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”Vår beredskap är god”
Per Albin Hanssons landsfaderligt lugnande men föga verklighetstrogna utta-
lande vid andra världskrigets utbrott ha fått ge namn åt l998 års
Strömsbok.Skrien berättar om händelsema i vår lilla värld åren I939 och
l940 men också något om det som hände ute i Europa och nrnt våra gränser
dessa ödesdigra år.

År I939 ingick med milt väder. så milt att färjan i sundet inte fick vare sig
ro eller vila på hela vintem. Desto kallare blev det däremot kommande vinter.
den första av de i era avseende hårda “krigsvintrama.”

l stort sett förflöt det första av bokens år till att börja med som vanligt.
vilket bl.a. innebar. att våra många ideella. fackliga och politiska föreningar
och organisationer var mycket itiga och aktiva.

Den nya flugan. frågesporten. gjorde entré med populära tävlingar på GT-
lokalen och Sanatoriet. och man promenerade gäma upp till det nya utvärdshuset
"Dufberget'° för att dricka kaffe och beundra utsikten.

Men det låg oro i luften. och i juni blåste tak av lador och uthus. och träd
och telefonstolpar knäcktes med åtföljande kommunikationstrassel. Men värre
oväder väntade.

Under den ovissa väntetiden fanns dock ljuspunkter. Sålunda ck stam-
sele- och täxanboma elektriskt lyse. kvinnan behövde inte längre riskera av-
sked. om hon dristade sig att ingå äktenskap. och scoutema och realskolan
jubilerade.

Och så bröt andra världskriget ut. Vi fick nu strax nya och annorlunda
förhållanden och begrepp att samlas kring. Ransonering av kaffet och bensi-
nen och i stället cikorian och gengasen. lndragning av räls- och landsvägs-
bussar. lnställande av idrottsutbyten och så förstås ßrstärkt försvarsbered-
skap.

Broderlandet i öster anfölls. och “Finlands sak är vår.” Det blev finlands-
hjälp, nlandsartar. nlandsfïivilliga och det stickades muddar och hjälm-
skydd som aldrig förr.

Hos oss i Ström rådde kyla och snökaos. och namnanropet i telefonen
ersattes av det impopulära nummeranropet.

Norge och Danmark våldtogs. och våra köldhärdade beredskapsgubbar
förflyttades från finska till norska gränsen. Mörkläggning och mer ransone-
ring. Varmvatten i hyreshusen bara edagar och lördagar. Karbidlampor. koks-
lov och yktinghjälp. Vi höll oss friska genom enkla matvanor och riksmarscher
till toner av Obligationsmarschen. som uppmanade oss att låna ut våra spar-
slantar till vårt nu så kära fosterland. Vi blev ett enat folk igen.

På Vattudalens vatten åkte man återigen ångbåt till och från kyrkbygden.
som våren och sommaren l940 fick intemationell prägel av den amerikanska
och engelska ambulanspersonalen. Våra idrottsstjämor Åke Ödmark och Nils
Ollander närmade sig alltrner världseliten. och byastafetter på skidor blev
mycket populära tävlingar.

Och det bästa av allt. Vi hade än så länge sluppit krigets fasor. och vår
beredskap blev bättre och bättre.

För redaktionskommittén

Arne Rosenberg 
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Ströms folltsltolestyrelse 2 l-mo Uppgörelse vld Grand Hotell I Strömsund rs l - mo
(LT) hade på fredagen sammanträde. varvid tjänstledighet lör (LT) Resultatet av den uppnådda överenskommelsen är från
enskilda angelägetlheter beviljades lärarinnan fnl 1'llalia Nils- de anställdas och förbundets synpunkt tillfredsställande.
son. Sporrsjönäs och lärarinnan fru Sigrid Strömberg. Arbetsgivaren har nämligen accepterat samtliga krav. som
Kärrnäset. under vårterminen. Till ordinarie lärarinna vid framställdes vid de första lörhandlingama. Alla av konflikten
Löv-berga småskola förordnades frk Vera Eliasson. Trångåsen. berörda skola återtagas i arbete. däribland således även den
Fortsatt lörordnande under l939 som skoltandläkarc medde- servitris. som vederbörande tidigare sökte utestänga.
lades tandläkare fru Valborg Espmark. Strömsund. Vidare be- För övrigt har arbetsgivaren godkänt upprättandet av ett lo-
slöt styrelsen att lör vårterminen anställa skolläkare. kalt avtal. som grundas på riksavtalets principer.

Förlovade
Algot Grahn

Aina Andersson

Hotellkonllikten t Strömsund slutade alltsa med fullständig
seger lör personalen.

Pä arbetsförmedlingen I Strömsund
(LT) voro den 3l december l938 anmälda 3l7 arbetslösa per-

U||-iksfoß Östersund soner. därav I44 lörsörjningspliktiga.
N ársaon På grund av tillfällig inskränkning av driltcn vid Ulriksfors

Y

I-'olkmängden I Ströms församling
(LT) Landsbygdens folkmängd vid årsskillet: statistik från lör- Nedbrunnen sltogsltoja
samlingarna i Jämtlands län. (LT) En timmerkoja på kronans skogar vid Vargkojvattnet. två
Folkmängden vid ärets slut: 3648 män. 3265 kvinnor. summa mil frän Sv-aningen. var ncdbrunnen till grunden. då skogs-

69l3 personer. Minskning med 7 personer. folket på onsdagen anlände dit.
lngångna äktenskap S7. upplösta I8. Kojan beboddes av två körare åt Graningeverkens AB. som

Äldsta invånare lödorådstagare Gertrud Olofsson f. Henriks- köpt skog däruppe. Körarna lämnade kojan några dagar (öre

dotter i Trängäsen lödd den 30 januari l840. jul och ha sedan dess ej varit dit. lönän de anlände på onsda-

Folkmängd inom Strömsunds municipalsamhälle: 494 män. gen. Förlusten är ganska kännbar. då alla deras verktyg. säng-

S54 kvinnor. summa l048. kläder samt en del matvaror blevo lågornas rov. I-lur elden

sultfabrlk äro dessutom omknng l00 personer där arbets-
lösa.

uppkommit är ännu inte bekant.
Dusk" Enär inget husrum finnes i närheten. måste en ny koja upplö-
*°'l L°"“”“'“"' ”M ”'*"°'“*°“- °°“1*°'- S"°"'- “'°° P* ms v-llltel lnnle ut svan. emellan nlll v-inte lll fnlst-l. nen sv-an
fredagen 75 år gammal. an barbeu

"'°'*"I' lm Hemlig nnllunllllsns nv.-llnn llnllen nell ryslllnnll.
(LT) Avd. 760 i Strömsund av SSFAF hade den 30 december
årsmöte. och den avgående styrelsen omvaldes: N. Strid. ordf.
0. Danielsson. v. ordf.. P. Jonasson. sekr.. A. Funseth. v. sekr.. SCIISIÜOII
J.Melander. kassör. Revisorer: O. Johansson. ll. Johansson. _ nu ha M ß en
0. Näslund. Uppbördsmän: P. Persson. Oskar Eriksson och N. DKW
Strid
För lokala underhandlingar tillsattes en kommitté bestående ”fm” Ü" 903133'
av P. Persson och Jöns Mårtensson lör körare och O. Näslund 2,615 KR
och Månen Mårtensson. Strand. lör huggare.
Pä kvällen var ett samkväm anordnat med kaffe. frisk allsäng FRITT STOCKHOLM
under ledning av O. Danielsson och dans. Under en paus i ^"kt°ñ"nd ßni'-hm
dansen ltsfftnntles pnlnnnulnlnn. ltlsnlnsml v-nl goa. Dellagnn- Jämtland! Mßklnalr
det var stolt och stämningen var den bästa.

