc
römsund den I3 september l938

.lenny och Elias Eliasson

Trá ut ordningens upprulllulllurr t Slmm.
[jr't'rrlings:m'tnm~n l)rum'I I-.':tg«-mtrmtt
och .-llgul Jour run.
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Én

Höstens nyheter! I

I

HATTAR. KOSTYMER.
ULSTRAR nu inkomna

W. OHLSONS HERREKIPERING

BÖRJES
KoNn|ToR|

Rc'Imnum':ulvru.s

Tcl. IO7

ALLT FÖR SKOLAN

NORDFOFIS BOKI-'IANDEL
Strömsund

Tel. 52

1

Höstens Tapclnyhctcr
hcmkomna.

Strömsunds Färghandel Er.
T. Rom. Tel. 41

4

I val;
l Edra TRYCKSÅKEFI hos

JAMTLANDSTRYCKERIET
Tel. 139

VÄLJ EDERT FOTOGRAFI
hm.

ERIKSSONS FOTO-ATELJE
Strömsund. Tcl. 220

4-I

Värme-, vatten och
avloppsledningar

utföres fort. vàl och billigt.

RÖRLEDNINGSFIRMAN
A. CARLSSON
Strömsund. Tel. 175

I samt alla slags svetsningsarbeten

I

Kmrlnliniurr
(iunnur Sallrm

¿ I

K_\'rll|_g'Örtl\ -

urbrlurrn
.Iuknh ,\'|Is um

I.4'|.skrzlr_\'c'L'_s -

fuhnknr
(il rufrul Spauk

Tïngslms -

mkInlmmrrn
.lohan Karl t um



Ströms scoutkår
H U S O D R Å R hade på usdagen celehen besok. Senuleheíen gre\e Folke

Har _\'i hüänkl vilken |n.gghcl\kän5|a det “ggcr ßemadolle anlande lrll Slmmsund. nch I k)rkan hade en

a au få en mjöm. mm af' man unnrmrlcmae djur. ““':;'_"°:' “""_'*'“*f;~ ';_:“_'°"_'_.'*"1*'*'°_"'|f*' P__“'|'1f_'f_" ""“"'§_ä'
.. Ju n. \are rer "re en unnar. a un a - e_r_:re\-e r-

med 'mg fcllhdrl' d'”_“um"_1 tïhdndldd 'md dt nadoue \alknmmen. Han lamnade en redngnrelxe mer karem
m* °m*“'° '"°“ 'gen IS-ånga \'erk~amhe| r Slrnm. Dareíler lasle kyrkoherde (Sun-

na_r _l_:sí\_ï~nmark un eg;:_n «íl_d;_l ".-mllrd redn_.;' (ïresï Bemad;»|_l_e

. _ _. laa lr wourernaoe rr om ramaoe uur§e re -mg a -

“"h'md"h:'"°r _"'""..ku"fl'”_r fn “man mjulk ' Je mer all så många rnfunmr ng ull seourhognden. Kyrkan
5TRÜ-“M -\Ü \ar fullsau lrnrs del ru\k|ga \adre|. Parad for íanan och

_ a\ qungandel a\ "Du gamla. du Ina" a\ elulade hngudlrghe-
len.

Därefter hade |e~upé med ~amk\ am annrdnah in gudrem-
|..l"8 |(0IIdll0I'l0l plarxalongen. Scuurerna sjnngo och uppfnrde en del ~ke|eher.

Rv/_,,,,,,,,_.,,,/,.,_,, Gunnar Grahmlrum lalade om -rina munnen och mlryck från

Fänkl bröd daghgen. Tel. 53 Tu"gam\|àgm'
_ I"nr«lrugrI um Tullgurm-lugrrl ur (iulmur (irulrmrrmn

_/innrr m pd mmu sulu.
En IICR I = <0-min

4l.T) I-'nr den nranade gina ax en ekrmnaskrn fur 325 kr. STRÖMSUND
snm Jag mouagrr a\ de nrgannerade arbetarna mom Slrurn» Lundqvists Bageri
knehen. får Jag hamred framínra null hjarllrga lack. .\!m
|n\al~ under de ljuga åren~ gemen~amma slnder eynex mrg Rekommenderas
nnga. då hundraden a\ kamrater på della salt \~r-al mrg -.rn Te|- 153
hågknmsl.

.\I|n forhnppnmg ar all nr. nuna många \anner. ar det Slfömâlldâlillg rm»-I-m

NWPFHFÜC- WN *HU fl”-I \5If f“fß'|§C im \ Iüff fllål- -“fd 1l.T| Olaga parkermg av hrl kmlade en perum 8 dag~ho|er a 4

cd" “Ü mm “da *|*“|¿' “ '"“'" “W k"~"“ FW7' *ad P5' ““ kr. och o\er\kndandel a\ maxmuhaslrghelen en annan hrlíu-
ßkrmmvf i den kmr- W" P='~z=åf bland ~k<~s~f«~Ih'I rm- 15 aagawrcf a 2 ur. ns. pr-mm-f. arm mn ha r-en rm

.\lill lack ar ell lníle um gemen\amma slrrder. mmm" M-,f¿__,n_ I-mg” _ “dem |"d_,g\|.,_,k., _-_ “.,,_p_ _; “ch | “_
-V'/' U"""""'l I-'or medíörande a\ pawagemre på ey kel ek en perwn hora 5

kr. En hundagare. \ar\ _|_\cke spnmgrl ule nlmlrg ud hola-
de ”O kr. Olaga gårdfanhandel renderade en herre -I daphn-

'“Üa|“e“ “ "a '“'“ ler à l:$0. I-ln radrnrnnehm are uran been» fack K daphnrer ål

|()P| En -I-ang alg|_|ur ~km~ fnnra yakrdagen a\ I-'mn\aune|~ kr I:S0. Tm perwner. mm underlåm -:flagga humhkau. dom-
Jakhallskap å Gran|nge\erken~ marker. de~ \ardera ull Il) kr holer och all erlagga duhhel hund~ka|l

Andra jakldagen falIde~ en 8-ang alglyur a\ .\Ia|lia~ 130 kr|.T\ådan~ka dan~o~er.uunuppg|u| ía|~ka namn pàell
Andersson på Juhannedah mark I Taxan. hnlell i Slmnuund. dnmdes vardera ull ln dagsholer a 2 kr.

Klan 5 I .S'Irum.ruml I938: I-'rån rumrrr urrrrl: Ingrid l.r\umlrr. l.:lI_\^ Vàgbrrg. (imlrun .". Brulu lunnnn. lin-ur Prrnmr. Ingrul
Oluf: um. .\Iim-rslu rmlrn: I'rr (iunnrrrull. líinur S/ulumlrr. Karl (iunnur Prrrmn. f'. Jun Arlulfnmr. l.m|_g-sl fram: Srgrurd
.\':luun. Per Zurkrnum. llurjr Ilullhrrg. Frrrlrl_\- Sumlqrrsl. .-irlhur ('urI.\ mn. Herul !\'unl[ur\. lxirurr: Pr-/lr Jnlumuun.
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Scoutlägret på Näset vid Tullgam
Föredrag hållet av IS-årige Gunnar Grahnström

i Godtemplarsalongen i Strömsund den l3 sept. I938 i närvaro av
bl.a. Greve Folke Bemadotte af Wisborg.

' met gick varje byalag till sitt för att laga
middag. varefter vi hade tillfälle att

' bekanta oss med de utländska scoutema
' och utbyta autografer och adresser.' Lägrets mest långväga gäst var indiern

Garbachan Singh. Han var lö år gam-
mal, iförd turban och var den ende på
lägret som hade helskägg. Han var
mäkta populär bland autografsamlarna.
På kvällen startade kungastafetten. som
per cykel skulle föra en gåva från lägret
till Solliden. där konung Gustas- V vis-
tades. 80 scouter bytte av vara_ndra
under den 40 mil långa vägen. Aven
denna kväll avslutades med allmänt
lägerbål vid sjöstranden.

Dagen därefter. måndag l aug.. fick
vi ett fint ottbesök till lägret. nämligen
flygplanskryssaren "Gotland". som
hade ankrat ute på fjärden. Det dröjde

'Träff i Tullgam -38" hade vi länge under det att den kretsade runt läger- inte länge förrän slupar hämtade den
längtat efter och glatt oss få vara med bålsplatsen. läste stabschefen greve svenska lägerledningen. som gjorde sitt
på detta hitintills största scoutläger i Folke Bemadotte en dikt om freden. Så första besök på kryssaren. På förrnidda-
Sverige. Den 28 juli anträdde vi resan följde några roliga sketcher och sånger. gen anlände också Prins Wilhelm -
med tåg från Strömsunds station. där samt avslutades det första lägerbålet
mammor och pappor vinkade adäí till med att lägerchefen prins Gustaf Adolf
de bortdragande sönema. Från .ter- avkrävde scoutemas lösen: "Var “ "
sund fingo vi reskamrater i 7 scouter Sedan av-tågade varje byalag till sitt.
från Östersunds scoutkår. och vid lit- och när taptot gått - var allt tyst.
tiden var vi framme i Sundsvall. där vi När vi vaknade på söndagsmorgo-
övemattade. Kl. 9 på morgonen åkte vi nen. möttes vi av ett strålande solsken.
vidare till Stockholm. och på efterrnid- som f.ö. höll i sig hela lägret igenom.
dagen var vi framme vid Vagnhärads Vid middagstid samlades alla de 6400
station. Där vimlade det av scouter. och scoutema samt en massa åskådare och
vi från Strömsund beslutade oss för att gäster i en halvcirkel på lägertorget.
med apostlahästama ta oss den ll km Bland gästema märktes bla. prinsparet
långa vägen ut till lägret vid Tullgams Oscar Bemadotte och Södermanlands
slott. landshövding Bo Hammarskiöld. På

Vi sökte upp den lägerplats som var slaget 2 gick svenska scoutunionens
oss anvisad. reste tälten. fyllde våra gröngula flagga i topp. och landshöv-
madrasser med halm och åto aflonmål. dingen hälsade scoutema välkomna till
Vi voro alltför trötta efter resan för att Sörmland. Därefter gick de tolv natio- ¿,,,-k,,,,ja,,,,,.,,, G-,,,,,,,,, G,a;,,,_,,,¿,,,
kunna börja några lägerarbeten nernas flaggor i topp med den svenska ,,-” ,.¿¿,,_,,,, M 5,,-|¿,,,_
den kvällen. gingo till kojs och somna- nationalsången. varefter lägerchefen
de bums. På morgonen väcktes vi tidigt prins Gustav Adolf förklarade lägret Södermanlands hertig och dennes son
av reveljen och skyndade ut för att ta invigt. Efter ett potpurri av lägerorkes- Lennart Bemadotte.vilkabåda intresse-
oss ett morgondopp. Därefter ordnade lem sjöngs psalrnen "Härlig är jorden" rat följde arbetet i byalagen och deltog i
vi i tältet och åt frukost. Så gällde det och Mr Hubert Martin fr. England fram- festlighetema på lägertorget. Där sam-
att ta i tu med alla lägerarbeten för att få förde världsscoutrörelsens hälsning. lades också hela besättningen från krys-
allt klart till söndagens stora evene- Men mitt i all glädje visste vi ändå. att saren och visade upp sig på den styva
mang: invigningen. På kvällen spelade en man fattades i vår krets: Ebbe Liebe- linan. ”Rida till kungs" väckte storman-
Malmöscouternas musikkårpå lägertor- rath - scoutrörelsens grundare i Sveri- de jubel liksom den svåra och dråpliga
get. varefter vi tågade till platsen för ge. Så kom stunden då stabschefen klättringen på såpad stång. Vid 2-tiden
kvällens lägerbål. Den låg på en bergs- greve Folke Bemadotte bjöd en scout i kom ett ilbud som förkunnade. att sta-
sluttning med estraden och lägereldama varje patrull stiga fram. för att med den fetten anlänt till konungen på Solliden.
nedanför vid sjöstranden. Det såg verk- sten. de tagit med från hemorten. resa Per telefon och högtalare hälsade kon-
ligen pampigt ut. när alla de tusentals ett kumniel över den framlidrie chefen. ungen scoutema: "Goddag. scouter. Jag
scoutema kom tågande in på lägerbåls- En mäktig tystnad spred sig över fest- har just nu mottagit Eder varma häls-
platsen insvepta i sina filtar av skiftan- platsen. när stabschefen i spetsen förde ning. Hav tack pojkar. "- Lägerchefen
de kulörer. Lägereldama tändes. och tusen scoutema med sina stenar byggde prins Gustav Adolf tog till orda: ”God-
snart sjöng alla med i de glada sånger- detta kummel till Ebbe Lieberaths dag. farfar. Vi 6400 scouter. som nu äro
na. Verkligen slämningsfullt blev det minne. församlade på Tullgam. sänder Dig
när en fredens duva släpptes lös. och Efter det ståtliga invigningsprogram- våra varmaste hälsningar. Adjö. farfar".
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“Adjö - tack ska Du ba". var konung- att närmare bekanta oss med våra kam- resklara till Stockholm. dar vi skulle
ens svar. Ett fyrfaldigt leve utbringades rater från när och ljarran. Byteshandel vistas ett par dagar innan hemresan till
för konungen under sior parad. Knappt av kliidespersedlar var särskilt populart. lamtland. Det ar med gladje nien också
hade hurraropen Rirklingat. förrän krys- en skotsk kjol byttes mot en lappkniv. saknad och med många vackra minnen
sarens llygmaskin kretsade kring läger- en engelsk vimpel mot en halsduk etc. vi ser tillbaka till "Trafl i Tullgam Tret-
platsen. och det från talarstolen medde- Byteskommersen var synnerligen lo - tioàita“ - den parollen skall sent glom-
lades. att konungen sänt en gåva till de lig. På torsdagen gjorde vi en utflykt till mas.
fyra scoutförbunden. Ett ömnbedovan-
de jubel utbröt. när gåvoma kastades
ned i fallskärm från flygmaskinen.

På eftermiddagen fingo byalagen
avlägga besök på kryssaren. inte alla de
6400 scouterna. utan bara en del. I vårt
byalag på 26 man fick bara ll) gå. så vi
lottade och bland de lyckliga. som lot-
ten löll på, var jag. Detta besök på krys-
saren var fantastiskt intressant och gav V IF .Û
ett minne for livet. Hela dagen gick i
kryssaren Gotlands tecken. och vad var
då riaturligare. än att dessa havets söner
fingo tända en flammande eld vid kväl-
lens lagerbal. Ett enormt jubel och ova-
tioner utbröt. när kryssarens besättning
anlände och fartygscbefen med fvra
kadetter tände lligerelden.

Så började nagot som man gått och
väntat på hela dagen - kung Neptunus
och hans följe. 30 scouter skulle
genomgå ekluten. från att svälja den Fr ia' Greve Folke Bernadotte. l.ogerrIie[}I.KJl. Prins (iustui .-lilol/_ vice logeniiej
beska medicinen. intvålningen till dop- Hugo (3-ilergron.
pet i bassängen. Hela scenen var upp-

hvssd som l f==>'i=~däfl=- och Kims Taiigama ei.-ii. sam vi is-:saga iaaaa s i

>-'vrvtvmß åtfßlidß M Mßrvr- ~dm man ae-ii maaa. Pa iaaiagsiaimiaaag Forrimlrine ' ..__?__. .

svdnizde hwmdc med sim niskor och gick rmaimaieiiema iiaaaisaii aa-ii rat- St M m, I '

120* i frå!! Sig llliil i||ljtIl då 0s'|1 då- boll. där sarskilt stabslaget med prins e U e _ "" j

xäf *Û kung NÛPWU “Ch M0* fö|.lÛ Gustav Adolf som cenler. väckte slofl som restes hu i i

il\'|äg§fl{ll Sig. VII' (kl CßgC|§ßlá|'lOC|'l§ ||j||¶s,§g_ "cja pfj|'|\cn" gagadc “_-(gu.

tur att under sången "Rule Britannia" ta |¿-ma nd; |¿-jgt-,-._-j,cf,m .Mg mà|_ minne linnS ' _' i

scenen i besittning och visa upp nagra På tas-allen var det av~slutnings|äger- fortfarande Och '

wliskßtflwf-Så ßlidc ett -f-tdllist M- har med eu ryfvafiaafi av aa-i v-arxiigi har uivii tom-
d-Pßl-då >':i>l=ß~kf>wf=n~ strålkas- siara taimaiai. Artas isiia-iaf v-ams ai minne ni 314. =

tare lekte tafatt mot nattbimlen under moi gården, där med cm. en jäiiceim-
dclwmtmjcmans av fsclmißik- och seouititja ing form av gi-aina sijzimar i i 1

'W *Û kfïßff k°"W"°f Sif* bf" Ü och däninder en test i rödastjämor "Var *

stön' 0-fb wdw i fö" ~åi= det nästan tz«ia"aaii uaaafaiii aaiia en v-auearaii t

ÜVCTHÜBI W- av vita stjärnor. Det bela varade blott
Éflßf 90 'S001 Ûßßffmfli följdß 00 någon minut men har gett en minnes-

ßdlkßßtdnd- wvå lässfbål =i\'~Idt==- him mf iii-ai. saaaagea var ae: avsiai-
d- D* m|lNld° ÜÛSWW Ü*d8- “W-' ningshögtidligbet på Illgertorget - vi
das- wßdßs °=h fffdßs Rtföt med tag aaja av aiia ay-nan-an-aaa aeaai-
allelianda góromål och övningar på hmmicf _ mh ed packade vi itmp \-dm
§C0lll'S Vis. 0Cll Vi lllldt flliíl llllllll pfylgf för att på måndggmqfgnn sid .