Jämtläadskt möasterjordbralt 2 l - mo
(LT) Första pristagare blev Jöns E. Esprnark ägare till hem-
manet nr: l:l9 i Ströms socken.
MakarnaEspmarkharinnehafthemmaneti l5år.mendet-
samma har tillhört släkten i 400 år. Arealen utgöres av 4.86
har odlad jord. 5 har äng och 2l6.l4 har övrig mark samt
föder I häst. S mjölkkor. 6 ungdjur. l svin. l4 höns samt I8
fär och getter.

B Ö R .I E S

K O N D I T O R I
Rekommenderas

Tel. 107

Jöns Espnlarks gánl



_ I mg O]arettsSDl.' K tzi- ms
' tLTt hade årsmöte den 7 januari. Att leda dagens lörhand-

Föf|f_WÛd9 lingar valdes Ingemar Norrrnan.Till styrelse lör l939 valdes

ÜSCW “lllslföm Lydia Sjöberg. ordf.. Anders Hansson. sekr.. Elof Sjöberg.

Ißsd Bruhn ttm->t.riii stttaieiedate taiaes ittgt.-mt s-omttan. titttt tatt--

'-l"k$f°f>" 4"' 5Jß"Wl" N39 drog bibliotekets verksamhetsberättelse frän föregående ar.

Mldflßß 00495' På WW 55"- vilken utvtsade en strälande länefrekvens.
Mötet uttalade en lörhoppning. att klubben under det kom-
mande året skall ga framåt och vinna terräng lör sina strävan-

den. och de närvarande lovade alla att göra sitt bästa lör denna

S"'Ö"“ k3'_"R°b'6df' sak. Programmet bestod av upplåsning. katïeservering och
tÖPt hade igär ärsmote. Motets dtskussionsamne. Svordoms- sång
seden och dess bekämpande". inleddes av kyrkoherde Gunnar
Löfvenmark. och efter en stunds diskussion beslöt mötet att

sätta sig i lörbindelse med en del andra löreningar i orten lör 5Pl"l9"'m'“9" Ü 5"'ÖWW'|Ü U l ' '°-“*

gemensamt utformande av lämpligasie sättet lör kampanjens lÖPl 5P0“i°'l°f'|m@" l3"°\'i$d°-\' Ü 5"'Öm$""'-l *M1 'Û dlf-
bedrivande. Filmlöreställningen hade lockat till talrikt besök av represen-

tanter frän olika samhällsklasser. Före ftlmföreställningen hölls

bush" ett kort men innehållsrikt anlörande av fr. Lilly Andersson.

tm A tcitmtt tttttitttt sitt vist i stfatnstttttt av-ica ut-tt tt '“" '“'°' 3°?“'“" “li E” d° '°3°“"**"'°5““ “" °°," '”'“°'“
P” mq _ frontema. Filmen var värdefull att àse. tvckte samtliga besö-

d.s i Stockholm. Den bortgångne var född i Stockholm och R X obcháun. I 57 65 M m ß mun. h

avlade studentexamen där l902. Eller avlagda examina tjänst- :am ' en . msn' . I ' _" m ms "wc" oc

gjorde ittttt vitt apoteket a siteiient-ti. stoeitiwtm. ostctsttttti. '^°"°'“ gå' "°" "" °°' “Ö'"'°“"d° ”'”"*'“' f°"“"'
.\lora och Falkenberg och innehade sedan l93-l apoteket i
Strömsund, .Iudarna sänds till Palestina i-i i - row

tLTt Mellan tjeckiska regeringen och Jewish Agency har träf-
fats ett avtal. enligt vilket 2.530 judar skola resa från Tjecko-
slovakien till Palestina. För deras emigration frigiver före-
ningen ett belopp på en halv miljon pund. Inom närmaste ti-
den skola ytterligare ett antal minderåriga polska judar resa

till Palestina.

Dödsfall
lÖPi lin gammal strömsundsbo. frk. Hilda Lokrantz. avled pà

fredagen i en ålder av 65 år.

Frk. L. var en syster till advokat Carl Lokrantz i Strömsund.

hos vilken hon bott i manga är. Hon var av en älskvärtl. hjärt-
lig läggning och hennes anhörigas sorg delas av manga vän-

ner i Strömsund och pa andra hall.

Förlorat
(OP) En decimalvág bokördes mellan Östersund och Ström-
sund pä onsdagen. Tacksam för upplysning per tel. 70. Ström-

Öjarshor pa bónlu-lg på Srakajjöller. Sund,

Bönprtlsrt-r: /lans Strömberg ut-It Johan .\'urrntun längst r. t-_

Skulljäller I hukgnmtlen.

romkowmm STRÖMSUND MED OMNEJD

tom itaae a iattiags sammanträde. t-att-ta titt otatatttttac om- Skidbyxor. prima Näldens vadmal.
valdes Nils Grönlund. Vågdalen.
Sjukledighei beviljades folkskollär. Martina Engblom. Gärd- IS kl' PT- Paf
näs under vårterminen med folkskollär. Evert Lundqvist som ,,

vikarie.smaskollär. Stina Johansson under värtenttinen med Stromsunds Varuhus
lär. Brita Jonsson som vikarie samt ävensä under vårterminen
ist. aim tsttitssøtt. Aspttas. med tat. aim Yttgstam. itaseac T°|°f°" 42
som vikarie. Att under samma tid upprätthålla fru Yngstams
tjänst i Risede valdes lär. fröken Elsa Eriksson. Hillsand.

Dödsfall Ströms kottstttttentlörettlttg is i - io:-i

lÖPl Olof Jonsson i Risseläs. Ström. har avlidit i sitt 77:e lev- (LT) har under år l938 haft en omsättning på kr 905.607 mot

nadsar. närmast sörjd av maka. bam och barnbarn. 767.839 lör l937. en ökning sedan lörra året med kr l37.798.
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w,_,,_,, drog NN. kniv och gav sin broder flera knivhugg. som träf-
FÖRLÛK4DE fade honom i huvudet.
Gusiaf |_u|i¿h0|m Den knivskume löll omkull på gården och blev liggande. Då

Karin ()lsson måttade våldsmannen ännu ett hugg åt broderns huvud. men

5"-ömgumj en tillskyndande tredje broder lyckades avstyra detta hugg.

Den knivskume fördes omedelbart till läkare i Strömsund. av
vilken han fick sina sår ombundna. Han vägrade dock att låta

sig inläggas på Ströms siukstuga. varför han fördes tillbaka

till sin hem. Någon fara lör hans liv anses icke föreligga.

Avd. IZ4 l Strömsund i' i - ist»

(LT) av Sveriges hotell- och restaurangpersonalslörbund höll
den l0:e d:s årsmöte. varvid följande medlemmar blev invalda
i styrelsen: Ordförande och kassör Bror Zackrisson. vice ord-
förande Erik llagberg. sekreterare .Vlaj Ottosson. Revisorer
blevo Dagmar Carlsson och Sally Jonsson. .Vledlemmamas

antal var vid årets slut l-l. samtliga anställda vid (irand Ilo-
tell.

Norsk fetsill
höstfångad. extra prima hos

Nilsson & Wassdahl. Strömsund

Dödsfall
Can" ..( _00.. "vb Gmml. ..,,"m_.. Lummlm (LT) l~ru Anna Ersson. född Zakrisson. (iarde. Strom. har av-

lidit i sitt 9l:a levnadsår.

Vld exekutiv auktion is i - wifi
Lnnlag _ _ .

' ÖP ål dsk I dafsåldesl he \ ll 2:l3 ll
(ÖP) lör bankkamrer Sven Åström. svenska Handelsbanken. ((.m_|:r0 2 3 íuäugtmus säcken rófgfgo :_n"l;|' åñma (åèï
Strömsund och fröken Gunvor liriksson. dotter till källamiäs- L.|nk§'-en "
tare L. E. Eriksson. Strömsund. och hans maka Alma. född ' '

Blank.
Ströms husmoderslörenlng
(LT) hade i måndags första mötet lör året. Föreningen uttalade

.lordllstnlngar sig för att starta en byrå fór anskaffande av tillfällig liemhiälp

(LT) I Ströms kyrka jordlïstes på söndagen slottet eller hm. vid t.es. städning. sömnad. klädtvâtt. bakning o.d. l.-ln valkom-
bmkai-e Jörn. klåncnssiin i Bmiäsei, Si;-öm Kisian mha;-s i dgr mitte tillsattes. bestående av fruarna .-\lma Jonsson. .-\nna

vackert smyckade templet under tonerna av Sorgmarsch av Nlattsso- Kfiß FONÜWB Wh ^8“°~*" Bffßlmll-
Beethoven. varefter lörsamlingen sjöng ps. 540. .lordlästningen
lörrättades av kyrkoherde (i. Löfvenmark. som därefter höll
en betraktelse över testorden i Luk. l2:-80. Den högtidliga ak- yadöfßdas
ten avslöts med ps. 424: 7 - 9, varpå kantor D. Nordfors som nur 'iden
utgångsmarsch spelade Prins (iustafs “Sorgmarsch“. Kistan _

iaiaes sa iiii gamla iryriwgsrai och iieassiiiiies i riimiije- S4 1"' bf?
graven. Den bortgångnes minne hade hedrats med en vacker Ûflusl dölj/ör ulljörälclrurnu
blomsterskörd. äro r.'goi.vIi.v/tu of/t hc'/t't'à'n|u.'

Slagsmål och knivskärning i' t - ist»
(LT) Ett knivskärriingsdåd lörövades i lördags i lilriksfors av Kvrkobesöltandet I Ström ökar
en tattare från Tåsjö. 38- årige .\'. .\'.. som under ett slagsmål (ÖP) \'id verkställd räkning å antalet kyrkobesökare i Ström
svårt knivskar en äldre broder. De båda bröderna hade under under de senaste 3 åren har det visat sig. att antalet ökat år

dagen festat om grundligt i Strömsund och lilriksfors. varvid från år.l93(i var besöksantalet 2.868 män. 5.3l7 kvinnor och
både sprit och pilsner förtâns. lläietler hade de råkat i gräl på l.66-l bam. Det senaste gångna året var siffroma resp. -H86
gårdsplanen till den gård i lilnksfors . där den äldre av biö- män. 7.059 kvinnor och 3.472 barn.L'nder l938 har således i
derna bor. Det blev så småningom liandgemäng. och härvid medeltal varje lörsamlingsbo besökt kyrkan tvenne gånger.
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En ur .S'|rónisiinil.\ Iöma ishuclu-_i~Iu_g. Fri- .lliili-akten S160. link oi-li Torsten Fridell. Karl- Erik Bim. Birger Sinimsn-ill.
Erik Skugniun. I' Bnirssmi. Rob.-ri ut-Ii Sigvanl Nilsson.

tl.T| \'id ishoclceymatch i Strömsund pä söndagen mellan I-Ipldemlrapporten
Strömsund och Nälden segrade sistnämnda lag med 8 mal tl.Ti tïiriiden I - IS januari upptaget 36 fall av scharlakansfe-

mot 2. ber, vann 3 i Strömsunds distnkt.

Ströms lsyrlsolsör ts I -NN Dödsfall :i i . mo
t0P| hade årsmöte i tisdags i samband med repetition. Sty- (ÖP) Kontoristen vid L'li'iksfors sulfitfabnk. .\lelker Wahlström.
relse blev: Kom. (3. Sällvin. ordf.. lärannnan Brita Jonsson. avled hastigt i gar kväll. \\'. hade en längre tid lidit av astma

sekt.. umtals. llelge Engström. kassör. Revisorer: speditör Lars och ett anfall av denna åkomma blev för stor påfrestning lör
Wassdåtltl 0Cl1 \'ä\'lämt'mn:ltt Ella Nllsétt. Till ßßlß dirigcttl hans bling, [lan var 48 år gammal och nämns! av maka

utsågs kantor D. Fr. .\'ordfors och till andre dirigent urmakate och bam. l)en avlidne som härstammade från Härnösand var
ll. I-Ingström. känd som en synnerligen strävsam och plilsttrogen person och

lämnar ett stort tomrum efter sig bade bland sina närmaste

(iästspel av radio- och grammofonsångaren

STRÖMSBORG ocli i viinlaretsen.

_ STRÖMSUND _ Ky-ruoruiimauiigeisirom := i - i-»w

tl.T| hade pa söndagen sitt första sammanträde lör året. Till
F"°°"3"' ""' 29 l"'“"" M' H5' mar. ir» im v-star-s tt,-rutin.-:ac ii. i.arv-cnimfx .wii iiii t it-c

ordf. skräddatmästare ll. lå. Jonsson.Caslnorevyn Friskt Framåt!

Jonny Bode
Steppfcnomenen Rudy and Bob.

.-\nna-Lisa och Jonny Wallin. m.fl.
Fred Millers orkester.

Födelsedag O

tLT| Byggmästare Olof Persson. Tullingsås. fyller nu på lör- l *

dag 60 ar. .\\\
Tillstånd att bedriva linstrafllt

*fy ,p_ _.

(LT) sökes hos länsstyrelsen av fni Anna Hallin lör person-

befordran och godsbefordran med Strömsund såsom stations- °" ' _ -_
ort för bilarna. l'inu-rhild med .S'|róm.iiinil.s varulius vid Suugutun

ll)



Ströms kommunalftillmiktlge Fran Strömsundsspelen. Resultat:

(LT) hade sitt första sammanträde för aret på söndagen. Till M km se-'omr
ordf. lör arbetsaret omvaldes handelslörestandare Torsten '_ Sdcm s|cm_a“_ Soßdc :_0129
Carlsson och till vice ordf. länsskogsvaktare Per Jacobsson. :_ P_ Samuekhaug _\-owe :_0813
Till ledamöter i val- och beredningsutskotten valdes hrr ?\_iIs 3_ C '_ ^m_|,¿ay_ "enas :_0859

Tøfscn af'§$Ûn.O. MI|§§0n. PCI' 0lÛr§$Ûn. Lno I L T. (~arl$-gon'

Mårten. Mårten Lindberg samt fru Anna l.evander. Suppl. ”_ _|_ Onandcn Suñmsum 2_20_30

blevoz hrr ll. E. Jonsson. A. Jonsson. (i.I:.. Olofsson. I-.rik "_ E_ Zakrisson sm-¿msun¿ 12-¿_5-7

Enkssoti. fni Anna Espmark samt hrr Sixten Fiällgren och |9_ Göm ^xc|ss°n_ Suñmsuml :juo
Karl Enksson.

IS km juniorer
l. G. Wikner. Kramfors l.06.20
2. I. Jönsson. Strömsund l.08.30
4. M. E. Espmark. Strömsund l.l0.04
6. E. Jonasson. Strömsund l.l0.24
I I. O. Eriksson. Strömsund l.I-4.59
l3. S. Danielsson. Strömsund l.l5.2-I

I0 km junlorer
I. V. Krantz. Ofl'erdal 40.42

8. E. Olofsson. Strömsund 43.29
9. ll. Axelsson. Strömsund 43.3l
I0. K. E. Wikström. Strömsund 43.55

I l. P. Forsberg. Strömsund 43.56

I-I. R. .\'orrman. Strömsund 44.1 I

I5. E. .Vlyren. Strömsund 44.34

Vlgde

l.umlImlnis J;-nilimiili-I (ÖP) FÖISIC \'ågmå$l8l'CII l LIIS vågdlslriltl J. Edvin Lan!! Och

(iu.sIu[LiimlIiuIm. .mnen Rum'l.umIhuImm'Ii ().u'ur(°url.v.mn. Sally P“55°"- d°"°' Ü" fmmlidnc hcmig' P" P°'“°" l
Strömsund och hans efterlevande maka. född Magnusson.
Vigseln ägde rum i Åre gamla kyrka i söndags och vigsellör-
rättare var pastor L'lIner. Åre. Eller vigseln gavs middag à