På bilden till vänster: Tage Mårtensson. .'.".". Arne Stenberg. Roheri Nil_m»n. Gunnar Jonsson. (LT. Ron-rilu-r_s'. “"' Bengt
Ny-gårrl. Birger Stromsledl. Lasse ??.". .".".". Yngve Jonsson. I:'i-ert Kring. Bertil Norrlberii. " "." (iriinduroni. (iiuinor Solli-ni.

47



|~9_|,m O. är kulåusrellt intresserad. Han var med vid stiftandet av
' Jllmtslöjd i tersund och har varit med i styrelsen för Ströms

Tllmê Claes I-*ml °°|l 05901' Hud riemriygttsttifeiiiiig sttiseasn dess titttmimi.
Givet alla riders glada revycabaret Gladlynt och viral har dir. Olofsson förskafïat sig en stor

FA vt Lov vaiiim.
revy i 2 akter. Sketcher. kupletter. allsång.

Ett verkligt skrattprogram. Fri dans.
Su.ömsund_ Uwe" Svanlnge :in-ms

|0|-“jag (kn 22 scpæmber k| 330 cm (ÖP) har hållit klubbmästerskap t allmän idrott. Resultat:

Yngre juniorer:
i< t ar' iivi ut 1... io.z1

"""d*“"3-'*'°"' '°^"'°-“' Hgws iicïiiliïir ttriitism iso
(ÖP) blev brakseger socialdemokraterna. unsdj-.opp U Uno |.|¿||§|c,, 5_2|

Kesultatet av valet t llinet blev en avgjord framgång för gmvhow |)(;u,,m, |.|,||,,m, 235
soctaldemokratema. De ökade från I-ll till I9 mandat och ha 1-“sms | , Um |.|,||g|,n || 95
sålunda klar majoritet. De nya landstingets sammansättning wpnins gm m_ U Um |.|,||,|,,, 2_|5_05
blir: 5 högermlln. 3 från folkpartiet. 3 bondeförbundare och I9
5°°"|d°m°k"'°"- Gossar I2- I4 dr:

Kulstötning l)Ally Ulriksson 8.40
f.F.K. Strömsunds i-trijdriopp ti Patte aversion rss
rön ttuwma-mstsp ris givit trstjsiiag miitisi; Ußzdhwv H F°Il== Aßslv-0" -H12

aoo in ii ta. avpvgtt. 2.012. sooo iii ii ene zstiissm. T'**'°8 U F°"=° ^=°'“°" *-7-
l7.29. 200 m. I) Birger 25.9. 3000 m I) E. Zakris-
S00 |Û.|O.3. HÖ_|dl)0|)p ll Bffg' Ödllllfk. L75. Sl8Vl')0Pp ll I ,¿~_|938
T Bl .2 .D' k . I B' Öt1llIl&|'k.33.l8. "

om Omberg 'so 'S us , "ger (ÖP) Skolöverstyrelsen tillstyrker. att man med bidrag av

ßpid-ut--»porr =---« ï.'.1'â"'°"°.'i.'f'.¿'.'ï”'°"°"“'“*iï.'“å""'ï¿É.'fï'“f'°iI"““"*"”°°'iI- rv ar. gymnastr . s . nt osrntm oc
(LT) Under tiden I-IS september har 5 fall av scharlakans- skolbad.
feber upptäckts i Strömsund.

, ._. Dansförbud l Ström och Hammerdal :im-ns
i (ÖP) På grund av rådande bamförlamningsepidemi i lånet har

» 7 i 'f f Gårrsjö. Hamrnerdals och Ströms hälsovårdsnämnder medde-
'J lat. att danstillstöllningar tills vidare förbjudas inom resp. höl-

sovårdsområden. Det har nlmligen visat sig att danstillstllll-
ningama i Hammerdal och Ström blivit livligt frekventerade
av personer från trakter där bamförlamningen förekommer.

Maltdryclter
(ÖP) Trll kontrnllombud vid maltdryckstillverkningen år l938
-l939 har kontrollstyrelsen förordnar för Ströms socken folk-
skollllrare D. F. Nordfors i Strömsund.

Vår nya landshövding mms:
(ÖP) Regeringen har i måndagens konselj till landshövding i
Jämtlands län efter landshövding M. Munck af Rosenschöld.
som samtidigt beviljats avsked. umämnt

TORSTEN LÖFGREN

Landshövding Löfgren tillttöder sin nya tjänst den I oktober.
- Han har sedan många år varit en av kommunikationsdeparte-Täxans skola och Iärarmnan Sara Tnrhamnrar. ledande mn och 'I “Iman speciell' skickad rom

stina landshövding Munck af Rosertschölds energiska arbete
på vlgvllsendets utveckling i vått lan.

En jubllar
(LT) l on f ller bankdirektör Olof Olofsson. Strömsund
60 år. Enfzrmatt hzgenomgått Ope lantmannaskola blev 0. fjllr- MÜÜÜPÛIÜIÜWÜRÜSWÜ 36"' W”
dingsman. en tjänst som han hade i l3 år. Han har haft otali- (ÖP) har förrllttats i Strömsund. Omkring 3 proc. av de röst-
ga kommunala uppdrag och har ofta p.g.a. sin praktiska dug- berättigade deltog i valet.
lighet varit den som fått på sin lott att verkställa fattade vikti- Valda torde bli: Från borgerliga samlingslistan Yngve Hall-
ga beslut såsom skolbyggen och dyl. Vad han utfört idet all- berg. Gustaf Skogman. Oscar Carlsson. Uno Mårten. J. R
männa av mest bestående vltrde är nog anllggandet av egna- Scherrnan.John Nyström. Sixten Fjlllgren. Ivar Körner. P. N.
hemsområdet i Bredgård. Ottesjö. Per Johansson. Daniel Nordfors. Algot Eliasson. J.

Ozs egentliga verksamhet har dock varit förlagd till bank- Månsson. och Petrus Jönsson samt från “Samhällets väl” 0.
rörelsen. och sedan l9l6 har han varit direktör för Folkban- W. Mattsson. H. E. Jonsson. G Karlström. N. E. Rislund.
kens avdelningskontor i Strömsund. K. Olofsson och Elias Lögdberg.
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2719- l9J8

st'°m'""d Stor, kraftig I-Iamlltonshne
Gården kvarteret Orten vld

4 år, verkligt överstyv på räv och hare.Näsvägen till salu. Pris 100 kmmn

Närmare genom sales av Fritiof Persson

' ' Hednlngsokälen

Medborgare l Ström .im-ma

íå'.'2.;'f...““'.š.!l.'ï.5å“.?{låL“âï;“¿í.åï?¿.'å'f."..ï.2 H-vwsw I-w-mfl-ibw
att ligg; hemma, Kyrkofullmakiige ha ju bara med kyrkan att (LT) För de många inbtottsstöldema i Doroteatrakten häkta-
skaffa. des pä fredagen skomakeriarbetaren N. N. från Hat-snäs. Han

här efklllll inalles 8 inbmltsslölder. Den lörsla begick han den
27 sept. i Olofsfors brukshandel i Nordmaling och tillgrep däNYk ""°' W” varor lör cza 700 kr. Några dagar därefter gjorde han ett dyna-

(ÖP) S.G. U.-avdelningen i Slfñmstlnd hade i söndägsetl lal- mißpfingninggksök mot kgssaskåpct i brukslmndgln men
fik! ÜCSÖKI Sllllllgâlllölt Å g0dl8fII|)lll'|0kl|$ll. l.Û.G.T.- Iyçkgdgg ickç i sin upp§å|_ Eçf y||ç|-ligan “gsm dggaf gig;-.
logen Norrskenets medlemmar vom även inbjudna- Bla- de han inbrott i posilioniorei i Skansholni. Villielniinadar han
bßlöß U" h°$ 4l$U'Ü“$'Yf°|$l lllml- lll S508' 0971 llilll' med dynamit försökte spränga kassaskäpet. Även där miss-
Iillßl- S001 skall hållas i -llmllllld ijlßlllñ- IIIÛIIG föflls- lyckades hans försök. De senaste dagama har han gjort icke
sas till Strömsund- EM möt ßlidß samkväm- mindre an 6 inisnsn i oaroieairatien..

Fónåkdngækebdagen Leksakerna är billigast . . _

FE:l^X-l'lElMDÅI.nl; _,,.0,._,-ag

Övriga F6l'8ákrlflQ8bl'8fl0l'l6r. hos

Ombud I Strömsund: Strömsunds Korgaffár
Övßrlàrâren P. W. Tttvelând |m,,|,_ Q_ 9550"

Förlorat uio-ma
(l.T)Lordag_enden_l okiotierbontappadesisirtinisunden DödsolyckavldLövberga
'lm 5"-fl Shlllllll-||l0°M"_1d° “Ö UPBIF- UPPÜIWÄM' W* (LT) En olyckshändelse. som kostade 40-årige banvakten
godhetsfullt äterställa dem till Provinsialläkaren i Strömsund. gym ußwn 5 osm-u|,,, |iv,|_ gnlc pg |°N|,¿§m5¿.

dagen strax söder om Lövberga.
umumkßu | mn. Jimth 5, 9,, Larsson skulle frän Lövberga station med trampdressin

lön tiar t ar vani i-in god. Pa manga iiut nar rnan gtlißilian W' *'15 l¶"¿f"' ':§' län” .'}fd"';f:$:°:.:f"°°:¿“';§fk“:,f
huseIöratttagavarapä"skogensrödaguld.'°Detberättas wdsüg' "S" Ü _' ' 5 3 .a S' U I H m mm mm svgh pmm 6o_7o 'im bam. som voro pä väg till sitt hem nägra km söderom statio-

Larsson l I h än blödande. nen.synpä .som ägsansösoc sv
was' "um W* "nen son mulm' ungefär I km frän Lövberga. Strax intill läg dressinen upp-

och rtedvänd. Barnen sprungo genast hem och omtalade sinÅ I SIIÜIIISIIIIII upptäckt. och deras far begav sig då omedelbart till Lövberga
(Qp)  mmm .M jgmumgs un, ¿,|,mf5|-_ löratt läkare. Larsson fraktades omedelbart till sjuk-

inedtings tanter i sironisund tningiires iianned iitt ansoitan swsan i_Slfömwßd- där man ßM°s en °PmII°- M lwß
|°¿58 ut 5||u-ga, den | jam,-5 |93g_ Avßninscn lugg, md liv stod icke att rädda och han avled under natten mot fredag.
255) kr P" 5-_ Larsson hade fått nacken och vänstra delen av huvudet svårt

Eitpeditionslokaler tillhandahälles av anstalten. llfïcl-
Vid polisutredningen. som verkställts av landsfiskal Y.

Hall . Strömsund. har det framkommit. att Larsson ta it
1*-wvcti-isirß-and ~-->--»- ra. 3ïif“i...ff........i........,...........i..i........i...... nål.
(ön vid s-uden i ninrse var en jakistitsttap pt 3 personer berg. siaiian. Pirisvainen irarsig in sen an Larsson vid stidn
med bil pä väg frän Strömsund mot Ulriksfots. Vid Edströms växeln. 200 m från station. äkt nära inpä tägsättet och gripit
mekaniska verkstad. där vägen är fullkomligt rak och sikten tag i sista vagnen. Täget var försenat och kom snart upp i 60
fri. skulle bilen köra om ett 50 äts man. som cyklade mot km fart.och tydligen harden 55 kg tunga dressincn icke kun-
Ulriksfors pä vägens högra sida. nat hälla sig kvar pä rälsen. då Larsson släppte taget.

Närbilenbefannsigendastettparmeterbakoincyltlisten. Larssonvardßärgammalochsörjdesnärmastavmakaoch
stackdenneplötsligt ut i körbanan lörattköraöver till vän- tvä barn. I-lan blev lörendastnägramånadersedan befordrad
stersida. En kollision kunde icke undvikas.och cyklisten kas- till banvakt och har tidigare varit bosatt i l~lammei'dal. l-lan
lades baklänges i vägbanan och ädrog sig ett brott ä lärbenet. beskrives som en mycket skötsam man.
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Kyl'k08djllll|Cll i Slfölll x ln-|<nx I K f “-
(ÖP) har av kungl. maj.l lillcrkanu eu fas! reseamlag på 350
kr om àrer. Skymningsbal

å l'l)Dli.\'. Slrömsund
En vandringsriittarekurs H- u» 1-nu

(Liz) \'|d L¿11'::kl:lnlnmks\k«»Ia har genomgàus a\ bla. .S'\en Iördagcn den] 5 okwhcr M 9_|
O vsso. ' ' CI!

.\1u~ik: .\'.-\TTH()KAR?\'.-\. Kramfors.

Ströms husmodcmíönqing . . ".'_'Wm Söndagen den lbnkmhcr kl 8-I2
(ÖP) har haft sammanlrade. lm ~lud|e<.|rkcl h|Idade\ 1 .nmnel _ _ _ _

umdgammuwn. man M1.-sr :maa en anwnsmwanang .mm -“WKI ( FJ"-"“°D5R~* K-'\PF-U-
husmodersircnmgen och au anslalla en hcmhjalp. Yadare

beslöts au studera biograferna med tanke på hamen for au
utröna om lämpliga lmcr \ai~ade~. “olet var lalrikl hcwkl.

Vid Statens skogsskola
um i Ham, har ;.\~g:mg~.-“men a~|=;|~ ma. rn cm- mn- Siöbgfgs
backe. Slrómsund.

Hembageri
Ströms skoldistrikl
lLT) har fån tillslånd all med bidrag a\ ualsmedel uppföra eu R E Ko M M E N D E R A S
nyt! .skolhus i Täxan. Den hogua ko~|nad»~umma. varpå ~|a|~-
hidrag får beräknas. har heslamh ull -II Jan kmnnr.

I'nIk.rkulIururrn
Birger Killlherg
Hm~.rm't.r _

f/"
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Prllr .lulmmmn. Lururimmrnu .-lnnu Merlin mn. Slnmnuml och ßrlly Srrmmn
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CÛLLIJNS KOSTYMER .lälnlbygdensungdotnssltola innom:
(ÖP) i Hllld hel' börja! Sill ßfsla läsår med blå. ßljallkW; 313113 ß [Ung C01 I ”NS elever: Maj Bergström. Ernst Engström. Gunnar Göransson.

' Ern" mm TVÅAN -IRBAN Maria Henriksson. Sivert Jakobsson. Helmy Olofsson och
Adolf Svensson. samtliga från Ström.

S5'- 65'- 75'- 85'-

Epldemlrapporten :ofumss
C05-U-ms 001-I-“NS (LT) ts fen en sennnstsnsrebef nu nippnnentn under tiden

EXTRA SBNIOR t-ts ntnnuef i snunnnnu.

98:- llS:-
Kommunalvalet l Ström :moms

5 T R Ö M 5 U N 01 lön HOGERN. efnuu 6 pinnen ettan v. 1nnnne«>n.Gfe|..-
gård. Erik Pers .T ll' gsås.A Espmark. Epnä. U

P' W' Mårten. Strön'L:tf:d. ëril't“AlvebofI:lava|tnet. Ingeborg Hg:
Henekipering men. Ulriksfors.

FOLKPARTIET. 3 platser. Per Jacobsson. Näsviken. Anna
Levander. Jonsgård. Sixten Fjällgren. Strömsund.

viffålöm ”'°'°~“ aoNDtaPó|tauNt>t:'r. .1 pinnen manen Landberg. önn.
(LT) Vis °=_h vlttqßaåwßwßlm avstyrker IK» R- m Nit; svensson. smna. km Entssnn. Risserss.