Strömsundsspelen samlade l.500 askadare 2.1 i - i~i.t~t l\°l°" Å"°8å"Ü°'l-

ILT) Strömsund kan glädja sig at den trognaste publiken av

alla landsortsföreningar i Jämtland. och i förhållande till or-
tens folkmängd ligger Strömsundsspelen t.o.m. före I-'|\l!Ü°|lßf!'l|'l9l 3” I - '°3"
Östersundsspelen som publikevenemang. l)et samlades inemot ll-TI Ökßf 0I'°\'5C|=Id° i Jämllßßå* lå"-
i .soo stillsam pi ii.-ii v-aioftimtic stan- wii maipism-ii bakom Bcklämmandc bilder: berusade iclwf vid dnsbamn-

samrealskolan. Banan fick av samtliga löpare de bästa vitsord.
Det enda man klagade pa var stav fästet. som inte var sa gott i

den lösa snön. Tlnget I Strömsund
(LT) En person dömdes för olovligt begagnande av en cykel

1'.@|¿ 3; , _ M., till IS dagsböter ii 2 kr.

på, an \.5n|¿g Mgkom M mm ¿,0_¿,_\.¿ag mm hj5nc,.a,ma En timmerkörare. som lastat sin bil förhart. domdes till I2 dags-

“ck böter å 2 kr. och en annan. som kört bil med lör manga perso-

0|0|' pm-§§¿,n_ '|'u||ing§à§_ net' l ßrarhytletl. fick 8 dtlgàböleflå 2 kt.
För underlåtenhet att betala radiolicens dömdes 6 personer till

Fuduüg dagsböter med varierande belopp.

(OP) Idag fyller f. inspektoren för Kramfors .-\B.. .Vlats .\'ordin. âëïlâlä? (à¿“|â |hE"df“k:L' kosudc 6' ' mr mr'
Strömsund. 80 ar. Jubilaren som varit en ivrig jägare och sport- _ r' ' 'cr oc u un "' _

. . . E _ n fck för bron mot motorfordomlörordnin en böta
Fiskare. är frisk och rörlig för sina ar. ¿'.'h'g=$'böi'“š I kr 8

Slutligen fingo tva fyllerister böta resp. 60 och 20 kr.
Kommunalt Strömsund

(LT) Muncipalfullmäktige hade på måndagen konstituerande
sammanträde. varvid till ordf. för l939 valdes landsfiskal Smägrlslmport?
Yngve Hallberg och till v-.ordf omvaldes montör (iustav Skog- tLTi Herr Filip Eriksson i Strömsund anhaller hos k. mzt om

man. Fullmäktige behandlade en motion om inrättande av en tillstand att från Norge införa 300 smågrisar i och för försälj-

municipalläkaretjänst och att lör ändamålet ansla ett ars arvode ning. Medicinalstyrelsen har tidigare av-slagit hans ansökan

lör densamma av 200 kr. härom.



W' ..\ //I
Janus Ûllantlvr Olle' Skugvluml .llåns-Erik Espmurk

I-'aeltll
im Ass. os i uinusrnis ni- s. P. i. A. F. nan söndagen den 22 HOIMOPII C- |3|°I|W|$l
januari sin zozdc arsmöic. Creutzgatan ll. Stockholm
Styrelsen lör l939 består av löljande: lšrils Nordéen. ordf.. Sis-
ten J. Ohlsson sekr.. Carl Celtlinder. kassör. samt B. Söderström 'ur motnguing i Strömsund
och 1. enussnn. rm siniasiitmmm valdes- tenn Persson. mi fn- Û T'""$"'°""°' Ü- 3 U- W-3“'|3-
visorer O. Uddh. F.. Skoog och J. Söderstedt.
Vidare anslog årsmötet IO kr. till "De arbetslösas lörening i
Strgdnïull”. Efter' åirsmötíet intogs_kaI'l'e. te och smörgås samt nu smdnuunu

W men " åns' mm på mwummama' tÖl°i vid Östersunds h. allm. läroverlt äro skolans samtliga
elever i Ring IV. anmälda. på latinlinjen bl. a. Hervor Higg-

,\||'||-gßn-@|-ßggtgg 3- 1 _ mo lund. Strömsund.

(LT) (3. .\lilC|\c||s^ di\'Cl'SC|l8ndcl i Ãspttås' hat' S-ålls lill nämn-
deman Mattias Espvall. Ãspnäs. Tillträde omedelbart.

ONSDAG - LÖRDAG

I/2 4/2
REALISATION

T|MMERSÅG^R .S°ll)l'l.\'T\'(il-LR YLl.EKLÃ.\'.\'lNGST\'(il¿R

vxok. vxs|<Arr.T|Ms1|-:RsAxAR. 12:.. i-i...fi°°'=.3ÅnI :Ägg §i'Ä;{:fÜnfÄn'i..... ==sn.:§5.°

Crepe Rev 2-60 Georgette. l30cm fr.. -l-00
B|NDKEDJ0R° FILAR Crepe Romaine 4-50 Noppè Raye. l30cm fr.. 5:-

Crepe Satin 5: Jaq ßrode. I30cm fr... -t~

A.-B ÖSTERSUNDS REDSKÅPSHANDÉL
IÖÜ Cm líln. l'|'|Öß$uIdI |Llll0C'\ ISUI fl' . |

nïllemusliner. mönstr. 95 ört-I I lilstertyger fr 3:50 I

sirönisnnu DAHLMANS ósimnnu
Bondeßrbuttdet l Ström so 1 - um
(ÖP) hade i lördags årsmöte a Grand Hotell. Strömsund. Efter
löredragning av styrelse- och revisionsberâttelsema bevilja-
des ansvarsfrihet. Till styrelse valdes: Mårten Lindberg. Ohn. Värme-. Vâllcn Och

;:'.r.-.::::.f.;.::~;:°:;.:':=-".:*.:n ~::~'...,..'~1
tassar rm mmm “lines Hénning winnnfsnn nen sin i=nu Sam' “"“ shgs SV°'s“i“3“'b°'°“
Rislund. Eller mötet vidtog samkväm. utförs r°n- Vä' och bmlgt-

RÖRLEDNINGSFIRMAN

l-'röken Kloltlten. Aj CARLSSON
(OP) Den svenska ”Fröken Ur” har nu inlörts även i Köpen- Stmmsund' Ta' '75
hamn.
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Avorda skattebesvör 4 :_ um |:M,|,,¿.¿,f m 3 . om
U-T) Kmmaffäc lm' °ßl"ß' 3* |Wl¿|3f'~'" Eblöm -'\mC°ff tÖPl 80 ar fyller idag fru Ingeborg Olsson. änka efter
anförda besvär över hans tasenng år l936 i Strömsunds mu- §a¿c|mag,_.f,m5,,-m,-en Mm" ju|,u5 ()|§§0n_ gm-,m§un¿_

nicipalsamhälle till kommunal inkomstskatt samt till inkomst
och förmögenhetsskatt lör resp. l0.930 och ll.l90 kr.

Avdelning I20 av Fratutldslörbundets sjukkassa
(LT) höll den 29 jan. årsmöte i L'lriksfors. Till styrelse aterval-
des ordf .\l. Staflin. kassör F. \'. Svensson. sekr. H. Berglund.
Revisorer: ('. A. Andersson. Enk Svensson och A. (). Lundin.
I sjukhjälp har under året utbetalats kr. 2044:50. .\ledIemsan-

talet ltar under året ökats med 22 medlemmar till 99. l bidrag
har under året erhållits kr. l00 från Ströms kommun.

Görlng får svenskt storkors
(LT) Kung Gustaf har till generallïiltmarskalken överlämnat
storkorset av Svârdsordeti med kedja.

I-lyllnlngar s 2 - mv
lOP) Fru Henrietta Jönsson. Strand. Ström. fyllde i torsdags
50 är och blev hyllad av släktingar och vänner med en pen-
ninggåva samt en myckenhet blommor och telegram.

Begravning
(OP) I Ströms grav-kapell jordlästes på söndagen stoflen efter
f. skohandlaren i Strömsund. (I (5. Brolin. änkefni .Vläret Jöns-

son. Strömsund och lantbnikarsonen Harry Olsson. Alavaitnet.
Jordlistningen lörrättades av kyrkoherde G. Löfvenmark. De
horigangnas minne hade hedrats med vackra hlonisterskördar.

Odllngsllgenlieterna l Ströms revlr it 2- tsw
(ÖP) Jägmästaren i Ströms res ir har för domänstyrelsen fram-
hållit. att byggnadsbestandet vid odltngslägenheterna inom
reviret är i ston behov av lörbättnng.

Ströms koop. kvlnnogllle P0, Smïm
(LT) hade årsmöte den S fehruan. Styrel.sen: (iunilla Palm.
Ingeborg Berg. Serafia Lipkin. lilvira Carlsson och lda
Lögdberg. .\lär1a Palmkvist. llulda (iöransson och (lärda Ja- '_.6d'|“d““ i I _ WN
cobsson. Revisorer: .-\gnes Persson och Olga Nilsson. OP 7* à HI “ia rd k _ P q _ 'sl _ Ähd Gnmholms rolkhögskuh har mæmngcn under t i _ r y erpatt. g _ _ ronojagaren er. tromi: rom

d J bil d o v lv från sint nst arsun . u aren. som me pensi n a gie- 1 ia
mn han en supcndm' Scma hphn' l929. ägnar sig ännu inits sin höga álder at skogsgöromal och

iordbnik och har f. ö. manga andra angelägenheter att hestyra.

"3"'“"Ü ° ' ' 'WN .\led en ynglings spänstighet och vitalitet spnnger han ännu

'om Fn' ^9"°* ß°'3h""' S"“"“""d' rïndc på ““"'d°l-W' 50 efter skogsstigama. och under höbärgningen gör han till synes
àf. 0Ch b|C\' med ilnldßlflg dâI'2l\ hjällgl Upplklüd. kkandc län I4 l'mmaß dagywcrkcn. och då arb

mä"3d b'°"""°' mh lclcgmm a"|â"d° md" dagens |°W' Pâ ga undan. som gällde det att rädda höet undan elden. \'int-
kvällen gav fru Berghult supe i sitt hém ßf 9" *M '5““°'- rama igenom svsslar han med skogskörslor. vilka han klarar

fermt och ledigt som en man i sina bästa ar. Ström är saledes
\'lta bandets lokalavdelning l Strömsund en k_-1mka,.| M den gamh sega ,0m_.n_

lÖPi hade i tisdags årsmöte. styrelse och revisorer omvaldes.
Ordf. fil. mag. fröken Ebba Larsson undanbad sig på grund av P Sök
bnstande tid aterval. och i hennes stalle utsågs fm Regina Pers- ”un” ” I,
mm iLTi Hos patent- och registreringsverket soker J. .-\. lsarlsson.

Strömsund. patent pa en sàgfilningsappamt.

För kppning Firjetrallken l Strötnssundet
tÖPi Pa grund av den ovanligt blida v intern har motorfordons-

RE M trafiken á isen över Slrörmsundcl htlltlls omöjltggiorts och torde

Ba,-bis Raksfuga med .säkerhet icke heller kunna pàräknas under de återstående
vintermanadema. varför länetrafiken torde lä fortgå utan up-

pehall till varen.
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Fragesporten i .i 2- i-vw

tÖPl har även kommit till Strömsund. där l. F. K. pa fredagen

hade anordnat en allmänhildningstävlan à (i. T. - salongen. tt

lag deltogo och da fragoma t allmänhet v oro ganska .svara miss-

lyckades manga lag. l-Itt lag fick inte en enda poäng. Polisens

lag utgick i nalen som segrare med l-l poäng mot 9 eller en

del spännande omgångar mot Bredgardslaget. som jämte det

högskolebildade Fiskarlaget voro favoriter. Intresset bland pu-
blikeri var mycket stort. salongen var fullsatt till sista plats. och
tävlingama komma säkert att upprepas.
Förhörsledare var folkskollärare Per Johansson. Strömsund.

Sång och lekledareliurs
(ÖP) för Jämtlands norra distrikt av S. (i. l.'. har i helgen hal-
lits i Strömsund med arkitekt Carl Nilsson. Birka. som sång-

ledare och fni Carola Persson. Sundsvall. som lekinstniktör.
Under värdskap av S. (i. LI - avdelning 262 i Strömsund in-
leddes kursen pa lördagsaftonen med samkväm a

godtemplarlokalen med musik ti fiol och piano av hrr Hilding
Tjämström. Strömsund och Jörvs Abrahamsson. \'agdalen .samt

.sketcher av S. G. L". - amatörer.

Tlllstaad att bedriva lltistraflk
ll.Tl sökes hos Länsstyrelsen av: Einar Andersson lör person-
befordran med Strömsund såsom siationsort lör bilar.

/ '
_ W.--av ,
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í
juiw

.S'<'Iu'rniun.s rukvulnng och In-rlrri i-ul Slurgulan ra I9/ U. Pri
Iru/»pan J R Schcmiun .mm var en nidng.s_i'.v.vlun' .$'c'ilt-mirni

tlrvv han rigurmån s/uki~0nl.vullïir och Iärghumlt-I

Selierniaiis Tryekerl A. B. l Strömsund i.< 2 - isis
(ÖP) höll på lördagen bolagsstämma. Styrelsen fick löljande
utseende: dir. J. R. Scherman. bankdirektör O. Olofsson. folk-
skollärare l). Nordfors. kamrer Ivar Körner och hegravnings-
entreprenör P. Jönsson. Revisorer blev o kassör l-Ishjöm (iärdin
och ljärdingsman .-\lgot Jonsson. Beslöts att även under inne-
varande år utarrendera tryckeriet till dir. J. R. Scherman.

Ä
i

Û

--.-:_

I-[rik och .-lnnu Palm nu-il rlñuriinm .lmm och Ingriil

I strörenarnas spar
t(')l'i Pa iiiandagen vid tv-atiden hade link Palm i Stnind. Ström.
varit till Palmbodarna. som ligger c:a I2 km fran Strand
eller liö.
Pa heiiiv ägen fick han se ett stort djur lufsande en hit efter dem.

När Palm fick se djuret. sag han genast. att det var en varg.

lšesten hade da kommit nära som ungelär 25 m. När den sag

sig upptäckt. vek den av v âgen in pa en mosse. Senare blev den

.skrämd av nagra timmerkörare och försvann in i skogen.

llesten var ett mycket ston exemplar. Troligt är att vargen hall
spar pa strörenar. som här och var ströva ensamma.

Födelsedag t* 2 - i-its

tÛPi S0 ar fyller den lll dzs fru .\lia lšerild. .-\lher1a. Kanada.

f.n. i Öjaren hos lörildrama _-\nna-lšntta och llans Persson.

Homeopat Sundbergh
Bsvägen 3. Östersund. Tel. 2805.

Ledamot I Sv. Homeopat. Riksförbund.

Träffas l STRÖMSUND å TURISTHOTELLET
den 18 februari kl. I - 3.

ltv I - NN
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Ulrllraron arbetarlroanaaa ra: - mo En serie alllaasrnötea 2! 2-mv
(LT) nsoo sonongsn den tz reonrsn mors ror arenrppragande (OP) hölls i Strömsund film veckan. varvid vrrdikrtirrsr hål-
av sin verksamhet. Kommunen har under den senaste tiden “U W ßßlllißß PÜSW- Ü0PÜ$lP0$l°f K- Ûfldi- PNÜÛ'
|,¿,, ,,,,,_ mr K. vsllin. kapten v. Karlsson oon lojnnnr G. otnnan.