",',:,',$,,'“'°i '¿¿,"_ Ö|,§'_°',¿°'|, f,¿,$b'"'“'"”:','§,f¿f:n':,:ff,'f,'n': soctA|.osM_o|<|tA1'EnNA. ts pinnen rnmen carlsson.
Ströms vumd.|_ Vakt' .nsmur sig Ü" unsslyækcns "nanm SIIÜIIISIIIIÖ. INIIS Glßlllllßd. Vkgdlltll. Ålel BRÖ-
¿e_ m om *_ som in inmsæna W “gem sju” mi. gård. Gunhild Karlsson. Näsviken. Olov Edvin Olovsson.

- - - - - Kärmäset. H. E. Jonsson. Strömsund. Er. Em. Andersson.
"'°'°'|. "°'| l""'“°'|b;" ':k"_"“"°" °“""“* ""“* Heanangsnntnuen. otnv ostar una. utnusrnfs. v. Menssnn.

3* snunnnnu. runs otns- Nxsmnut. snnnsete. Per otnvssnn.
Bredgird. Oskar Nilsson. Svaningen. Rut Andersson. Ulriks-
fors. John Forsmark. Hösjön. Anders Jonsson. Bredgård. Erik
Eriksson. Ulrikslors. Elov Sjöberg. Öjaren. Olov Wik. Grels-

Dans à Folkets Hus gm.
Söndagen den 16 Oktober mellan 8.30-12.

gammaldans 4-7 Åre med omnejd " "Hm
M -k. (ÖP) Härmed meddelas att undertecknad den

USI . .JÃMTPOJKARNA I noven'Itlb*r:.kö:I|:t;|;;t|lIilal i Are.

Rörledningslirtnan A. CARLSSON. Strömsund.
Teternnen snurnsnna ns nen Åre 12.

IS/l0-N38

Byt ut Er gamla apparat Den nye prästen hade fått skjuts av Lars i Lia. och vid
och lår Rodiola visa Er vad verklig radio är och ger resans slut lade Lars fram en räkning. som nog var litet

väl stor. Prästen blev betänksam och såg närmare på räk-

..D“ mkamdioumlas "mg::° uns nan när nu de tt'h mom -- - en . sa . s ts juts m.m. m.

stttcssouoouråfc V" ll' “°' R" “*S°"-'
o. ot.ssoN. snunnnna. 'reternn zos. mi' mm' “' "““'

(LT)

r'oLKrróGs|<o|.|:|<U|ts t su-ønnnna nnnnn S 1- R Ö M S U N D
ÖP Kttrsens0ppnandel6rdagenden22kl. I9.
L,|¿|; (;°d;¿mp|¿|-|°h|,n_ 11,1 mf fu-,|||,n;n¿¿|m; Härmed meddelas att samtliga aärer i

Vlfdß' U- 19 °°|l 20-50041811' U- |3-|5 OCH |4-|5- Strömsund. Ulriksfors. Tullingsâs. Näsviken

Ämnen qvhßwläwn: nen snnna fntn nen med
lntematronala fragor: Docent Gunnar Heckscher. Uppsala
Kommunalkunskap: Aktuarie Helge Berglund. Sundbyberg. üsdagw dc" I "member Öppnas kl' 9'
Samhällets hjälp- och skyddsverksarnhet: Advokat Märta

Björnbom. Stockholm.
Spräkvetenskap: Lektor All' Hildinger. Falun.
Jordbruksfrigor: Rektor J. E. Siden.Torsta och agronom Olle

Eriksson.TulIm'gsls.
Svenska: Överllraren P.W.'l\|veland.Strörnsund. sundmgs ur' & Gmdsmedsaâr
Muennuk: Følkskottame Axel Løgdberg. suunisund. Rekommenderas
Alla - unga och gamla män och kvinnor - inbjudas hjärtligt.
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Ström mot senareläggnlng av nattäg moms Ströms kvinnliga landstormsförening :moms
(LT) Östersunds stadsfullmäktige har beslutat ingä till jäm- (ÖP) hade i fredags höstmöte å Nya Hotellet i Strömsund.
;:gsstyre'lsen meåönskemäl. att tiden för frñnMStock- Man beslölt¿t:|h:::öarb'etsaftnar varåtršdje 1'tll sam-

mom ägges. att detsamma anländer tr tersu sena- manträdes s yra ett rum ya ote .

re på morgonen. Dena har bland ortsbefolkningen i Ström En fest skall anordnas å Strömsborg den l7 nov.

~:::- .... ....ommuna m an mg ven - na ru tm. rst nsson. ora omoc en
ligt beslutat an hos jämvägsstyrelsen framföra sin protest mot Signe Lindkvist.
en dylik omlägg:ing.efters3m“orten därigenån nâe vidkän- Ordf. fnr Brgta Korning redogjorde lör landstormslottornas
nas försenad an omst av v post som g s oc resande. sommarkurst tgtuna.
Enär befolkningen efter hela Inlandsbanan och icke minst pa

»R-GS»-=L
gmjmu-_ om (ju, av Ösæßuwsßqm önsjmjc mgßßc. (LT) och grammofoner förmånligtä vår utställning i STRÖM-
ningen förverkligas. torde man kunna förmoda. proteströster i SUND- NP "°l°_"°'- löfdll 5 “ll WW! 6 "°"'°'“b°"-
,v,¿,,5n«| °mf,m,i,,8_ Fullständig s_or_1enng av höstnyhetema.

Försumma ej trllfllllet.
A-B. ALBIN t-IAGSTRÖM. ALVDALEN

sr<oGsvÅru>ssTYnt-:r.sEN
Jämtlands Distrikt av S.L.U. anordnar Jämtlands slaltterilönnlng 2mo.m;

Sfämnlix-Hävlinxvf tLT»meoaetsfhsm«tmrsomautuorasmaestsxrsresnugirs
under ledning av Jägmästare Axel Schard. slaltterirmorna Walle Jonsson och Hugo Hedman i Ström-

Östersund den 29 okt. sund.
Samlinggplatg Su-ö|-|15u|\d_ D|-0§|;_srgti0||c||_ Medlemmama erinr-as om. att vid anmälan av slaktdjur. all-

Täv|ingen |,5|-ju |¿|_ |2_ tid hänvända sig till föreningens ombud Sven Jönsson. Tel.
- mssmdc- - 209. Strömsund.

^"° sk°g“å'ds'" '"'”"d“' JÄMTLANDS st.At<Trant|=öReN|No. apa.

l Slfölllßlllld 2-I/l0-l9.18 _t|/|0.|q_tg

(ÖP) lnte mindre än ett par hundra personer hade pä lördags-
kvällen kommit samman för att höra docenten Gunnar Heck-
schers föreläsningar på godtemplarsalongen i Strömsund.
Starten var alltsä bättre än man vägar vänta. Docent Heck-
scher behandlade europeisk politik under 20- och 30-talen.

I anslutning till kursen hade på söndagen anordnats ett trev- -- --
ligt samkväm med tesupe ä godtemplarsalongen. vilken var Stromsund
fullsan till sista plats. Programmet upptog ett föredrag av kyr- Onsdagen den 2 nov. kl. 8
ltoherde Gunnar Löfvenmark om ”Värt folklivs förädling.“
Vidare sjöng fru Signe Tuveland flera solosånger. och sjuk- V Y
sköterska Stina Magnusson underhöll med musik dels å ftol
och dels piano. Pianomusik utfördes även av kantor D. Fr. Det beror på pubhlcen
Nordfors samt fröknama Elise Svensson och Anna-Lisa

och ltr Börje Sandström medverkade med dekla- I7 pet-søners sällskap
'“'"°“- 7 mans orkester

Dansuupp
Jaktprovresttltat
(LT) Folkskolläraren Sigge Eriksson. Vägdalen rned schiller-
stövaren Roy vann bronsmedalj i jaktprov som anordnades av
Jämtlands läns stövarklubb.

Mnnieipalrullmälrtlge l Strömsund :mms
(LT) "Strömsund" erhöll ISO röster och I4 platsen Yngve
Hallberg. Oscar Carlsson. Gustaf Skogman. Uno Månen. J. F.
Nysursmt. tt. settemwss' ren Fjrtt .t>. N.ou ju. tv

ett vn"rAcr<A |<<,......|»..1.,»...m..|>..Z?.| F.. ~.§n"?,..^|,°.

-~«---«--«---»------«- :...*'.='~°.,..'!
Udf kam. Gustav rtutsrfom. N. E. rttstund. ttsrt otov.-sm. enas urga-

samt en svart bagge omárkt. Rfs-
Aterras mot navoa kostnader

ms aemmra eofansson. Otaren. Slßßonrbshrs
su-5m3und_ (LT) som ämrta ätaga sig skogsarbete efter Ströms Vattudal

med biflöden. torde i och för upplysningar först vända sig till
nllnnast arbetsplatsen belägna arbetarorganisationer.

För Ströms Vattudals Fackliga sarnorganisation.
Srvrelsen
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Kyrltofullmäktlge i Ström Follthögsltolekursen i Strömsund v ti-ma
tLTl Högern erhöll IO3 roster och 6 platser: Gunnar Lofven- (OP) fortsatte på lördag och söndag med fyra lïireläsningar av
mark. Strömsund. Jons Espmark. Espnas. J. A. Nilsson. Tul- lektor Alf l-lildinger over amnet "Hur man skall tala och skri-
lingsas. Karin Ring. Strömsund. Olof R. Jönsson. Taxan och va svenska." varvid talaren vid lordagsirelasningama redo-
Ella Due. Bredkâilen. gjorde for vart språks historia samt riksspràk och dialekter

rixlcr (mh I pla'\c',: Lar\_ (mh på Sllndagcn \pfàknk|ighÛlhfÜg|cf- \'iIf
mm S“,ömwn¿_ Pm, _|m_“hwm_ 5-ä“,¿'kcn mh Erik Bach På lordag forelaser agronom ()lle Eriksson. Tullingsas.
\m¿m_ Bm' ML over amnena Allman onentenng over jordhniket i Strom"

3 och ".\lineralamnen i husdjurens utfodring.
BO.\'DEFÖRBL'.\'DET erhöll I07 röster och 3 platser: Jons
Svensson. Risselas. Erik Lofvander. Ohn och Nils Erik Ris-
lund. Grelsgård. HOS

ARBETAREPARTIET - S0('lALDEMOKRATER.\'A erhöll Høøfs Matvafuaffâf
öl 3 röster och lll platser: Torsten Carlsson. Strömsund. Karl
Johansson. L'ifitsft»fs. Haga Jakobsson. us.-inga. i~i. E. flf NI allt löf JULBORDET-
Jonsson. Strömsund. E. Em. Andersson. Hedningsllokalen. Bgslàll fàrdiglutad fisk i tid,
Levina Månsson. L'Iriksfors. llarald Johansson. Gâirde. Jons
Palm. Strand. Ida Lögdberg. Bredgàrd. Erik Persson. L'lriks- f

fors. Evert Rislund. Tningasen. Abraham Ljungberg da..
Bredgård. Anders Eriksson. Taxan. Lisa Olofsson. Karmaset. Nymerhetsfofelsen ll "' ""“
Axel .\'ilsson.Tullingsas.()lof \\'ik.Grelsgard.\'iktor Ramen. tLTi l.().G.T.-logen .\'orrskenet i Stromsund hade i söndags
Ulriksfots. Enk Norden. Grelsgård. hogtidsmote. Tillslutningen var stor och 20 nya medlemmar

intogos i logen. Hr Algot Eliasson höll halsningsanförande.
varefter hr Börje Sandstrom reciterade Karl Larssons i By dikt

Strömsund. Folkets Hus "G.>aicmpiamraes." varpå muta: issgtaasisi av nr smu-
Fredagen den -t kl. 8. Fjällgren om "Logen och ungdomen", och så sjong fröken
Den världsberömde trollenprofessorn och mystikem Inger Eriksson. Yàgdalen. med hr Jons Abrahamsson vid pia-
_\'E55.|_,\_|_\' med ,¿¿||,g;,p_ not "Jag elsker" och ".\lan borde inte sov a". Darefter visades
Två timmar mellan fantasi och verklighet. en SGL'-film. "Fran kamratlritffen i Hammerdal". och SGL'-
xommef damm min Pans. arm ~1öm=° "l-=s«f\'I~=m"-
.\'ees-Lajn.som tager sitt eget huvud av sig.ar for \'id samkvam efteråt reciterade hr Sandstrom "Ungdo-
\~ç|ç|1sk;|psma|mçf| (kn s|t')|\|;| gå|;|_ mått". OC|'l spcltk' SÛL'-iImâtlül"C|'Il;l Cll lt?íIlCl“\l)'CkC.

"Förlovning klockan tio".
Biljetter à l:- l:50 saljas i teaterns biljettlucka från kl.7.
Endast denna föreställning.

I-Iyllnlngar
(OP) F. inspektor J. E. Gohle. Ohn. Strömsund blev med
anledning av sin nittioårsdag föremål lör hjärtliga hvllningar. *

Från tidigt på morgonen till sena kvällen strömmande gratu-
lationer in. och nittioåringen hade ett dagsverke på IS timmar
med att mottaga alla besokande. Den pigge åldtingen fick rik-
liga tillillen att prata om sitt älsklingsömne skogen.

Ströms lïltsltytteltrets
tÖPi hade på söndagen anordnat skjutningar i Aspnas. Skjut-
ningen försvarades av dimma och snöslask.

Re.tuIluI:
-t klass; li Edvin Stenstrom. Hillsands skf.. 25 tr.
3 klass: I l O. Bergström. Ströms skf.. 24 lr.
2 klass: I i Harald Larsson. Aspnas skf.. 25 tr.
l klass: lllöns Espvall. dzo l7 tr.

\'id tävlingarna i insatsskjutningen. lt)-ringad tavla.
l/'2-figur å 300 meter blevo resultaten:
-I klass: Edvin Sltsltiim. lfllllsands skf. Ål p.
3 klass: S. O. Henriksson. Aspnas skf. 38 p.
2 klass: Harald Larsson. Aspnas skf. 37 p.
I klass: .\lartin Blomberg. Hillsands skf. 33 p.

Torsta lantmannaskola 1 ii-min
lÖP| började t går lasåret l938-39. Till huvudkursen ha bla.
följande elever antagits:

Ivar Alvebo. Alavattnet. Erik Eriksson. Bredkälen. Robert \

Olofsson. Btedkälen. Sven Artur Svensson. Strand och Stig
Vikström. Gårde. Uinsskugi-uklurr Per Jakobsson. Näst-ilcrrt. IP:/I-Jaikuln
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Gustaf Adolfshögfldett aiii-ma Ströms httsmodersßrening wii-rosa
(ÖP) firades på söndagsafton i Ströms (LT) har haft sin månadsmöte. Ordf. meddelade. arr folkskolestyrelsen gen tillåtelse
kyrka. Den inleddes med ”Vår Gud llr att använda skolköket varannan onsdag för husmödrarnas hembitrllden till klubb-
oss en vlldig borg". varefter bankkam- lokal. En önskemål unalades. att en förlossningsrum borde anskaffas. och för an
rer S. Åström med kantor Daniel Nord- utröna rriöjligheterna valdes fniarna lenny Ronne. Tora Holm. Ingeborg Holmen.
fors vid orgeln utförde fiolmusik. Kyr- Karin Sllllvin och Regina Persson. Beslöts att nltsta möte skulle hållas i form av ett
kokören sjöng från läktaren och kom- gammaldags bondebröllop.
minister G. Slllvin höll ett anslående
minnestal om Gustaf ll Adolf. Sedan io/ii-ma
kyrkokören utfört ”I-ljlltar som bedjen” --
ooii niisoiniiogoo sjoogii Gosioraooiß Forlovade
gym 4" l\°P'°- Erik Tharaldsson .lenny Johansson

tlades I lar! l av oherde -

Lurvoomut. soooiiitroo oiizšiio man R'“°'ås °““"““°'
för fanan. varpå högtidligheten avslöts
med ”Du gamla. du fria”. Kyrkan vari
det nllrrnaste fullsan. Strö landstormslottor

(ÖP) hade i torsdags anordnat en trevlig aflonunderhållning å Strömsborg. Ström-S wii-ms soon. Pfognmmoi om pt stog av ionomo. mini: r oi ooh piano av sysior sno.
(ÖP) Amin gmmmdgr i tiusrringq och fni Mllrta Mårtensson. Man visade en film om landstormen. och det förekom
uifjooo i gaf a iiogsiiosoi i sifomsooo. tonen och dans.