Morot manligt bssornpagnrnonven ßrsgasnoe ungwagr Mölrlilrddßvñtisdsvå Frll=rtinssßrrër~rrred"H=rrrrrtrt”
rosrrnuoningsrnore. lans: ovofuggningor botas sn trenrppngo W lmrrr- vi wsds vid mötet vi bwtistlßkslrrr var irrrrwt
verksamheten. Tilt styrelse valdes oror. 1. E. Andersson. "9°°|=°fI °°h B°l=="- Ißßdsß ämm vi Ivth- missiørrshvsst

Ulriksfors. Viktor Ramen. Ulriksfors. Artur Mattsson. MMIÜS W' “TN °°h BÖ"- 005 P5 md!! hÖ"$ \"|8d°m$mÖl9
utrtrrsfors. ror Bruk. urrilrsfors. oror signal. ulnttsfofs. Ge- I adtrrrtlrrløhlert- På sändas var höstirllis Mlvtrrirrs i kyr-
ofg Froonttsson oon stor svensson. rtsvisonsn 1. A. sund- Irw-
qvist. Nils wssroftnno oon K. A. oofneij. sonntigo frin Mötsßr hlrrrfrtrrlsrrwistßrt irrrrssmvrllrlrrhstrrr- °=h alla
U|,;|,,f,,,_ routern. ns min rolrpoornoe.

Det har visat sig att Ulriksfors arbetarkommun vid alla tillfäl-
lenidetlöregäende.dädenvaritnäranoginsomnad.vaknat
och eller vilan vuxit sig starkare lör varje gäng. Vi hoppas. an una",-
*tl '“M"'“4° Vil" th" ll' 8"' “S * "°8 '_°f°" "°°'° rm svsningons s. D. U. K. none more oen ts ronnron. snar
W' °'°'='- W' ”W W NW" fö' '" f'="“'<|- nobben fyllas s ar. var man orons: som jonileomsrnoro. rol-

ket i Bild var dagens disltllsslöllsfliga. Det amkoltl vid dis-
kussionen att van eget organ Frihet ej studerades sä gnrndligt

,-,.¿¿,,,,,., ¿ ,,,,,,,.|,, | s,,,,,,,,,, som dess vafoernlls innsnatt ronjansr. router r alla bor tropos

rön Pnnsnn.-nu a snnnroner i snnrnsnno nsos i onsoogslwalt °°" 'M 9' Sf" BW '_'“'°l'*"- M 'J W "' '“_"' if =*Y'd'8
anordnat frägesporttävling. 4 lag ställde upp. 2 damlag. m 37"" "d'“"3°“' Fnhc' 5” V' di"m°' $k7|d'3' an “mm
trtornbinnnonstsg". bosuenoo ss- systrar. personal och porren- W' °4°W° SW-
rer. sann 2 herrlag. rpnnonrtngt. ssoon nr Berg natsnr val- ^'“"°"='_'“ f""“ß"*° °" P" *°'°'*'- “"“ ""'8' "PP““'“'
kommem 'og uvngm sin wo-“_ des. l övrigt bestod av allsång.
Ti" “nd sick ud' hcrrhgcn. där hg '_ besücmk W hn. |_“_ Kltlbbtll btâlöl dl! Vid IIÜSII lllölt dlâkllltß ßflllllldtlâ Olgtlll-

stad. Dyrvold och Gustavsson. vann. ""°“ °°h "PP3'“
Eller tävlingen bjöd husrnor på kaffe. och det blev en stunds

="**"8- rrofonrsgsn oss Non-smet r snonmnnr
(ÖP) hade i söndags årsmöte. Styrelse: skräddarmästare Algot
Eliasson. ordf.. folkskollärare Axel Lögdbcrg. tryckeriägare

'_-“kust Sixten Fjällgren. smidesmästane Elias Lögdberg. snickare Per

(LT) ^vd_ 337 W ut och“mw i Abrahamsson. kopparslagarmästare R. G. Fndelloch vaktmäs-
suñmsmd M* "små" N sñm-sm nu stymm ßr N39 tare O. W. Malmros. Revisorer. handlare S. A. Modigh och

votoos one larsson omr.. Magnus ronsorn. Kort Nrfsjo. Nils f°"“'“°'“'"' ^""°“ R°""°'
l~lolm. Arrnand Grönlund Alvar Olsson. Helge Rosberg och
Per Pettersson. Revisorer. Jöns Persson och Erik Nordström.
Eller årsmötet var samkväm anordnat pa Kalë Htunlegården. Ströls sockens erkända sjakkassa

(LT) valde vid sammanträde pä söndagen följande fullmäk-
tige: Axel Barthelsson. Uno Mårten. Elias Lögdberg. John
Nyström. Algot Jonsson. J. R. Scherman. Karl Larsson. P. N.

rrjatpnstrom non r srrrns soom sr 2. ms Otresiö- Karin Fßbers wh Rrzirrl Prrwt- wmlisa Ström-
(|_1') A.-bgggtögjmgn i smßmg gogggn 5,- gmgh gmfgmmjg sund. J. E. Andersson och K. A. Nilsson i Ulriksfors. J. C.
imgv-mgg vimgg-_ Dm grå;-gg bid;-ggmgjg mugg” dig-|i|| ||»_ Tallqvist. Strand. G. Svensson. Hillsand. Helge Jansson.
gt] gkgsggvvçfkninsgjg dçnng gons ßggkunnu i 51”-kr |g. ÅSPIIÅS. M. Elikßll. LÖVÜCIBI. D. Hlllßll. Svllllllgßll.
d||çgnd0|||f||mi|'|8_ K. ROSGIIÜCIQ. olllls P. ÅlVCb0. Ållvllllltl. J. Û. Hlllllls
Nits Grontnno i vtgoslen. ororannrre i snorns sootrens Tttllirrssis °<=h 1- Trrhmmr- Sllmsrlr- Kassan har f-- I-025
arbetslöshetslrommitte. framhåller an till den statliga arbets- mllßmmlf-
Iörmedlingen ha fran socknen anrnält sig omkring 300 arbets-
lösa. 'fill arbetslöshetskommittén i socknen ha ernellertid en-
oss: annan sig on so-nt njnrpoonovnnoo. "°"'!"“"' K- ^- "°PP° M' "”°
Meg hgngyn gm .ja fgjnigh hjpbgjm ggn", jumh an (LT) t Strömsund söker postrnästartjänsten r Sollelleá.

de arbetslösa anmälde sig till arbetslöshetskommitten. fortsät-
terhrGrön|und. I manga fallärdetvälsamtdearbetslösatro.
att det räcker med att anmäla sig som arbetslös. “Ü ÜÜÜ" 35 3 ' '°3°

(OP) Fröken Sara Björkman. Stockholm. höll i torsdags löre-
drag i Strömsund inlör V. B:s lokalavdelning över ämnet ”Vi
kvinnor och samhället”.

De jlntiäadska laadskolrtaaaeraa kärt skuldsatta Talaren redogjorde lör de olika punkterna i V. Bzs program: al-
(LT) Skulderna uppgå till 37.2 procent av tillgångarna. medan koholfri kultur. världsfrcd. kvinnornas medborgaruppfostran.
motsvarande riksmcdeltal är 36.l. samhällshygienen. socialt vällärdsarbete och den allmänna
I Östersund uppgår skuldsättningen till nagot över 48 procent. moralens höjande

IS



Bo Berg _ lrt* Kurlssmt Ingrid .\jt-man

Slsslkens skoluugdotn l Strömsund
lLT) hade på söndagen skidtävlan.

Resultat:
Grupp I. pojkar 5 - 6 klass. 8 km:
l. Bo Berg
2. l~l. F.stelli
3. Sune Forss

Grupp ll. pojkar 3 - 4 klass. 4 km:
l. Karl - Erik Karlsson
2. Anders Löf
3. lohan Erik Andersson

Grupp Ill. lllckor 5 - 6 klass. 4 kni:
I. Mildred Johansson
2. Viola Karlsson
3. Vera Olsson

Grupp l\'. flickor J - 4 klass. 2 ktn:
l. Siv Forss

2. Ingrid Nyman
3. .Vläna Johansson

25 2-mo Födelsedag
(OP) 70 år fyller den 2 mars fru Karin Månsson. Bredkälen.