En person hade renat 3 liter rödsprit Ptlblilil VII' Illfili-
ooiioomoosiiiiaooogsooiofa i io
M" “"'°f'='=*“ß“'="' *f 1*="°- °_°" irv|.t.N|NcA|t =mi.io»
hans hushållerska dömdes för delak - . . . .
Mt i 'aßeeßen li" 30 dassbu. à |t;%_ NIISSOII. NÜSVIKCII. Sll'Üf'l\Sl|l'ld. bll PÅ Slll 80-lßdlg fölll föl'

l y fllllgll'Vidare dömdes fem personer för _" ' _

Ghsja druckit mjuk ut en imm |a¿u_ G. Löfvenmark föredrog en hyllningsdikt. Under hela dagen fick fru Nilsson mot-
“mn “kmk mjömwh och “mm taga bevis på sympatier i form av presenter. blommor och telegram.

innehållet i en syltburk.
I3-årig pojke rlrunknad l Ulrllßfors
(ÖP) På söndagen hade en del barn begett sig till Kvisslan invid Ulriksfors för att
åka skridsko. En av dem. l3-årige Per Blomberg. åkte långre ut ln de övriga. och
plötsligt brast isen. som endast var högst l cm tjock. och pojken försvann i djupet.
IS-årige Bengt Olsson skyndade ut för att bistå sin kamrat. men isen brast åven

Jl.l|QI'l under och har var nåra att få stina livet till. då ynglingen l-lolger Hansson
krypande oc ålande yckades rldda honom.

E" $Y""°"”9°" "'k"9' Po: Blomberg iiooo iogoi i ojupoi oo iioi iimioo inom man iyotooos rt upp iiooooi.
Ul'V8| GV |U|9V0f Ü Energiska upplivningsförsök vidtogos men utan resultat. och pmvinsialllkare

Ngfdfgfg Bokt-|and9|_ J. Krenzisky. som tillkallats. kunde endast konstatera att livet redan flytt. Den föro-
suómsund lyckade var son till llnkefru Tora Blomberg i Ulnksfors.

P. W. Ohlsons I-lorreklperlng
år rustad för julen
med játteurval I:

ii/ii-ma Slipsar. Skjortor. Pyjamas. KYGQSKYUUGIG.

Nobelpriset l litteratur 1938 Reseltekter m. m.
(OP) 'iidelodesoeoooiekooskortio J if om i|=>aftyme_

oo i men av iiviooiigo iiiiomiiipiisio- 'nu :fm Sem, use,-|¿f_ imgemkm Håfvllâfl. Fl8|(b8|88ffl f'I'l. ff).
Grazia Deledda och Sigrid Undset.

Lånetsarbetarlöner wii-im _ _ ”'""°”
M., vid sin um .mmm u I 1, rön A iiopiisiitopoiioi i soomsooo vu i soooogs oiioniooo viiitomsirosi nu nu-
w | h 'Ö _”. 'W samlingens nye pastor.K.Gradin. Församlingens ordf .kontorist K lohansson.höll

ne lge oc ne arr tonerna . ' ' _

socmymlæn mmm I hvßninsen vllkomstanförande. För övrigt utfördes solo- och körsång samt musik.

:.::r:'--*....'*:~.:,f::~:.-.;..':1-i:-*°;f:~.v=
siiogwiiowo riiiiggmi s=zz. vrouw- J5"'tP°|k"'"'
rare (gruvarbetare) 5:15. iiidusuiarbeia- (5 man) spela á Folkets Hus. Ulrlksfors. söndagen den 27 nov.
ie 6:09 och för byggnadsarbetare (grov-
arberare) kr 6:4! idaglön.
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Fågeln tog eld och antände llleka :ii ii.i-mi Strömsundsllleka blev Stockholms
iÖPi Ett farligt olyckslillbud intrallade härom kvällen å .\'ya "LUCIA 1938” is | 3.19”
Hlßllcl l Slftlmsulld. LT H . dy mk ha ' - . | .L _' “ng v' b

En d« där =--=~wI«1=- -«~«~~== ~>~~I=«=« - kf*-== -W ==- I.....å.. I'.I.'.f |2.',,,,.'.'... if.%'í'.Eå'.'.'i'..§'l....I'ï ;.,¿...'«i.'l'.'i“f
sveda en fågel över öppen eld i kokspisen. För detta ändamål ge, ¿ S|m.kh(,|m men dcnàa :hg m¿Nc Y' :öm en un¿amag_

“mk M" Pfcpamm' ßg" "ml '“d'“P'i' Û" “" få '°“'|""'" Bland tio finalllickor utgick nämligen l9-åriga Ingrid Loh-
mera effektivt. Härvid hon emellertid spilla av spnten mam lidigam bmw ¿ Su.¿¿mwn¿_ wm wgmw “ml en ¿¿\.“_
på sina kläder. som plötsligt fattade eld. \.¿“¿¿gan¿,_. n-Nmajm¿m_

Tappandç al' h°“""'"g ”pmm M" ""“'““'d a' 'ågm ”kf” Fr Lohman. som l'.n. ar anställd i en hatt- och palsvaruallíir
k“"d° “"" ' '“"""°" dä' 'k "“““"'"d° “'"d° '“'”df“"““ "W" på Kungsholmen. har gått i skolan i Strömsund. men lämnade
att veta någon råd. En av gastema som från ett angransande ß|.¿¿|¿mh¿.mm,_.| ¿ Smmsund lö, nu ¿,. Nan fm. an mm “S
mm åw" dc' Mk' “kyndmk U" ""d“ä""m3 "ch |5°'k°'°k” ett yrke. Hennes fader ar anställd vid Statens .larrivägar och
genoni att svepa sin rock om den brinnande flickan pà ett par f_n_ phxcmd ¿ H,,“ng_

ö3°"b"°k ”lack °'d°"' Den nykorade Lucia är "en kánisund. sportig och klämmig

<
I:

.Z

Sundings

.Iulklapparna
i

Ur- & Guldsmedsalfár
TELEFON se

Ströms nya hoppbaelte : i:.i«»=s

IÖPI Två platser att välja pä: Yallberget eller Flakaåsen. Man
har en provisorisk hoppbaeke al Yallberget. milt emellan
Strömsund och Ulriksfors. men profilen ar felaktig. Klubbre-
kordet i backen innehas av Sigge Lubeck. som for ett 20- tal
år sedan hoppade 27 meter dar. l)å backen å \'allherget har ett
idealiskt läge ur publiksynpunkt. vill man helst se den nya 1-*,_ ¿',,,,,,,,
backen där. aven om man skulle få till en större och hann: 1,,;,,,,,,,,,,,_
backe å Flakaåsen. som dock har den nackdelen all ligga val "f'/,',,,.;_°,,,,,,,," I

långt från Strömsund
- Har på Flakaàsen skulle Jag kunna bygga en -tti-meters-

svensk llicka". säger St.T.

backe for några hundra kronor. sager Gunnar Holnien. som
bör ha en viss erfarenhet av saken. då han ar uppvast i narhe- Ströms konsumuonsßnnings
ten av Holmenkollen. Del blir ell sammantrade i backlrågan 'Om mm' ' "““"i“ had'-' ' “Ö"d2'l=“ *°"l5\i'"“-'l"""- “Uk
ende,-3 ¿;,g,-“_ utfördes av A. Lindliolm och Salomon .\'orberg. Darjamle

s...mm.,-...

förekom talkor och allsång. Konsumlöreståndare Torsten
Carlsson från Strömsund höll ett anförande oni "Den koope-
rativa rorelsens grundsatser". Eller en rast lorevisades film.

Ströms skyttekrets
ll.Ti hade i söndags anordnat faltskiutning nam .\'äss-iken.
Tävlingen var synnerligen svår. l)e basta resultaten hlevo:

-l klass: I I Konstantin Hillström. Hillsands skl. l7 tr.
Il lflnk Nilsson. Ströms skl. I6 lr.

3 klass: li Pelle Persson. Åspnas skí. Zl tr.
Ii Jons líspmark. dzo I 2 lr.

2 klass: I i(). E. Olsson. Hillsands skl. l5 tr.
2 l Harald Larsson. Aspnas skl. I-l lr.

l klass: li .\icke Blomberg. Hillsand l-l tr.
Ii Sven Forsberg. Äspnas 9 tr.

Köp iulklapparna
nos

Annas Slukvàrdsmagasln
Stor sortering

i trevliga presentkartonger

.lulinsamling i Ström r i:-i-in
tOPi Ströms kyrkohröder anordna på torsdag en insamling för
diakonissans Julutdelning till behövande.

Under dagens lopp besökas hem och affarer. varvid gåvor
SL~og.sin.vpek:or (íummr Ilolmm. l'Iriks_fon. såväl i kontanter som in natura mottagas.
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Bllkroek l Ström 1: 1:- 1-1111 Ströms kyrkofullmäktige
(LT) I lördags inträffade en hilkollision på vägen Strömsund- t0P1 hade 1 går sammantrade. .\lan heslot íoreslå att kommi-
Alavattnet. Uppgaende postbussen och en hil från Ostersund. nisterhostallet uppfores 1 kvaneret Gosen tmellan jagmästane

tillhörig hlargarinirsäljningsholaget. iomade ihop. varvid Bruns fastighet och landsvägen lill Farjesundeti och uppdrog
den senare blev ganska illa ramponerad. medan posthussen åt kvrkorádet att - efter ev. godkannande av munieipallull-
endast erhöll lindrigare skador. Chaufforen 1 Ostersundshilen mäktige - for okning av församlingens dar befintliga tomt
skadades så pass illa. att han måste föras till läkare. Orsaken inkopa ett område av samhället å cirka till kvm. till ett pris
till olyckan var att Östersundshilen ej holl tillräckligt långt ut av 70 ore Per kv m.
till vänster.

Ströms kyrkofullmäktige
tl.T1 hade på sondagen sammantrade. varvid till revisorer for strbmsundsbacken tm vauberga " '3"'""
mo 1-11111111 111 L'1111 .\i1111e11 111-11 11111 1<111111~1. 111111 1111 A. 10P1PI==n1-°fn= nå =nIn1=s=n<k'In~ vn n>r n°nt>n==~'*° 1 $In>n1-

R1111111 111-11 K. 01111-111111 111111 s11pp1.r11i1111111111s111111.11111|1111-1 sund nn nn mn--1-°f=1I ~å länsi- nn =n'~n1=nin1==1r s1nn~ å WII-
Rirsta sammantradet I939 utsågs kyrkoherde G. Lofvenmark. hff- dä' dc" 0)" backc |“'mm°f W “S33-
T11| |11i11111111 1 1-1-u111s111s11si111 1111s11111s11:11111111111 1111 111- 111 11.111 Man Innnvf 1=n'1=I\'i~ i1-'Kf bvssn nnfkvn denna vinwf- nwn
den l mars l9.'l9 utsågs hr E. Persson. Tu|lingsás_1-111-d 111 _\|_ till nästa säsong ar det meningen att allt skall vara klappat och

Jönsson. Täxan. som suppl. Till ledamöter i kvrkorådet för Uil-
tiden t.o.m. den .ll dec. l9.'49 efter hr Siede och S. Eriksson Den gamla haeken å Vallherget skall nu provisoriskt
1-11140, 111 L, 11,,-1111111111 111-11 |_ m;1¿;_ 51111; |_;,11.11111 med fm iordniiigstallas. så att åtminstone hopp på 20 m skola kunna

Regina Persson som suppl. Det från foregående sammantrade l=Öf11*-

t111111111g11a 1111111111 11111111111111- 11sgg1111111-1 111- 11111111111111s111g11111 t=111u11asp11»1«I=Is°th=1r alltså ~l=nnln1:I~-

behandlades. l-'ullmakttge hesloto upplora den till en herak-
nad kostnad av 34.311) kr.

Loltsedlartla till Penninglotteriel ' lshoekeyserie i Strömsund
säljes den l5:e i varje månad hos vår (ÖP) Enligt vad ÖP. erfar kommer en korporationsserie i is-

kommissionär i Strömsund: hockey att anordnas 1 Strömsund inom den narmaste tiden.
Qhksom Hefnkip-[ng Fyra lag aro anmälda. nämligen Chaufforema. Allärs-

~ vad 11111-111111111 p1 pos-1 s111111 111 1o=st1 111sa11=1_1

I å postgiro 555. Sv. Penninglotteriet. Stockholm lo.
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anställda. Realskolan och l-lantverkarna.
.\latchema skola spelas på Nasvågen. dar en utmärkt bana

ståt' ltll ftirfogatlde.



Ströms husmodersförenlng un:-ma .Iulgransdekorationer
(ÖP) hade ett synnerligen festligt möte i måndags. Sista mötet för året firades som Stor sortering av leksaker.
ett gammaldags bondebröllop. Det var nämndeman och nämndemansmor. som gifte MÖBLER och MJUKA MATTOR.
bort sin dotter. Gammaldags bröllopsmat serverades. däribland brudgröt. Kvicka tal En lämplig julklapp är en japansk kista.
höllos under middagen av nämndeman. prosten. klockam och skolläram. Patron och Gör ett besök och tag del av alla de
länsman voro även närvarande. alla med fruar. Alla voro klädda i dräkter från |870- hundratals artiklar. lämpliga julklappar.
talet. De flesta husmödrarna voro iförda gammaltidskläder. somvi föra.

När gästema bänkat sig. tågade bnrdparet med tärnor. marskalkar och anhöriga in. Prisema äro låga.
företrädda av tvenne spelmän. Efter middagen öppnade brudparet dansen. och även STRÖMSUNDS VARUHUS
gästerna fingo sig en svängom. Ungefär l20 husrnödrar deltogo i festligheten som STRÖMSUND. Telefon 42.
uppskattades synnerligen högt av samtliga.

Strömsund med omnejd!
Alla som inköper sina

julklappar hos

Strömsunds Bok- & Pappershandel
före den 23 dec.. får dessa hemskickade och

utdelade av jultomtar på julaftonen.

MUNICIPAL- |1/Iz-ms
FULLMAKTIGE
(ÖP) i Strömsund höll på torsdagen
årets sista sammanträde. l.F. Kamrater-
nas anhållan om befrielse från nöjes-
skatt vid skidtävlingarna den 22 jan.
bifölls. Suöms kyrkofullmäktiges begä-
ran att få köpa tomtmark i kvarteret
Gösen mellan kyrkan och jägmästare J.
Bruns fastighet bifölls till ett pris av 70
öre per kvm.

Beslöts att låta uppsätta en ljuspunkt
Ströms kyrkliga arbefsltrefs rs/Iz-ma å Strömsvägen mellan idrottsplatsen

(OP) hade i tisdags mmm jutmrssa med mciaresr t goaremptariowen i stram- °°h $tföm>°fs-
sund. Lokalen var fullsatt. och programmet upptog bl.a. sång av en bamkör. lucia-
bnrd med tärnor. recitation av pastor A. Lindström samt musik pä fiol och piano av pæunäsun |(_ ^_ |.|
kamrer S. Åström och fm Märta Mårtensson. Så följde uppläsning av fröken Ingrid (LT) Strömsund *öka
Llssman. komminister Sällvin sjöng Stafïansvisan. och kyrkoherde Löfvenmark W i
höll ett intressant föredrag om gamla julseder. De yngre scoutema utförde en vack- '
ett julspel ”Den heliga julnatten."

Vidare förekom servering samt försäljning av handarbeten. förfärdigade av Telegrafverltef tofu:-ms
arbetskretsen. Köplusten var synnerligen god. och behållningen som tillfaller dia- (Op) '|'c|,¿nf,|ym|,c,, rm- f,-5,, | j,,,_
konissans julutdelning uppgick till 7(l) kr.

STRÖMSUNDS JULMARKNAD
Köp nyttiga julklappar hos oss.

Vi har mycket att välja på. tex. Servetter. Silkedukar.
Jumpers. Scarves. Sylhättor. Anoraks

DAHLMANS
Strömsund

JULPRESENTEFI
Ballongsldenjaokor. Skldbyxor. Skldmömr.

Haggsockar. Sklnnmössor. Handskar
THURE THORVALDSEN

Strömsund

s'möMsUNns vanurtus
.lulklappsbekymren löses bäst hos oss.

Platsens största sortering av
SKIDDRÄKTER OCH ANORAKS

Damernas Julltlapp
köpes hos

Märet Svensson
Telefon S4

till landstelefonist konstituerat extra
telefonisten Hedvig Maria l-lallström.
Strömsund.

.lamtamots luclafest
(ÖP) gick av stapeln i lördags å Szt

Göransgården i Stockholm och var
besökt av c:a 230 personer. Under
publikens storrnande jubel inträdde
årets Lucia i Stockholm. som bekant
bördig från Strömsund. Bifallet var lika
intensivt och ihållande även när jämten
Kälarne-.lonsson hälsade sin populära
landsmaninna Ingrid Lohman. vilka
bägge nu utnämndes till hedersledamö-
ter i föreningen lamtamot. Det hurrades
väldeliga för dem och för Jämtland. och
man sjöng lämtlandssången.

l91l2-I938

Komministem i

Arvidsjaurs församling
Mark Nilsson och

fröken Greta Södergård.
Gärdnäsbyn.

Vigseln ägde mm i Ströms Kyrka

Kocka :nu-ms
(LTl Fr.o.m. den 3 januari får kocka
plats i Sltogshärbärge. I8 man. eget
mm. Svar med löneanspråk till John
Texmo.Täxan.
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Konflikten vid Grand Hotell l Strömsund zi/iz-ma Nu fins" det Summan i' Hfmn-f hur
(LT) Peisnnnien ivingnaes neaiiiggn uiieiei. nnesnniig insuiiining iiii nignniseiinn. W' '""f_"f'4" *'°f*°”'°= "'00"
Resultatlösa förliaiidlingar i gär. arbetsgivaren ville utestänga misshaglig persoii. e';';'å-nfacuor ad' ljus

gå gamla och unga .rida vid sida.
^|'b“3|Ü5||Ü9U I ström Så ringer del saninian till Iielgdagsfrid
(LT) ökar lör varje dag och omfattar snart samtliga arbetare. i signadjuleiid.

Orsaken torde van den ringa skogsavverkning. som nu i denna höst icke kunnat
igängsänas pä grund av de kliinatiska lörhällandena. De arbetslösa ha därlör att 24/iz-ms
itiotse allt annat än en dräglig jullielg. i synnerhet som stora ertalet arbetare ej FÖ)'l0V0de
erhållit det ringßte arbete före julen.

Med detta lör ögotien vore det önskvärt att de kommunala institutionerna vidto- RÛSÜVÜÖ PÛÜÛÜSÛU
go sädana ätgärder av hjälpande karaktär. att den värsta nöden kunde lindras. Med Dagmar Carlsson
anledning av den utbredande arbetslösheten har initativ tagits till sammankallande suömsum
av ett möte i Strömsund. som kommer att hållas pl Godtemplarsalongen fredagen
den 23 aee. iii. iz pi tingen. av fftgnini nni uiieisiiisneien snini iiiiannaei sv en 1"|=°ß 1933
arbetslöshetslörening skola behandlas.

Arbetarepartiets kommunalfullmäktigegrupp inbjudas till mötet.
Arbetslösa. innnn t-:der iiii niiiiei: Söndagsskolfest
SV. Plppetsitltltlslliärb.-$tb..avd 98. (ÖP) var i söndags anorvjlriad I Luth_

U'"'“f°'= inissinnsiinsei i sniiinsiina. viivia pie-
dikant Kristoffer Wallin talade till bar-

F°'ff“">°'<'=' 2°i“s.'Å'“.eå'§.'ï.ï.'I“ii°.{.”'.;.'s."'n'å'å“i,'ë'É.í'}.'
Specialbehandlad Sockersaltad .lulskinka pmimi w,||i|, sjöng gu” |i|| |u|._

Emm npuisgd um; bßçkgnbgn Vidare medverkade själva under
Kn 2:25 “_ min av fröken Adelina Lindholm

Återgivande av ett flertal kortare
K O N S U M bibeltexter och med sänger.

Olycka l Bredltäleti rm:-:oss

IÉPJ På la fikade frtl Rebecka( ) 'u on

i.i..'i*.{!ii"'..'ê'i?3'åi.i ::!i:°.:..š~M-...i Vlfllgl lll Plltll lafllflllllllß llllflk.
I-lon fördes omedelbart till Ströms sjuk-
stuga lör värd. Fru Nilsson avled föl-
jnniieang.

Hotellstrejk i Strömsund 2.1/iz-mi I,-M
_ _ _ _ elsedag zwiz-imtgf) .Vid Grand Hotell i Strömsund råder arbetskonikt. och dess historia är som (ÖP) Köpmmmn Ragnar Astma! i

Fr
Den IS dec. pa niorgorien uppsades den sista anställda servitrisen. dä rörelsen ej iwïïgmhfïiälkf Pål::f"“H|nl°“

vni iiiivieiiiigi sine mv in nen siniiie ininnn rt fnnsmn i iiiieiei. i iiimgeisen iivei- $° “W -

minne iinn ut iiein peisnnsien sn jinne iienne iviigsnn sig rnin iinieiiei. via denna ':.¶'“;"8°' ::°d'“°å'¿r':1:
iiapnniii iinae iiiiiienniismen inte nian pt nn iieie peisnnsien iiiii nvgenisein sig. Det eM>"'°°°"mmmln .“s°'k'°_“ æà mm."_
enas inn vissie vu en reeiifiiiiinnaei i sineiiiiniin iiiisani iinieiiei miste; iiii evnii 0, |,cm°'n§'C_ h M u“_
nen iininni inst iiii den is. itiiiinnniswen vu iieieaa in nnaeneeiine i-iiisevisiei. hm . -°-°°
Samma kväll den IS hade municipalfullmäktige supe. och personalen hade låtit N . km* | s'3hS°"'s °|3°"|;'2':';
övertala sig att ätergl. vilket också skedde. Mitt under supen kom en av servitriser- xml' “mm osc _ sk
na i omväxling med källartnästaren med påföljd. att lioii uppmanade sina kainrater 3' “;"b°u'.|'ämm ä ml” W:
nn nineiieiiinn nvgt. viiiiei de ginnie. De inge ieiie ens iieieii eiiev sinisefvemie !'“$”'“¿| “| '°'°" .' 8"'
supen. l-lär bör anmärkas. att källarmästare Eriksson skött rörelsen i I7 är utan '""?s° H äv°"'"°";b'h::|
anmärkning vare sig av personal eller gäster. Idag. den 20. sammanträdde partema 5"" 'usla så" är "f"'° . _ får
i siiiiinsnna nu iiiiiienaiing. oiiivia iiiviiiemie sig uiisnnisinien nian viiieie :PP*'“ 3"' "' ° '“'““ '
iieieaii nn nniieisin-ive nvieiei. nen sin iyeines nnine sig. izineiienid iinni fneiiiiiie- Y"“'
ningens ombudsman med det kravet. att den avskedade servitrisen skulle äiertagas i
tjänst. Källarmästaren vägrade. då hon blivit i vederbörlig ordning uppsagd och icke Skldmöggqr, Skldjggkgf,
behövdes. Ingen skulle nämligen anställas i hennes ställe. Skidhuvon Handgkgn Vaman

Thure Thorvaldsen
ret. za

Strömsund. Tel. 23
Systr. Mattssons Blomsterhandel

Rekommenderas Födelsedag

Vaktmästaien A. J. I. Johansson. Ström-
sund. fyllerden Zjanuari 60 är.
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oiiusraii ».. ms... arr corr Nvrr Åt:
il.Ti Arbetaren August Hennksson-.\'àisstrom. Bi-edgard. Strom- |Öp, |,||¿s,,\k¿,., \-anncf mh |,,,k;,m;,
sund avled den 29 dennes i en ålder av 79 år. Den bortgångne.

_ - -- ._ V V - - _ Ellen och Ragnar Agelherg. Dagmar och Jonas Arncofl. Sara
wm mr Född ' Gmsmm* amhmd' som* mmuß' än bam och Esaias Andersson. Signe och Erik Backstrom. Gunborg

. och Sunne Ben tsson. Si ne och Oscar Carlsson. Elvira och
SÜUK 'Wblldßd klllbb J 5“'Ö"'S"“Ü Anuflcafissnnfizunst-fgsgimiaiiisfi. tniiimans riiiais sm..
ll-Tlh;hlå1:h5íf|iü§ 45000: \ill lßl NÖW- EN 30-ll wülvm- Sten Drape. Gunhild och Algot Eliasson. Elverket. Ingeborg
milf III UM!! vs- och L'no .\lárten. Famil n Simon .\'i|sson. Stina Nilsson.

Distriktssiyrelsen representerades av ordf. Jamie kassor. IQ g,,f¿f,,f, 3,,gh;m¿,,|_ yra |_);,mf,-Mmgcn_ _\'_\»;, i-|,,|,,||,,|_

"W mcmmf |0“Nild°\- Anna Ss ensson. Anna och John .\'ystrom. P. \'. ()hlssons Herr-
F-fter mötet hi-Juli» de manliga mvdlcmmma på kaffe och etipcnng. t-:mm oc-ii .-xrs-ia olsson. Anm oc-ii ss-.mic Roos.

flickorna bidrogo med sang. Det stora medlemsantalet samt Hedvig och I-L. F. Ronnberg. Anna och Gosta Scberlin. Signe
det iwd ißlrßwi :iir nos- att Stwms SDL'K drommer om en is.-ii im iangensimm. iiigemg oc-ii t-çai-in i-mitssim. valts..-g
|}'W'lÜ° \°l=°f- och Erik Espmark. Anna och Yngve Hallberg. Anna och Olle

Ha':li|;i. HJ. IL-dmans :llakteria':I"ïàHiiål] .\lats aruÉll“at;. lÉ.i's“bet

()I' () '(1 8 " oc er o nsson. . ma oc ' va onsson. on e t ”ir-
, _ __ _ -- nan. Konsum. lda och \'. Lundqvist. Gunnar Lolvenmark.

Gusläàzfrwn Gunhgšiçïlnym Anna och Karl Larsson. Systrarna .\lattsson. Stina Nilsson.
. ' ' “ Linnea och Jonas .\lànsson. Anna och Hans .\lànen. Annas

S' 's~ s s n. " Strom.Stroms .\l 'ilkafi . .\
Iso-nim-i i Ströms--id iiiisp-im .¿~'i.“Gí“.1ï'i,'.'Zi“'š?..-Z....'f.f..'T'f*.å.ï',............ ii.........!.§......i...' .s.1š2.'I.“f

tÖPi Konikten vid Grand llotell i Stromsund har nu os ergâtt sunds Bok & Pappershandel. F. Hoof. Stroinsunds KorgalTiir.
till oppen strid. Dei blev- ei moiligt att uppnå en overeiiskoni- Strömsunds Skocentral. Allhild och Gottfnd Sundelin. Ester
melse fore vaiseltidens utgång den 27 dec. Svenges hotell- och Sigurd Sunding. Anna och Jonas Svensson. .\lärit Svens-
och restaurangpersonals forbund har darför beslutat íorklara son. Hilda och Thure Thors-aldsen. Lars Wassdahl och Famil-
lïiretaget i blockad och bojkott. yen Åstrom.

llmllurlrri .\'i'ur .\'iI_ie'n.
hngl uppe /ul Slorgulun

i (iunlr.

, -fås

S_\'.iknnrn .lliln s son :
Fr. r. Tiigr. Bo. Ei-ti och lmigvl [rum Ingrid.
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Några idrottsproler i Strömsund
och vårförsta idrottsplats

Minnesbilder av Gustaf Lundholm. jr.

är' l9(_)l miräfar Ei älnd- alla teknikgrenar. Det s'l:_ulle¿a all:|f;ör Ggmlg Holmpgrkçn vid Sjövilt
m "' Ü "Ü"'§' _ 3"' _' “' *mn "WWW 3" m3' an _m “° Mycket skulle kunna berättas om la

sund. där bl.a. vant med om bildan- rrien en_ bagare hos l..ybec_ks _vid namn Hohooorkoo oo” vid sjovno $om%:::s_
*I IV Ö.$.K. |.:IIIdqVI$I häl' CIS!! Sig III I IIIIIIIICI SPI- platsen R* ou füdsvaksunlæt om

Han var själv god idrottsman: tedak- ctellt. Han spelade målvakt som en Tar- man koooo mo om [olio og ooo oooo_

tör Effe Magnusson skrev i en av länets zan. Han var relativt lång och smal och Ni Sh" vom ou ubooooooo oo imo
tidningar om hur E. Gustav. trots sitt framför allt hypersnabb. Han slängde vis* om Mon 8 ommoß oroooooo
stela ben. vann de esta gångtävlingar- sig kattlikt mellan målstolpama. många Nej bom inom ognmot Lok wo-ooo
na och många höjdsprångstävlingar på gånger på en meters höjd. och tog det oo -Hideo oo momoooo 'or ou
höjden oriiknng l65 cm. ldronen stod mesta. Han påminde om vår mesta oooo lm from emo. |9_20_oooo oo
IBGIII då W I_klll'S på SIIÖIIIS-Fllll. lBIIdSlI§$I'IIB|VB_kl Klll Lllldbßfg I kvä"on_ Kondiloñana öwnode i mod
och P. U. Holm i hade upplåtit A.l._K. på sin tid. Synd a_tt så många oo 8_§o¿M R* ou i han fo" Samoa vio
ett stortområdetill_idrottsplat_snere vid genrer lever och dör i stillhet. Egen- 22_23_oooo_ 0,-om homoooo mon oo
Sjövik - (där nu bilskroten ligger) - i domligt nog Strömsund begåvats Boss Koooilort sooomon oooooooooi
ÜÖIJIII IV SCUCI. “Kd IIIÅIIQI SIIIl|CI'I I fOIbOll§I'lIB|QI. Vi wlooboæs med de büdsköuo §e“.iu.i_

Alla former av idrott växte nu lavin- hade en rörmockare. Sverre Svensson. gm for oo. s_k_ oofsoookoo
anal. och vad var naturligare än att en landsfiskalsassistent Heirrier. för att
l.F.K. såg dagens ljtis. Bland grundarna inte glömma vår egen Olle Larsson. en | ondskan
av niieningen den iz sprit isos kan nvnniigi snabb nen rniiiig gniui. oni B _ 9"' o“dnsl““dßms.”må
nmnnes niniiein ta. G. Lnnannini. isst nignn innispetsfe iinni nnnnni niiinii ' '“""'°- *°'“" Sf . md
Giniin. P. tv. olsson. iiniaenin vsiiie- nare si “navet nen i rnnsrnningen sn '““'*'“".I _ _dm"PffW"f° Tv ¿“n§°';|{äm
mar och Svante Roos. Simon Nilsson vidare kontakt med honom. Olle var ju :knšås mjbi ly:::' oäïclwj ° Mel:

Wassdah . v s pptnärk. - ' . ' ä'."a" . '
ocgisuisršn mi iiinelissniiggningen vise- 3 lnnräfiwzredi '::ii:g. s-iiteiagaeltis '!°' P1 _”-"*åå":'_""'_'¿'~ “'f.“"°T5få'ä
ae sig enn. sireiegisin veta. enefsnni niniinm nariienisiiienin. een s-efter 3:' |“°' \;°“'“"° 'SÅ Y'-_

rnbriiissnrniiiiiiei uiiiiisrnis vme upp inte reibniisiieninrne iinnn uppfann. en P°*"F- ' “" *°'“ ““' 'F' P*
- - fiket. och spänningen stegrade sig

som en svamp iir jorden tack vare jäm- motståndarnas anfallsmän ofta måste
iiiiii ir |9i2 ii in banis benen "W" W' ““d“"~ °°" 'W °°' "°" “'vägen. som om . oc su t- av . _

reiiiiiien ri-an tors utniisrnis tinin sn ing nppnianessinnisae nns. nu nun- °*°'- ""“ W "“"'°"'° ' 23%:
- ° - - son - u ianot. oc ur

.':'.....-.fe W- ~°=~===-'=~"~ ==- .ii-;:.-sz.si: --- fm- «-
motspelarna skulle undvika kontakt han ut Mmm'

NI'°8PI'°|°f niea var one. i senare tia iisiie vi aven
Nigni nv iiein we nainnas nainiigen snstiwinine iniivsinen tant siiaefsietii. Følbolle storhetstid
kamier Frans Lagerkvist. ett spänstfe- ännu en Ulriksforsprodukt. som lämna- Fotbollens absoluta storliet.stid inföll år
nornen inom alla former av idrott. så de ett ston tomrum efter sig. l932. Ett sådant gäng med så spänstiga
även i fotboll. Det berättas. att han bl.a. och mångsidiga kämpar får vi nog
ofta cyklade ned till Sollefteå på den Bapnomn Sigge Lybeck aldrig fram mera. Förutom tidigare
iiiiens auign sit. insiigni" nu nn nia - Kfllffßleßs niiinnae one urssen nen ta. siiiieisietii
till sin blivande fru. Vilken prestation En spelare. som inte får glömmas. är liade vi teknikerna Bror Olsson och
sett med dagens ögon! Och Kalle bagarsoiien Sigge Lybeck. även han lik- Månen Blixt - mångsysslaren på back-
Svensson. sedermera järnhandlare i som tidigare nämnde Svene Svensson - en. ytterlialvorna Verner Hedlund. kon-
Kramfors. Han hade ett ovanligt hån utflyttad till Kramfors. Sigge blev för- ditiotisfenonienet - och Ture Palmqvist
tillslag påbollen. som i regel hamnadei resten även en legend i Kramfors som - aldrig en dålig match. kraftpaketet
niotståndarnas mål. Så ska vi inte glöm- idrottsledare. Sista gängen jag träffade Ragnar Johansson. från Ulriksfors med
ma den fenoinenale. snabbe centerlial- lionom var. när Gunnar Simonsson och företrädaren Alfred Fridell. som senare
van Ragnar Johansson. en storväxt hår- jag mötte honom i Berlin under olympi- värvades till LEK. Ostersund. yttrarna
ding. som alla undvek att komma alltför aden l936. Det blev många timmars Gustav Karlström och Rickard Fridell.
nära. Erik Trangius. ”Burken“ kallad. samtal om gamla Strömsund. må ni tro. två verkliga snabbisar. som man trodde
även han en färgstark kille. Visserligen Hans dribblingsfömiåga och fintningar hade hjul istället för ben. inrama Kalle
var han Strömsundsbo men även bok- i samband med ovanligt hårda skott Barthelsson. hansom oftast spelade lika
hållare och kassör såväl vid stilt- som gjorde. att han var självskriven i B- mycket med händerna utan att domarna
teittilfabriken samt fångvården. land.skampema mellan NordSverige. upptäckte det och - Torsten