Yngling l Ström med hjärtat på höger sida 2? 2 - taxa

(OP) upptäcktes vid värnpliktsinskri\1iingen häromdagen.

27.00 Att det finns jämtlänningar med “hjärtat på rätta stället” både

27.30 bokstavligen och bildligt torde väl ingen kunna säga emot.

29.00 men ingenting utan undantag.
Häromdagen upptäcktes nämligen i Strömsund under de nu

pågående vämpliktsinskrivningarna en yngling som hade hjär-

l2.-l6 tat på höger sida.

l-1.20 Någon direkt inverkan på kroppens funktioner t övrigt har hjär-

l-1.58 tats felaktiga läge icke. Den yngling som upptäcktes i Ströms-

und. blev visserligen fnkallad. men detta berodde på en del an-

dm saker som icke gjorde honom fullt lämplig att inträda i de

l5.2l värnpltkttgas led.

l6.l I

l7. l0 Ströms sockens brandstodsbolag
IÖP) hade i söndags årsstämma i Strömsund. Till revisorer
omvaldes bankdirektör O. Olofsson och lantbrukare Bror Lind-

l4.42 qvist. Bolagets styrelse består av lantbrukare Anders Rosen-

l5.05 berg. Strömsund. ordf.. samt lantbrukare Pelle Nordlund. Ohn.

l5.29 och f. landstingsman Olof Olofsson. Jonsgård.

« fßwïëïï
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Stlmpllugstlvlaa l Ström :sz - mv Ströms kyrkobrödrakår
(ÖP) Prisutdelning lörråttades i söndags å samrealskolan i (ÖP) hade i söndags anordnat slädparti till Öhn. dârhögmâssa

Strömsund lörS.T.. anordnad löregående höst av länets skogs- hölls med predikan av komminister G.Sållvin. Dåreller sam-

vårdsstyrelse och Ströms S. L.U. - avd. lades bröderna till kyrkkaffe och möte på Svegården hos lant-

Prislista: l..|.A. Nilsson. Tullingsås. 2. .l. Persson.Yxskakå- brukare Erik Löfvander. Vid mötet talade kyrkoherde
len. 3.1. Andersson. Öhn. 4. .l. Nordlund. Öhn. 5. .l. M. Jons- G.Löfvenmark om nattvarden.

son. Öhn och 6. M. Lindberg. Öhn.
.llgrnåstare Axel Schard. Östersund. höll ett intressant föredrag
Om skogsvård. belyst med skiøpliltortbilder. Vidare utfördes
musik å l'tol och piano av bankkamrer Sven Åström och kantor ”ch
Daniel Nordfors. varjimte stöngs allsånger.

DRAGSPEL
Dödsfall
(ÖP) Fru Målet Mårtensson iTullingsås har avlidit i en ålder ¿ Nya Hemnet i Strömsund
avnâra83år.nårmastsörjdavsyskonbarn.

I I-I°J° förmånligt vid vår utställning

lörd. den ll o. sönd. l2 mars.

Lars Theodor Jonsson

rön deltar i toa Vasaloppet.

Modeller. storlekar. kvali-
téer. prislägen o. betal-

ningsvillkor som passa alla

Vld skldtivllagar l Reaåa 2 3-ma
tm anordnade av mc sntsmaind. nada.-s tatjanae matar; M°d'°3 Ed” W' beg' sp"

20 km setrlorer:
l. Eric Zakrisson |.26.05 A-B. Qlbin Hagström
2. Nils Jönsson l.26.44 Alvdalen.

to tm rutiner:
I. lvarlönsson 4l.28

önskemål.

ßr utbyte och drag nytta
av vår utställning.

2. Per Zakrisson 47.23
3_ avi” Jønßo 48_06 Cfylll Sllßlßl IV l'IV 6 3-N39

(ÖP) i Ströms revir.
Jågmåstaren i Ströms revir. J. Bntn. framhåller i sin årsrap-

Lysning
UlfAnlält

Anna-Brita Olofsson

M9” port till don-tansryrelsen. an_ björn lörekommer i de nordliga
och vâstltga delarna av revtret mot gränsen av Dorotea och

Frostviketts socknar. Lo lörekommer sällsynt. likaså varg. Rå-

ven har synbarligen. ånyo ökat i antal. På grurtd av sitt dyr-
bara skinn år riven löremål lör hänsynslös jakt och i synner-

het saxfångst. vilket grymma fångstsatt alltjantt tycks löre-
komma.
Ãlgen lörekommer fonfarande allmånt och stammen syns hålla
sig uppe Tjuvskyttar llorerar dock ehuru i betydligt mindre

Vigsel pàskafton t Strömsund. omfanning in mm

Tillgången å skogslögel har ånyo minskat samt år synnerli-
gen ringa betrllïande både tjlder. orre och jårpc.
Det lörefaller. såger jågmßtaren. som om speciellt tjådcr och

orre vore alldeles i utdöende.

Förlovade
Karl-Eric Karlsson

Karin Forsberg

Östersund Strömsund

Östersund den 4 mars l939

St-egánlen pá Ölrn

l8
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Det nya vandrarhemmet Vandrarltem l Strömsund ' =. |-~=-»

har ett ulltalande läge mud \'attudalen omedelbart utanlïwr tÖP|Ströms kommunalfullmâkuge heslutadeud .~a|nmantr.|de
samhället och c:a 600 m från dess centrum .samt endaßt nagra | gar lata reparera den .~.k. lšamhentsfamgheten samt stalla den
hundra m från lämpltg badstrand. Fasugheten är dessutom ull Sx enska tunstlörennngem daspouuon som \audr.|rhem.
lïwßedd med vatten och a\lo|1p samt duschrum.

Till entreprenör 1= =-1-H-»

I-In dlgr vjrrgçlgg -a 1. |-nu tl.T| lör upplïvrande och malmng a\ he~lulade .-l.olhu.~et |Tä\au
(|_1'| Wmgc sig den 3 mar,-, , \¿-dj,-(,n_ ,-;;, 3 m,| mm- mn 5"-öm. har Ströms folk.sko|estyrel:~e antagu fabnkoren lf Plšlomqt nt.
gund | dg| Q" §|;|fc _ç|0g gg “ff din \ ||kc| är fcm \-cçkuf ||d|. H2ll'l'I1C|'dšl|. \l|kC.\ ill'lhUdS.\U\I11í| llpglüh ll" 3-Ü l-'Ü kf
gare ån I ljol .

Födelsedagar
Ljtßmissa l Ströms kyrka 75 ar fyller den lb ds f.d. hemmansiigare och pmtlïvrare
IÖPI l samband med Röda Korsets 75- anshögttd 1 Ström» kyrka (). .-\ndree. Ölaren. Ström.
hölls en mycket stämmngsfull lyusmâssa. som leddes av Dan
Nyberg. II vitklädda fltckor lagade med ljus 1 händema ull
altaret under det de sjöngo "Knstne medan vt här \-andre" och
överlämnade var sitt ljus ull prästen.

Svag orgelmusik beledwagade akten.

Födelsedagar
85 år fyller t morgon f.d. lägenhetsägaren

I-Ink Svensson. Färjesundet. Täxan.

Ströms nybildade SDUK u =-:vw
(LT) hade den 9 dennes sm tredje ordnnane möte. Pa dagord-
ningen stod bl.a. ml ax» kongrexombud _ Valda hlevo Stgge
|:nd_ Mm jonsmn mh Üunm, ()|ä°n_ med mgnd J(,n§§¿,n_ Srrnrrómnrtnguklt-a pa .\'«íu-:ln-rr I-'rr Iivllr .\':l.uIum'r. Kulle'
Rum (;|-ans"-5m_ \\'i,,|;, Kämmn mm cfsâuam .Vän/6. l' lírlkwur. .lmlen Runnr. nlüntl. /fiir/r .S'tuul.smïn|,

.\lötet a\ slutades med en .ax-ângom .llurm Hullunim, .l.-nur Runm-, .twml Kurlwm /lö 9 -39:

W



M Mm Födelsedag 11 3-ma

Förlovade Fru Kristina Thulin. Tullingsas. fyller på söndag 60 år.