.lag skatta: mig lycklig som hade Norge och Finland. Själv minns jag en Roos - han med älgkliven. som gjorde
turen att få uppleva idrottens storhetstid gång. när jag hoppat in som målfängare l00 m under l2 sekunder. bollkonstnä-
i början på l920-talet. De voro. idrotts- i norra målet. hur Sigge Lybeck avlos- ren Gunnar Karlström. som senare lik-
utövarria. stora välväxta. hån kroppsar- sade sin kanon. som jag skulle fånga som många andra värvades till Mellan-
betande hårdingarsom lekte sig fram på upp i maggropen. Jag hamnade bakom Sverige och slutligen Sigge Johansson
planen. gåpåarandan var deras vapen. målet med stora andningsvårigheter. - ”Lill-Sigge” - på centem. han som
och bland dem fanns också många tek- vilket gjorde. att jag undvek den leken i kunde vandra fram och tillbaka över
niska killar. som skulle ha platsar inom fortsättningen. planen. innan han fått kompisarna på
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I-'_vm IFK-enrusi- en sådan kraftkarl hade kunnat prestera
arter orli ledare: i l0-kamp och på riktigt underlag.
Fi: i-. Si-en Millin. Många andra strömsundskändisar
Gösta Lässnian. inom fri-idrotten gjorde också sina första
Anders lßarbisl erfarenheter på gamla Holmparkens
Eriksson och Erir "tuvor". bland dem mångkamparen Ole

e Tmngius. Flatbacke. vars klubbrekord i spjut tro-
ligen gäller än i dag. Dåvarande kassör
i l.F.K.. frisör "Anders Barbis". satte
upp stipulationsresultat i samtliga gre-

H nar. varvid Ole redan första veckan tog
sitt i spjut på 55.04 meter. Sedan börja-

. de Aiie ödinark .sa snian under steni-
den sin väg mot svenska rekordet på 2

m. och Nils Ollander påbörjade sin väg
._ 1 mot rekordtidema i hinderlöpning.

Samtidigt tog mångkamparen Egon
plat.s eller själv kom i skjutläge. Hans ganska tidigt. att vi som tillhörde fris- -

retsamma ominteigöraride av motstån- kusama med beundraiide publik svalka- grifiigåmnnï
dariia._ när bollen kunde ligga stilla. och de och tvättade av oss svetten med obli- "nde inic denne n.i¿nni-insinn snninnii
han själv _och förvillade_mot- gatorisk simtur som avslutning. sånna, sina iiinnoi, under en saicninicn
ståndaren ull publikens enorma jubel. - nimini - -

Han missade vidrig en einirrspnrii. den Järnvägen kapade planen Åfgnih
lim fßvflßf från låßs mlllwl W Ar i932 banade jag sjalv niin niiinsr ;1,¿¿|l,,,. .inn ..._ .Ii mn, tennnmn
fmkmdei -*å Väl Placcmdc och hård' mållgâldlgll lt'.lf0llSlllÖ\'lflC|C på flltfl |(|'jgg5||1g||__q0m§ng|a|tha||5k||||ggßm
wm tlç \'_r- Hm -=i>=l=<l= .f°lb°" l Sal* inviga pinnen. En ijiiniedei ev den nade .tvn mmm .om Egon nn svenne,
fram till sin S0-årsålder. Aven Ragnar. hpm, bon pg “ggn ,,g¿m_ ng, jgmvg. mnniæninnm i B“iin°|yninin¿¿n_ i-nn

Gllllllllf °=ll Mållßll l>P°|ll4° l M8* gen drogs fram år I9l2. Den fick vi nu nell fm Onnwtt blev in net, aven nan

ct mm ÖV" 30' mk “N |i°lllP°ll'>°W 8°"°m ll" ml' lllllld mf' en mångsidig allroundidrottsman.
styrka och fenomenalt bollsinne. ung, den moi R¿m_;¿|¿,-gggm ung ci-

lšn Sw dßl iv fmmslßsmq får ll_ll- viiiiei ieui nn nu iiand nya ny nwii i 'ngvalla
*kf“"-'* 9” “V bfÜd°"“ wllum- Eflli- den täta skogen; sommaren gick åt lielt. År |933 fingo vi till vår stora glädje en
“lm ßl'$l°Ü ll" §5_l"l_ Ü" "Fill På fä" Påtrettiotalet fick vi aktiva gå runt med ny. riktig och tidsenlig idrottsanlllgg.
plats och var en nktig iakiiksnackare¿ |-.ink och spa* rg,-C nu-je much och ning _ 1-ins,.a||a_ vi komm" amiis nu

Hm förblev men l-F-l<- Strömsund I jiininn iiii pinnen. nu niiniiinna idrnnen gidninin dei frivilliga ariieie vi inne nee
hela sitt liv trots utflyttning till Öster- m¿_e|¿ en |¿;im-bam pg ca en “mas isnminnn md nyiiningcn Mnien |932

Wild- E" SW" Phi* Wf- lm lm' hö" ud* bredd hållas öppen nint fotbollsplanens oeh varen I933. Tank bara hela detta
B- C- °=ll ilmiwls i sålts- ~'f~'l<l vi l nninide. iiiindnnneieniianan eieii die- etynaeniant nini .nenan vinet einiiie
54089' flfk l'°Pl°lll'l l l'|°llll8- Ü°l°' gonali snett över planen. och lioppgro- rivas sektionsvis - försiktigt - och
la- Åflf °_Cll H_ll"lll'l°fd§l 80" pen måste luckras jämt och ständigt. transporteras upp till Tingvalla. Bryg-
resultat. och jag minns att vid vinst blev gngmm den M8 smb min pg fw 8ci.ini.nem.nn_ ingen näinnii ingen

Vl bllldll P5 mil- W" “Ü ßf|"*'*' bl" bollsplaiien. Det var förvånansvärt. att glöntd, sattes till detta tröstlösa jobb av
det bara kafïe och en smörgås. En eloge en gode resultat nåddes på denna tuviga Oswald Englund. och Lundholms .läms
ßf all allt kunde flyta ekonomisk! åke.-_ |ßibi| maj ynka |..|ed|und och im¿“_

mm sß l=öt>m=n Gvmf SIm°lß§°ll ing niinns .siiiisien tant sininieren. ieeienad ner ryeiin in aiii enieiianai.
çli bwssmlslßrs Oswald låslwld- sens senare nynade iiii Aineriiia. Manga ineidenier inininade givetvis
villw med mist °=h iliwfflls llllll idrensiednien sven waiiin i iniisidi- nied aiiinir iiisga pianieiae-. vid dveerei-
8l'YWl |l°|WlÜ°- ning. kraftkarlen Raginai' som ten på den låga. smala bron upp på

Slåelldelllßlldslta llllllïl _ melef Ulriksfors-vägen. som lå mycket
FÜSÜSÜÛÜÛN P5 WNWPÜWU från ringkanien. Popullre ledaren Sven hage an infarten nu idmisnenmfaden

Själva sportanläggningen omgavs av tät Wallin delade upp de närvarande i små Men det var bara att ta det lilla lugna
lövskog och hade därför sommartid ett grupper. som inbördes fick tävla mot oelt medelst ett antal dornlu-after lyfta
otroligt småfågelliv och därmed även varandra vilket sporrade oss att över- upp bilen med alla stockar och plank.
gott om rovfåglar. Jag minns när Sven träffa oss själva. Ofta avslutades lekar- Allt gielt emellertid val, oeli pa hösten

Forsberg. son till en SJ-barimäsiare vid na med ett terränglopp upp mot Vall- stod Tingvalla klar. och där trollade
vägen ner till Skräddanidden. fick syn berget. runt Holmskogen och förbi brödema Sven och Erik Vallin fram nya
på en sparvhök. som just slog en teta. utsiktstorriet. och när vi s.k. amatörer förmågor, t_eit_ Kalle Trosdahl, ltastare
och hur snabbt Sven tog upp sin mora- kommo tillbaka. så hade de stora grab- oelt Mans-Er-il; Espntarlt rnedeldistan-
kniv och lörpassade höken till de sälla barna redan klätt om och gått hem. sare rn_ll,

jaktmarkemauotscal0meterskastav- Ett namnsombörnämnas.ochdet .lageltaslutarnedattlsertlttaonten
stånd. Den dorierades efter uppstopp- med respekt. är laridsfiskalen Gunnar av vara största naturbegåvningar. Per
ning till järnvägsstationen i Strömsund. Höglunds. en bjässe på ca 85-90 kg. Andersson i Vågdalen. Han deltog en
och senast såg jag den på järiivägssta- hurhari sittande med benen underltrop- gång tillsammans med Jämtlands all-
tioiien i Ulriksfors. Till idmttsplatserts pengjordes.k. gymnastikhopp över rib- svenska förmågor i ett långlopp fram
uevnad bidrog en ca 50 m lång. hög ban på I76 cm vidett klubbmbterskap. och tillbaka Strömsund-Vågdalen. var-
båtbrygga vid den ca etthundra m En annaii käride sig som en sparv i tra- vid Andersson i lånta skor och kläder
avlägsna sjön. Bryggan avslutades med riedansen med sina l65 cm. Höglunds hela tiden låg i täten och vann överläg-
ett större båthits med hissanordnirig för bästa grenar var annars kula. ca IJ set. Join-nalisterna efter loppet fr-agade

Holms båt. Det var ett kärt tillhåll för meter. disltus ca 40 meter. spjut 45-50 lionom. hur han bar sig åt. "lo". blev
oss idrottsutövare från höst till vår. .lag meter. Han vann ofta sprintergrenartia svaret ”när je såg skögga ta de anran. sö
minns väl. när ulriksforsvaken gick upp l00 och häck ll0 m. Man frågar sig vad kute je barre v-är."
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Beredskapsåren I939-I945
av Ambjöm Mattsson

_\,5555 55555555555, 555555555 5555555555 59_-i55_ 5): med att tömma dei stora "f'inrummei" Julafton Iossade vi _hö på stationen.
5555555 a5. 5555555a555a 555555 555555555555555555.a55_ från möbler. Rummet var stort. men på juldagen lossade vi kastved och på
5,55 5555555555 5aa 555555. 555555,5a55c5 j555555_ soldaterna var många. och vi låg tatt annandagen havre tvit havre). Vi hade
5555555., 5:5555555ga5.555aa,5555555555 5 5 5 0555., som sattliner i en burk. Eftersom vår ingen brist på mal. varken hästar eller
,,555555_ V5 g55,5.55a 5555.5555,555 5a555.5.5c55 ,55555_ utrustning av persedlar och vapen också manskapet.
555a5.,55 59355 5555555 5555 355 55553555 5555555 skulle ha plats.blev svängrtimmet litet. Vi beundrade våra duktiga kockar.
5555555555: §a555555a a5_ Luciamorron I939 hade vi en verklig som i den ofta -lt)-gradiga kylan aldrig

555555 55555c5555555g 5555555 5.a,5a5555c 555.555. minnesvärd upplevelse. \'i väcktes av misslyckades. De till och med stekte
5555555 5 5555555555 555a55c, 5.5 a555a _.__55_ 5555555-_ en vacker kvinnostämma sjungande tunnpannkakor till ärtsoppan en del
_555555a555555555 5555555 35,2_57,3 59_~j9_ D55 luciasången. Dörren öppnades. och in torsdagar. En utomordentlig god kalops
55555- _55555555.5555555a 55c55 5555555¿55.55555a555 trädde Luciamedljusikronan..-\ssiste- bjöds vi på mest dagligen. En av de
555555555 5-5555555-5555-55555|555555¿55_ V5 55555a555555¿.5 rad av sina tamor serverade hoa kaffe bästa kockarna var f.ö. en strömsunds-
a5.¿55 5 5a55__55555_ 5a555555a 555 5555 5555555553 5 med lussekatter och hembakade krus 5 bo. Från vår förläggning__var det ca 600
5555555 5,a55 5~555555.5555555ga5 5 555555-55,55 55555555 Var och en kan ju att i denna. i m. att gå fram till 'koket . så det gällde
555555 555.5555g555 555555 555.55555_ Sa 555555. 5595 dubbel bemärkelse.så mörka tid få upp- att äta snabbt.innan kalopsen frösiden
5555555355 55e55555¿5555555a5.555a_ 555-55 55a555555a leva en sådan manifestation av civilbe- ofta stränga kylan. En del kallade kok-
55555555, 5555555 5555 5555555555a 5555 5555,555555555a 5 folkningen var något man aldrig glöm- kärlet för "snuskburken". och för dem
civilt vrke? mer. som slarvade med disken stämmer det

M5555 55555 55555555 555555555 555555555 5555. 5,55 Efter några dagar var vi klara for nog. .lag hörde aldrig någon klaga över
5555a555,555a5-_ -5-55555555555 5-555555555 5555555 5555555 resan mot finska gränsen. \'i inlastades bnstfällig luftkonditionering i vår mat-
5555555 555.55 555-5š5555555a5 5,555-55 5-a,55c_ 53,55 7 på tåget i Östersund. troligen ett av de sal. under den risiga granen borta i
5555-_ 5939 5.a5 jag 55.555¿55a55 5555555 55555, längsta och tyngsta tåg som avgätt från skogsbacken.
5555555555g_ 5_a5555,5 55555555-5555 5555555555 5.5_.5_5_ den stationen. Det var givetvis ej till- Det är väl lite sent nu att kunna tacka
55-a55 5,55-C55555555555555 555555555 55'5,555555a 5555 räckligt med bara ett lok för att dra detta alla omtänksamma damer i Ströms
_555.5.55a_,5_ V555 555_55555.55 5555555 555 5555555 555.55 tåg mot norr. Det gick tungt och trögt i socken som så oss._dår vi
555555_5¿555555 55555 5 55555355 55555 555c5«5555.5a555._ kylan. så det behövdes ett par dygn att låg någonstans i Svenge _ De stickade
5555 555555,555.5555-5553 55555 5,c555555.555_.5 555 555555-_ nå Kaningi. där vi lastade av. Danfran massor av strumpor och vantar m.m.
5-5555¿55_ 0:55-555-5-555555a55555555555a555-51555 55aa_ marseliernde vi landsvägen till Yojak- och skickade till oss. Till och med en
5,55_ 5555555555, 555 555.555 555555 5555-55,55_.5_555 kalla. En del hastar. som i sken. präktig hundskinnspälsß fick vi på sta-
5555.5.5.5555555g 5555555 5555555 55a55a 55555555555 halkade på den ishala vagen och bröt ben. Den användes flitigt av dem som
5:55-55a5555_ 555555 5.5 555555559 5555 5555a 555555 555555 benen. gick vakt I de svinkalla nätterna. En
55c55 555.5-555555 8555555555 55555._ I Vojakkalla blev jag tilldelad en som sände många gåvor var fröken

5:¿j55a5555, 5555555-5,55 55555555555555 5553555 5 egen häst. som jag blev god vän med. Lydia Jönsson i Taitan. .lag fick bl.a.
5j55-555555555, 5555 55-5555555555 555555 05555-5555555 Första nätterna sov jag i hans knibba. varma sockor. som var sköna att ha. när
5(5555555a 555555 5555 A5 555a5555a55¿ 555355 555.55 lnlör julhelgen fick vi flytta till Lom- jag skjutsade officerare vid inspektion
5-5555a5555c 55555555 55555,55a55g55--A555 55_555a55_ kärr i Kokkola. Det blev nu något lug- av olika förband efter gränsen. Min
555555, a5.5555555555a5 --V5 5555555a5«5,7 vad 5555 nare med under tak. men de klass totala tjänstgönngstid åren l_938-
da-5 5(555-a a5. 555555 5 5555-58,557 5:555-555a5-555a_ gamla. skjulliknaride kåkarna var foga l_9-IS blev 70l dagar. varav bevaknings-
c55 5555555 55555555_ 5.555. 555555555555555 55555555 5555 komfortabla i början. Men vi tätade de tjänst vid finska och norska gränserna
5 Å55_ värsta draghålen och satte in kaminer. blev 487 dagar. Antal inkallelser var ll.

5555 555555555 555,55 555555555-555 a5. 555,5555555555_ Märkligt nog förekom det inte många la.det var ett smakprov på vad andra
555 5555555555 5-5555 5-5 5-555 ,5-5555-a_ 55555 5-5 55a55_ förkylningar bland manskapet. B)-boma världskriget medförde för ungdomarna
55a55a Pa 5.a5a 55a5555555c55a5. 5-5.555 55a555.55555555 fick_hä_r bo kvar i sina vamia hus. och vi då. Lyckligtvis kan dagens unga i lugn
55c55 8555555555 555558555 55555, 555555 5-,5.55_ 53555 tog in i degamla husen._Kanskevarde och ro få utbilda sig och den vågen
5-555 5555555 555555 5555555 5-a5 5555555 5), 5-5555555 mera snuviga i sina dragiga bostader an tjäna fosterlandet. Det är också en god
imie iagsiiof på nsiiem. Na. vi vasie ju W- W W' i=i='-' *Nta-
alla. att vi inte var ute på någon lustresa
till Kanarieöarna. utan nu skulle vi ut
och försvara en kär kletiod. vårt foster-
land. l byns gårdar hade militärledning-
en redan hyrt husrum för oss under
tiden vi utrustades med persedlar och
vapen. Största problemet för vår fanjun-
kare var att förse alla med lämpliga vin-
terkängor. Men till sist klarade han även
delta. Själv valde jag de största skor
som fanns. ett par -l7:or. Eftersom jag
hade kompaninummer ll. så fick jag i
fortsättningen enligt påpasslig soldat-
humor heta -l7l| Mattsson. 47-oma
räddade mina fötter många gånger från
frostskador under den fortsättningsvis
så kalla vintem. I gården där vi inkvar-
terades hade nog gårdens folk haft sjå
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Ringvattnetsbonaden
Av Karin Nilsson (l883-I976)

Sommaren l935 anordnade Ströms __ ____ __
l-lembygdsförening Kulturrnässa i t

Strörnsund. Där märktes en rikhaltig =

utställning av äldre kulturföremål. mest
textiler. och bland dessa ett broderat
tygstycke. som ehuru nu ganska illa
medfaret.blev föremål fördet livligaste
intresse. Tygstycket ifråga fanns infört i
”Förteckning över av landstingsmannen
Olof Olofsson samlade fomsaker och
gamla mynt” rätt och slätt som n:r 202 ' Y* " _
gl: (VÜ8§PgnYd:e5:1:- Bild 5. Slngltappa. _ l Jämtlands läns museum.

Wlßf' ÜWWÜ- P5 CN k°"5id'"' V" Marit- ur Ringrattnetslumaden
den avslutad med en fåll men på mot-
satta sidan avklippt min i ett mönster.
Detta förhållande jämte ett dunkelt

' ' id' ttå l'k- . ..mgeegšmïg '. mä" 83"' fram en rad ltvfullt tecknade figurer. I st. målad åksläda med .lärns_tänger.

" '“'$ "' "'$°" '“ Dem gata sarsttttt mttsmstommsuttt- ett aststyg nu rr “mister man .

delen' °°h den :tingen Djurbildema verkar mer primi- Kyrkböckema bekräfta. att torparen
tva. Olof Olofsson t Strand dog l834. och

Någon tolkning av bildemas innehåll att dottem Brita blev gift med bonden
nu ÜIISIIIIISUCÜ Ü ÖSÛCTSIIDÜ vågar jag mig inte på men tycker det Mattes Persson i Ringvattnet.Det berät-
Det visade sig. att häradshövdingen hela ger intryck av fest och livsglädje. tas. att Brita styckade sönder sitt “dala-
frih. E. K. beijonhufvud vid olika till- Vi ser gamla par och unga par tråda sin tyg” och använde det till gardiner.
fällen under besök i Strömsund förvär- dans mellan blommande l_i_vsträd till en Kanske satte hon samtidigt fransar på
vat två broderier. lika det ovannämnda. klarinettblåsares musik. Aven inskrif- dem. Lantbrukare Anders Ersson i
av en man från Ringvattnets by iAlanäs ten - Så lekom vi i lustgården med jum- Bonäset. Ström. hade sagt mig. att
socken. Någon tid därefter hade friherr- fry der - talar samma språk. Om date- ovannämnde Olofsson härstammar från
innan Leijonltufvud med fröken Agnes ring behöver här inte råda något tvivel. l-lammerdal.
Ericsons hjälp fogat samman och lagat Det är full överrensstämmelse med de I Jämtlands läns museum finns en

de båda bitarna. l detta skick kom alltså dansande parens dräkter och de årtal. sängkappa. som skänkts dit av framlid-
den ”felande delen” till länsmuseet i som återfinnes under livsträdet mitt på na överstinnan Skytte. dotter till den
Östersund för undersökning. Ordföran- bortaden. Där synas initialema END bekante Bumtan i Hammerdal. Säng-

den förStröms l-lembygdsförening.rek- och årtalet l736. kappan är både vad material och utfö-
tor Alfred Mattesson. visade samma Fransama. som begränsa bonadens rande beträffar så lika bonaden från
tillmötesgående vad det gällde den hos ena Iångsida. ha troligen satts på senare. Ringvattnet. an man ovillkorligen tror.
föreningen bevarade tredjedelen. varef- Detta gäller med vissltet 2/3 av densam- att de blivit gjorda av samma hand. Ett
teralltsammans kunde fotograferas som ma från vänster räknat. När denna del. antagande att den. som utfört dessa tex-
ett helt. Väggprydnad eller bonad var som ovan nämnts. restaurerades. ersat- tiler.ärsamma person och möjligen kan
det rätta benämningen. tes den gamla bitvis med en mycket lika ha levat åt hammerdalshållet till. bör

Bonaden. som är 3.7 m lång. 0.4 m nygjord fr-arts. därför ej anses alldeles orimligt. Något
bred. är sydd på linnegrå botten med Undersöker man den återstående tre- som helst belägg därför finns i skrivan-
ullgam i vackra färger: blått. blågrönt. djedelen. den som tillhör Ströms l~lem- de stund inte. men fältet står öppet för
rött. gult. mörkbrunt. Tyget är vävt av bygdsförening. finner man. att fransen vidare efterforskning.
högerspunnet lin eller hampgam. lika (egendornlig kläppfrans av ull- och lin-
till både varp och inslag. Tätheten i gam) är anbringad utanpå en sydd bård Bruka av bom¿“
bådariktningarärl0trådarprcm. :t_vcirkalcm:shreßd';l'.h%ä.t;sföåa':,rl>-d kimmjßgepomàmu | Immbahi

'sh m . ttden. l-lär ennra.s blott om fra ment av

P-am-.wm -It-f -vs-wv ;';,,=g,,°_f;'“° “fd '°' t" =°“”' °°'1' sn.. ts.. <>...m.ty...t... âw...
Väverskan tycks från början varit osä- mm' förta hälft. den bekanta låonaåven från
ker vilken bindnin hon skulle Ba eux. omkr. |080. de f n erhog-
mvttrlpås. Att wrp med råde tm mm- Vll VII' bftlößßß? astyoett stog min angr.-tar .samma na
pat tuskaft men antagligen funnit det l-lur hade bonaden kommit till Ring- samt en sådan från Fogdö. Söderrnan-
för intetsägande och försökt med några vattnet? När och varför hade den delats land. omkr. l475. Motivval och utlö-
inslag i korskypert och slutligen i tre? Den första frågan torde förbli obe- rande är helt olika. men kompositionen
bestämt sig för den vävnadsbindning. svarad. Som svar på den andra förelig- visar ett hos dem alla gernensamt drag.
som på fackspråk heter panama. tvist ger en uppgift av .l. Sixten Näsström i som frapperar. I bonader av den lång-
eller systerväv. Broderier är utförd med Ringvattnet. som meddelar. att bortaden smala fonnen omrarnar en smal bård
vänstertvinnat ullgam av grov. sträv ull. finnes upptagen i en gammal boupp- huvudmotivet. som i en del fall är upp-
Den som gjort arbetet. har lyckats att teckning. gjort hos änkan Lisbet Olofs- delat i större eller mindre fält och alltid
med förstygn. kors-, tvist-. stjälk- och dotter i Strand 3-6 juni l834. Där står ärav berättande innehåll. Vad säger oss
kedjesöm i godtycklig blandning få under rubriken ”dotter Britas lott” bl.a.: bonaden från Ringvattnet?
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Ströms socken 1645
l Riksarkivet finns ett dokument. som visar Jämtland och dess rur och hemmavarandc barn över IS år liksom tjänstefolket
vuxna befolkning i augusti l6-(5. dvs. omedelbart före det och de andra. som bodde på gården som husfolk. Ofta var
danska överlämnandet av landskapet till svenskarna den 3l dessa äldre och sjuka personer. Jag har jämfört med andra för-
oktober. Det återger Jämtlands befolkning tingslag för ting- teckningar över Ström både från den danska tiden och ome-
slag och ger en överblick av böndema. deras hustrur. vuxna delbart efter övergången till Sverige. De ger klan besked om
bam. tjänstefolk och husfolk (inneboende). som den danska att den följande förteckningen. visar situationen i augusti
kronan uppfattade läget. Anledningen var den huvudskatt för I6-45. Men jämförelsen visar också. att förändringar uppstod
varje vuxen person. som skulle betalas. efter övergången. ofta beroende på att en son efterträtt sin

Alla över l5 år skulle betala. Noggranna bestämmelser ges fader som gårdsinnehavare. l åtminstone ett fall framkommer
förolika personer beroende på samhällsställning. Förde fles- det. att en av sönema inte finns med i den danska förteck-
ta i Jämtlands socknar gällde 8 skilling för var och en. Tjäns- ningen troLs att han vid det svenska övertagandet uppges som
tefolket skulle betala ur egen ficka. om husbonden inte ville gårdsinnehavare och bonde. Det gäller gården Näset.där Erik
hjälpa till för att sedan dra av på lönen. Så löd bestämmelser- Nilsson. den nya bonden efter den avlidne fadem Nils Eriks-
na för denna skatt på varje huvud. därav namnet huvudskatt. son. inte tas upp. Orsaken kan vara den. att Erik Nilsson i
(Corpus constitutionem Daniage. Förordningar. recesser og augusti tjänstgjorde i den dansk-norska armen. Inga utskrivna
andre kongelige breve... l558-l660. Udg. ved V. A. knektar tas nämligen upp i förordningen.
bd 5. s. 459 f.) Vid återgivningen av texten för Ströms socken har jag valt

Dokumentet ger därmed en tidigare okänd kunskap om att försvenska den danske eller norske skrivarens språk.
varje hushåll och dess storlek i Ström vid denna tid. Vi får inte endast fömamnen har oftast behållits oförändrade. Sammatt-
bara som i tidigare dokument från denna tid gården och hon- sättningen i kvinnonamnen med dotter återges med enbart d..
den och i vissa fall som l623 drängar o. dyl.. utan också hust- exempelvis Joensd.

Bönder och dem: Irusrrrrr Deras barn Tjdnstefolk I-I|r.¶'olk

1\|lleaås

Jörgen (Svensson) Erik Pavelsson Ludtze (Lucia)
Karin Eriksdfotter) Karine Olsd. Pedersd.

Gunild Danielsd.

Peder Joensson Marette Anne Pedersd.
Karine Pedersd. Gunild Pedersd.

Gabriel (Eriksson) lngierd Andersd.
Anne Svensd.

Jens Olsson Oluf Jönsson
lttgierd Olsd. Karin Jönsd.

aaqetom.

Seborig Inka Jens Danielsson
(eller Daniel Kiersten Danielsd.
Jönsson)

Anders Joetßson Peder Danielsson
Gundborig Zefredsd. Berene Danielsd.
(efter Daniel Merett Danielsd.
Jönsson)

Ön

Joen Jönsson Kiersten Persd.
Kiersten Persd. Merettze Pedersd.

Nils Jönsson Jens Joensson

Marenlnka JörgenAndersson Martirmndersson
(eherAndersMartinsson AnneOlsd.

NilsAndersson
MareneOlsrl.
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Bönder och deras husrrur Dem: barn Tjdrmefolk Husfolk

Anne Inka Peder Svensson Ellen Mlnsdoner
(eller Anders Olsen) lngeborg Jdnsd. Erik Andersson

Merene Ilnsd.
Merene Andersd.

Oluf .lönssonn Erik Olsson
lngeborig Eriksd. Peder Olsson

ngeborig Olsd.
Zeborig Olsd.
Bendigt Olsd.
Karen Olsd.

lngebrigl (Eriksson) Peder
Zeborig Simonsd. Karen

Espnls

.loen Jönsson
Merene ldrgensd.

Olu' Pedersson Peder
Gulle Persd.

Strand

Sifuer Pedersson Olle Michel Hlknnsson
Anna Olsd. Sidmell Denielsd.

.lens Michelssonn Michel
Gulle Andersd. lngiere

Kierslen
Anne

Bredgrd

Nils Andersson Ouestopher Jönsson
Gunild I-lemingsd. Gunild Pllsd.

Sidtzell Olsd.

Nbet

Mnrene Inka .lens Nilsson Erik Svensson
efter Nils Lsuridlz Nilsson lngierd Olsd.
Eriksson Karen Joensd.

Glrde

Peder-Michelsson Peder
MerenePersd.

Michel .Iñnsson Thord .Idnsson
Karen Jdnsd. -

PederAndersson Merene
KierstenAndersd. Mererte (!)

Olle KnrinMalsd.

Nils Andersson Muren
Gienmd Bergene Nilsd.



Bönder och deras Iumrur Deras barn Tjdnstefolk Husfolk

Joen Pedersson Gulle
lngri Pedersd.

Ragierd änka Gregers Nilsson
efter Nils Marette Nilsd.
I-lellesson lle Nilsson

Sefretl Olsson Betette Olsd. Marritte Seftedsd.
Gttnild lonsd.

Berget

Joen Pedersson Giertrud
lngeborig Eriksd.

.Ionagärd

Peder Eriksson Gunild Olsd. Merette Thordsd.

Sara Pedersd.

Carl Olsson Gieruud Svensd. Ragierd Zefredsd.
Matette Andersd. Karine Svensd. Zefred .loensson

Vallen

Siffuer Pedersson Joen Gienmd Brodesd.
Sigfri Eriksd. Erik

Anders Andersson Rangnild
Berene Gonud.

llllelil
Thord (lorgensson) Angnis Siffuersd. Berette Thorsd.
Meuette Silfuersd. Met-ine Monensd.

Peder Eriksson
Merette I-lellesd.

Snen Olle Olsson Merette Olsd.
AnnaSuensd. Beretteloensd.

MerettePersd.

Kyrkbyn

Michel Hakensson
Ellen Matsd.

Suen Olsaonn Kiersten Ahrahamb Carlsson
Karen Nilsd.

Register och Mandtall paa kong: Mayzts paabudne l-loffuidt socken på s. IOS-IO7. Aktstycket ligger i Riksarkivet över-
Skatt eller Löpgeltt Som ErAnnammitl och Oppebaaridt wdj lämnade räkenskaper och handlingar. vol. 23. fasc. 7. En
Jempteland. Efter Kongl: Mayztts Naaigaste Deromb avskrift finns i Landsarkivet.Ös|ersund.Avskril'tssamlingen.
Wdgangene Sltatthebreff. och dette Registers Widere lndhold vol. 2. Mantalslängder I645.
och For Claringh. Wdj Augusty: Maanidlt Anno l645 etc." Si-en Lundkvist
lyder utanskriften pä det nästan Il0 sidor länga aktstycket. Uppsala och S. Öhn
l-lammerdals tingslag äternns på s. l00-l07 och Ströms Riksarkivarie 1979-l99l
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Verksamhetsberättelse 1995
MEDLEMMAR Efter kaffet visades Strömsfilmens del om Ström-
Antalet är oförändrat. runt 600 medlemmar. *imd-

STRÖMSBOKEN Axnvrrr-:Tan
årsskriften "Per Albintorpens tid" kom även denna gång Snöskulpturveckan. årets första publikdragande attrak-
ut i god tid före jul och mottogs lika glatt som tidigare. tion. påbörjades den 27 februari och avslutades den 2

För första gång har boken gjorts helt i föreningens egen mars. På kvällen var det ljusfest för allmänheten. när
regi. Skriftkommittén som består av Sten Sundqvist. Hembygdsgården belystes av hundratals värrneljus och
Sam Engman.Ame Rosenberg och Hedvig Eriksson har mängder av marschaller. i vars sken alla konstnärligt
sammanställt materialet som sedan Margareta Anders- formade snöskapelser bildade ett vackert vinterland-
son Salmi. som är fast anställd inom föreningen. har skap. Samarbetet mellan Hembygdsföreningen och
arbetat fram på data. bamomsorgen i Strömsund är för övrigt mycket gott.

och det ären glädje att se så många bam med iver och
”STRÖMSBI-ADET” mms: is det av om gammal pa var gm. 'risasgan
fortsätter att utges två gånger årligen som gåva till med- fyra veckor i rad i maj månad höll Myrans daghem till
lemmama. här. och en hel vecka i juni månad var olika fritids och

dagis på plats med många olika slag av sysselsättning
BYGGNÅÜER ÛCH GÅRÜ mellan Hembygdsgårdens stugor. och gemensam avslut-
Under våren och sommaren |995 byggdes Nya Bakstu- ning hölls fredag den I6 juni. Skolklasser har guidats
gan. som stod färdig att invigas frampå höstkanten. Sig- bland samlingama i våra olika museer. och många bam
vard Mårtensson står som designer och har även murar i olika åldrar söker sig till gårdens lekplats. grillar korv
bakugnen samt varit arbetsledare. här. eller bara söker sig hit att höra länen Jorms prat

Den gamla "bakstugan°' har i och med detta återfått under vackra sommardagar.
sin "glans" som enbart den "Skrivarstuga" som den är. På midsommaraftonen är inslaget av bam extra stort.
Den har städats och fått nya gardiner och möblerats så närdansen runt lövad stång går av stapeln. Även detta år
autentiskt som möjligt. Detta arbete utfördes under höll Strömslaget i trådarna för det evenemanget.
våren av duktiga ALU-arbetare med Mary Nilsson i Midsommardagen hölls traditionsenligt gudstjänst i
spetsen. Dessa ickor städade och iordningställde även kyrkans regi. De årligen återkommande stugmötena. där
Mullnäshärbärget som utställningslokal. kyrkan och de frireligiösa samfunden samarbetar. har

Fram på sensommaren kantskars och rensades går- under fem tisdagskvällar bjudit många besökare god
dens gångar och påfördes stenmjöl. I och med det har gemenskap och fin andlig underhållning. Från tidigt i
Hembygdsgården idag jämna. ñna och nrllstolsvänliga juni till in i september ordnas då och då såväl disko som
gångvägar. annan dans på antingen Nya dansbanan eller Storlogen.

Men publik kan också få sitta stilla och njuta av dans-
SÅMLINGÅRNÅ uppvisning. Den sista juni bjöd en mycket proffsig
Det stora och långvariga arbetet med att katalogisera grupp från Estland på sådan underhållning. Mera proff-
gårdens alla föremål fortsätter. och ALU-flickor har sig dansuppvisning förekom under Spelmansstämman
avlöst varandra under året. En mängd olika föremål har I-2 juli. men då kom säkert de flesta besökarna för den
som vanligt inkommit som gåvor även i år. varav skall utsökta musikens skull.
nämnas att Gustav Lundholm. som är den trägne giva- Under hela juli månad hölls sedan Hembygdsgården
ren. bl.a. skänkt IO Yngve Gamlinlitografter. ett flertal öppen med sedvanlig förevisning och guidning. med
övriga konstverk. en stativkikare som varit August hantverkare i I-lj. Strömerstugan och med slöjdmässan i
Lundholms. och gamla vackra kopparsaker. Sexkantlogen. I Storlogen anordnades mellan den 5-l8

En giktmaskin. som använts i Älghallen från senare juli en fotoutställning som blev mycket lovordad. Det
delen av l800-talet är en skojig sak. som skänkts av var I-leimlöuta Hembygdsförening som utlånade sin
Anton Lööf. och lottauniforrnen från Thora Taraldsson samling av Albin Svenssons bildmaterial. och som ide-
från l940-talet är ett tillskott i textilsamlingen. ella kraer inom Ströms Hembygdsförening förnämligt

lät placera och förevisa.
ÅRSMÖTET Från mitten av juli och några veckor in i augusti före-
ägde nrm i Folkets Hus den 6 april. där hedersdiplom visades Yngve Gamlins karikatyrteckningar av lärare
utdelades till .lohn Westerlund. Maj-Liz Zakrisson och och elever vid Ströms realskola i början av l940-talet.
Karin Nyberg. Hans Erik Dahlgren. som avgick som Många besökte denna tid Kanslibyggnaden. där dessa
ordförande. avtackades för sina insatser inom förening- sevärda teckningar utställdes. Den ISI7 var Hembygds-
en. och rosor tilldelades även övriga avgående styrelse- dagen anordnad i sedvanlig stil med samling i kyrkan.
ledamöter. där Ströms och Gåxsjös spelmanslag lät tonerna ljuda.
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och Malin Myrstad och lnga-Lill Eriksson bidrog med den för allmänheten. .\len här hyr olika föreningar loka-
vacker sång. Efter en kort andaktsstund av pastor Peter ler även för mera privata sammankomster där man träf-
Nordén gick sedvanlig dräktparad till Hembygdsgården. fas och trivs. Likaså hyr privatpersoner för högtidsdagar
där. som vanligt. mycket fanns att se och höra av under- både i glädje och sorg.

hållning såväl från scen .som ett rikt utbud bland stugor- l-lembygdsföreningen deltar också i arrangemang
nas olika aktiviteter. utanför gården. Sålunda medverkande SHF vid den

Ett par dagar under julis öppethållande var även i år Temadag om den finska kolonisationen. som hölls den 6

anordnat Loppmarknad. Man har haft älghornsutställ- maj i Folkets llus i Strömsund med deltagande från hela

ning. och det har förekommit olika serveringar varav Jämtland. med många föreläsare och med studiebesök i

nämnas kan Älgbuljong med tunnbrödssmörgås en dag .-\lanäs och Havsnäs.
och Skikams med mesesås en dag i Storstugan. Från .\'är aktivitetema slutar för året. har vi åter vinter och

tidig maj till långt in i september har Kafé Tomten haft det lackar mot jul. På Hembygdsgården var sedvanligt
öppet dagligen. och Britt-Marie med medhjälpare har "lulskyltningsftrande" den första advent. Bjällerklangen
även ställt upp att ordna förtäring vid såväl begravning tonade åter över tunet. när hästskjutsar tog förtjusta
som bamdop och andra sammankomster. småttingar ut på slädfard. lnne i stugoma fanns vännan-

Skogens dag. anordnad av Norrskog. var välbesökt de hrasor och glada tomtar och mycket annat som hör
liksom Fiskeklubhens festival. och en "Yxkastar-täv- julstämning till. Kafe Tomten som öppnade igen denna

ling" inne på Hembygdsgårdens område var ett nytt och dag. höll sedan öppet fram till någon dag före jul och
muntert inslag. serverade julluncher och julbord efter beställning. och

Även denna sommar har man traskat runt i de där kaffe med rikligt "dopp" kunde köpas dagligen.
omtyckta "Ttpsrundoma". och lottkiosken var som förr l september månad bjöd Henibygdsföreningen in alla.
stationerad vid torget..\'aturligtvis har Hembygdsgården som ideellt arbetat under året. till en "Myskväll" på

som vanligt varit den välbesökta platsen för såväl Köp- Pelaren i Strömsund. där bland annat en vami. närande

mannamarknaden som Dundermarknaden. Den 6 augus- och god ärtsoppa serverades.

ti var Pensionärs- och Handikappdag på Hembygdsgår-

Flygfaln över Strmmaml

Klass 5. SIrr'in|.suml.s jirlksknla. Framrr rarlrn: Gunnar .Iamsm|. link .\'ml:aul. llrrnl .-llllu-rg. Rulu-rl Sjnlamlvr. llans Hagg-

Slföl- RW" Mllriitssnri. I:'riÅ' l'liiRR§Ir«'ur|. Rrinlmlrl Jummn. Slajfan Tuvrlaml. .llrllanrarlrtu Sten Hallin. ukaml. Bakre rarlrn:
lrla Wilcsrrönt. Birgil l.as_rn|an. l.tll_\' Sannrnm. Helga Rmllt. Rut Sannrnm. lngrlmrg Janrltrint. Rut l)anirls.mn. Krrvltlt Trangtas.
Karin Persson och Karm lírtkssart.
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Balansrapport .-.«._«..2..=|

Tillgångar: Skulder och eget kapital:
Kawn. bank. postguo 2 I R.2b9.*l3 Kortínsttga ~kuldcr l2.820.00
(ïamlms fond IR Rom!! li|ngtr|~t|1:a ~kultlcr |0.b97.00
Intcrunmortlrungar 5 *Ho oo ligt-t Lapuml 45_t_3.m_2x

l'pplupna lonchulrup 30 XII 00 .-\rct~ rv:~uI|;|t W.899.65
ßoklagcr 20 000.00 Summa \l.ultlcr och cgcl kapttal 57h.756.93
Samlmgar ¶¿_tIl|_tl|
()m~alln|ng~||llgâng;|r *I 1 877 03
lm cntancr 2h.2lI|.00
Ss anmgcn x.llI|,m
I-'a~t|ghctcr: 2,2-1.232 lh0.500.00
.\')u hawugan ox.lT9on
.ånlaggnnngstnllgàngar 262.879 H0

Summa ltllgángar S76 756 *Ü

Resultatrapport .«»_«..=..=.

Intäkter: Kostnader:
S|ro|n~hol.cn 62 955 50 Slromsholtcn. lr) ckmng 66.875 00
()\ r. lonaljnnng 22.096 nu \'aru|nl.op 2.9-lb 00
l.ollcru:r IQ 580 nu .-\m~tcr 500 00
Slojdntawn 32.7! I 60 l-'orhrmlrl och ll o m\ cnlar 42.986 50
Spclntanulantnm 26 600 00 Kontor. lclc. rcklatn 38. l05.00
línlrémgntlcr 53 -l-W S0 l)alako~|n .mr t|an~|cr 18.568 00
.\lc<lIcn1\a\ guftcr U RUS 00 l1or\;|l.r . lon:n|n_l:\a\ g. l2.68l _00

.\lmnc~tond och gfuor IH SI 3 00 l-ll. och ol|;| -t8_HM_(I|
ll) rcunlaklcr M 0l'I 00 Rep och underhåll 5.600.0U
Kommunalt htdrag 25.000.0|_I Summa rorclsckonadcr 237.|27.$0
Summa rorclsctntaktcr 352 909 NI
Rantcmtaklcr ll *H7 hl R;|n|cko\tn;ulcr IF)-IK 06

l.oncr. ~oc|ala a\ 1:. och o\ r. pcnonalltosln -th3.893.00
Lonc- och arhct\l.r.nI'l~l'mlm_l: -138.0-I I .lll Surnnm kostnader 702.968 56
Summa mtaklcr 802.86S.2l Årets o\cr\Lolt 9*).899.6$

Summa 302 .8bK_2l
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Styrelse och kommittéer
från och med årsmöte 2 maj I996

ORDFÖRANDE svcGNADsr<oMM|1'rE |.o1'rERn<oMM|1'rE
Ann Dahlgren Jan Persson Inga-Britt Olofsson

Gunnar Johansson Britt Enevåg
rutssön Jons-Enn Jonsson signa Persson
Ufnnn Qjnfssnn Gösta Nilsson Karin Schöön

Rickard Roos
|_E|)^MÖ1'Eß TILLSYNSKOMMITTÉ
Pi. Backman PROGRAMKOMMITTÉ U||n.gnn Jönsson

_|5ns.5|i|s Jönsson Gunvor Göransson lnez Ejemar
jnn pssnn Judit Alfredsson Hjördis Englund
Rgchyd gnns I-lans-Erik Dahlgren Britt-lnger Flodman

Sten Sundquisr MWÜCG K'|$§°0
Gcmnn gnnnin Rolf Waldemarsson REVISORER
Rolf Waldemarsson Kurt Blomgren

SKRlFTK0MMI'I'l'É Nrisoror Manonoon oon
SUPPLEANTER Sten Sundquist suppleanren Sven-Johan Jönsson

sven-rm unaron Sw Eßsmw
|nnn.3.-in Qrnfssnn Hedvig Eriksson VALBEREDNING
Rolf Sandemo Brin-Inger Roos
Ylva Sjödin
Nils-Gösta Nilsson

Avgående ur .rr_\-relsen vid drsnrörer I996:
Hedmlfdømörer- vonror mrnnw. sryrornon. Rut svonoon och Loos- Nilsson. |orron|=on1rnmen.Rono
Stig Lander Strid. tillsynskommittén. Enar Jonasson och Möret Sundqvist. programkommitten
Gunnar Grahnström samt Carl Olof Edlund. Anna Greta Hansson och Ingrid Åkerman. Valberedningen.

OMBUD TILL I-IEIMBYGDA BYOMBUD
Ann Dahlgren Bonäset: Birger Edelsvlrd Strand: Gertrud Sundin
Sten Sundquist Bredkllen: Johan-Olof Johansson Södra Öhn: lnger Svanberg
Judit Alfredsson Giirdnls: Gertrud Blomberg Tullingsås: l-lelvig Nilslund
Gunvor Göransson Hillsand: Kurt Sandberg Vågdalen: Gösta Thulin
Maj-Lis Zakrisson Lövberga: Ebba Bjurström Älghallen: Inger Welumstein

Renan: Maj-Lis Zakrisson Ãspnls: Britta Espmark
Risselås: Ylva Sjödin Öhn: Rolf Rubensson
Stamsele: Märta Bergström Öjaren: Göran Karlsson

|-rsuavensronoeu srnöus soc|<|aN1'APE'r
Når någon ska hedras. minnas etc. Tryck pa Iinneváv 45 x 140 cm.

LÅMNA ETT BIDRAG TILL Bonadsn kostar 550 kr.
i-IEMBYGDSFONDEN För bsmállning ring vårt kansli

for byggnadsvardanao argaraor ror. 0610-611232. error por poor.
Postgiro 2 43 30-3 Var adreæ: Box 168
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sTRöMs HEMBYGDSFÖRENING
som bildades år l906. är en av länets äldsta sammanslutningar för främ-

jande av kultur och hembygdsvård. Föreningen arbetade till en början

utan fast förankring till en hembygdsgård. men l932 yttade Ströms

sockenskrivarstuga till Gärde och utgjorde i 25 år en naturlig samlings-

plats. Sedan I957 har hembygdsgården sin placering på Aspudden vid
Strömssundet. där en ansenlig samling äldre byggnader sammanföns.

Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste område och besöks flitigt av

såväl turister som onsbor.

En levande förening är beroende av en stark medlemskår. som på olika
sätt stödjer hembygdstanken. Kanske samlar man fotograer och före-

mål från en gången tid: kanske dokumenterar man med hjälp av band-

spelare och kamera händelser i dagens samhälle. Båda dessa aktiviteter
ingår i hembygdsföreningens arbete och dess målsättning att hjälpa

strömsboma att förstå nuet genom att ge dem inblick i bygdens historia.

Stöd genom medlemskap din hemb_\'gdsfb'rem'ng.'

s'rRöMs HEMBYGDSFOND
gör det möjligt att ge en gåva i stället för blommor vid högtidsdagar eller

då någon vän eller anförvant gått bort. Fondens avkastning går till vård

av hembygdsföreningens byggnader. Kontakta oss för upplysningar om

Ströms Hembygdsförening och Ströms Hembygdsförenings Hembygds-

fond!

Ströms Hembygdsförening
Box l68
83322 Strömsund

Telefon 6670-6] I2 32. Postgiro 2 43 30-3

sam nosottusa nås E11' s\~t-sas-t-11' sraost J M; smita. orm: Au. smtuotm ms
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Ed. spanhandlarm (iuslaf Lumlhalm. vars samlingar ar lxilnialan-r. nuliaap/uirairr m.m. m.m. ar hawn far
Hrmhygilsgánlens Tekniska Magasin. är arksá Icraiiilcarrn sam i uppsalsrr arh artiklar i lrI.a. Siraimlurla-a
mande arh kunnig: sl-rn-il am vari lilla samliilllr. :less un-rrkling in-Ii den pmlrr i skilda sammanhang arh
mllrr. Han ses här mal nl ar sina lirsrrrk. s/s Sraningrn.

Omslaget sid I: Yngre- (iamlin im~iger s/s Sraningrn arh dess nya fnriöjiiingsplals ml Sumlnasrl. samman-n
I963. Utöver Yngre (šamlin syns Hadar Dahllmr. Egon Wrssfn avh Helg: l.a\-rn lïiigws kinuii. Pa Lam-
mandnbryggan en ej ulrnliemd bejïlllias-arr. II"aIa: Raoul Kring 1.

Omslagri sid 4: Ifynimirsjiibilemnde Sirömsundshmn i rinierskrml. llüna: Raaul Kringi.
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