John Smlzmgren Medelålders ungherre m H9”
°_° :mm bekantskap nu mwsx-

Gota Mikaelsson ring med mia; arm.
SVIF milk! 40 Ål"

p.r. Strömsund.

Auktion :os-mo
'5 d3"°3" (OP) Fredagen den 24 mars med början kl. ll fm. kommer an

-- mot kontant betalning Iörsäljas. pa grund av avllyttning. ad-

Forlovade vokat Lokrantz lösegendom bestående av köks-. sals- och

Even Pefgggn kontorsrnöbler varav kan nämnas: Dokumentskäp. klädskap
- - - m.m.

_ omm Fnsk Loui; Lormtz vanan; i c. orm; gm swamsum.
Stromsund Storbranna g,,5,,,,.,,.¿ M |1 mm |93q_

Johansson & Wassdahl.

Ström Ilwwdmßmlnr Passagerarygning z' W”
ll.-T) lldt i målldlß lllñlt hlfvld b|.l. lllddtlldtâ. lll IIISÖR- med anordnas
nrngar om semesterstrpendrer lör tröna husmödrar skola vara . .

inummck mc M | .pm Av ßminscn mordn km i edagen den 24 mars vid Ulnksfors kl l0-2

pappsroja wqu den rs man under tuning av- rotmortsm fßdßß 401 24 "WS vid Slfömd kl 2-5
sug maa. urusfofs.

Biljettpris kr 5:- Obs! Kabinen väl uppvärmd
-fw emvuør ¿ ,k,¿,W. “mm ,1.,,, Reservation fór otjänlig väderlek

(OP) Ett skogsarbetarlag vid Vargkojvattnet. Svaningen. har i
vinter hemsökts av eldsvada tva gånger. Bostaden nedbrann AB Nordisk Aemljänst Nørrköping tel. 30060
första gängen till grunden. da arbetarna voro hemma pa julli-
rande.
Man uppförde eer helgen en ny koja. Denna eldhärjades i ons- Strömsunds llaatverksförenlng
dags. Man kunde nu begränsa branden till torknrmrnet. Dena (OP) hade ordinarie årsmöte pä lördag å Nya Hotellet i Ström-

ödeladcs helt. och arbetarna lida stor materiell förlust. sund. Styrelsen: Platslagarrnästare John Nyström. ordf.. bygg-
mästare Olof Mattsson. frisör Carl l~lof\erberg och guldsmed

swñmumb ”b“.rkomm“ 'Ö LM, S. Sunding. Revisorer. Skräddarrnâstare Algot Eliasson och

(LT, ha “mac an 5 man S|ym|Sc¿ Em" Lö'-_ ord'-__ Am skorstensfejarrnästare Emil Olsen. Till klubbmästare valdes

ders Jonsson. Magnus Funseth. l~l.E. Jonsson. Per Eriksson. k°"d"°" V°'° D“'b°'3'
Mimi Nassau. Per ororsm och B. sefgvsu. nu-mm om. '<*i"°" "='““4°= 'W WP'
Malmros. Erik Norden och E.M. Eriksson.
Arbetarkommunen beslöt tillsammans med SDUK anordna l- Klllllfl
msjmm och rest. aesrumrcs man arm: i unmm. omr. ton Bersminsvn *°'“ 2"' '“°"'°'“'”"'“° ' 'mlist cll *vim-
och kassören \1||¿c§ an Hud ofggniggigmf och gmkilm ß ligt- a Ströms sockens kommunalkontor kungöres härrned till
dem att teckna aktier. Till den avgående kassören. Per ßöllll 10458 I" lillß 40" | 'NJ |939-
Amrumsson. fmmßfa omr. sfrmfrmmmurv.-ns mk. I-ön weir med '25 kf°°f vf MM- Sßmßtßf I4 ds-

Sökande. som bör äga vana vid kontorsarbete och vara perfekt
maskinskrivare. skall ingiva egenhändigt skriven ansökan. åt-
löljd av betyg över tidigare tjänstgöring till Ströms sockens

kommunalnämnd.

llllägaraas sarnköpsrörelse 23 3-mo
(LT) Vid sammanträde i Strömsund pä tisdagen med intresse-

rade bilägare beslöts bilda en Bilägarnas inköpsförening för
Strömsund med omnejd. Styrelsen i Omnibussägarna: 'l'heo-
dor Näslund. Havsnäs. Erik Näslund. Havsnäs. Erik Persson.

Laxsjö. Iastbilsägare Ragnar Nordeen. Gottfrid Strömstedt.
Strömsund. samt droskägare Gustav Karlström. ordf. Supple-

anter: omnibussägare Edvin Larsson. Hillsand och lastbilsäg-

P" 0,0]-”on_ ¿-gwhem Karl Jönsson. Strömsund. Revisorer åkenägare Olle Hal-
lin och droskägare Isak Mattsson. Strömsund.
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l.F.K. Snömsund v Östersund l.K. mötas i revansch-

match á banan vid hamnen Marie beb.-dag kl l.
Entré 50 och 25 öre.

""°°'“°Y *“"'”° l svrziticß erirsnner riuiuco ” ' "'”°

Ulrlkafors aoc.detn. arbetarekorninaa P”°mk°PP°|
im iraii den io dennes erdmerre mere. en ny mediem mrnsn- Bamainlwf- Slållinaf- Flmninsahalaf
des. videre besiørs en reeirne en sinie i unsndningen semi AB Östersunds Redskapshandel
tillsanes en prenumerantsamlare. En förslag att inbjuda Skogs- Ogre;-su,-|¿ Su-ömsumj
och Flottningsavd. i Vågdalen och Tixan för kollektiv anslut-
ning uppdrogs åt styrelsen att söka realisera. Mötet avslutades

med en uppmaning av ordf. att till nästa möte medtaga var sin
ny me¿|em_ 70 ar 3 -i-mn

(ÖP) Fru Margareta Olofsson i Jonsgard. Strömsund. fyllde i

fredags 70 år och blev hjärtligt hyllad. Bl.a. uppvaktade Vita

J"'4'“"'I" =">°'°” Benders sirornsrrndssr-delning. Fran en snni ranner menn;
ll-T) P* *W'8°“i°“|f*“°* i '>°8f'“'i“ß*'“P°"°' i SWWW jrririisren en perminggm. rdr dvrigr iryiisdes nen med biom-
Ivlldllt Dlltltl Sll'ÖII'lltlIlt1|. Killßtl 0ClI Ûl0fR0ll1ll0ld NOIÜ- mot och ækgnm i myckcnhct
ström. Risselas.
.l0l'ß$lIlllI§ClI ßl'l'ÜIlldG$ IV k)'I'k0låjtlllkl ÅSIIÖIII. Mytktl |. bianurhm Mfnd Ruter* Hamn.,
blommor fran kamrater och anhöriga hade sänts till blrarria. (LT, Du MM: mig Mmmdlsm en mycket mmm och sm¿n_

samt bud. Alfred Rosberg i Nyhamn. Hatsriis. hade gått bort

g;'|~.y.|.¿ för alltid. Nyheten var si mycket rriera oväntad eftersom tidi-

iom Pi torde; jerdiasies srener ener Anders i-isnssen-rsim saft inssn siakdnrn Ian nannni- Han nada alltid vant dsn starke
och hm, imem, |g-isrim him fr-M Sum gmßm och friske mannen. för vilken arbetet endast varit ett nöje. Men

Officiant var kyrkoherde G. Löfvenmai-lr som MI] en msß. virlden har alltid en del överraskningar att komma med. Sjuk-

ende dodsisensineise een rniarde masse. itisrerne gmvsenesr dam kan rlößliat drabba ash det nisat nvanlads kan inträffa-
|'¿mi|jc¿n\-¿;|_ Nar nu Alfred Rosberg för alltid gått bort från sina kara blir

tomrummet efter honom mycket stort. Den annu unga makan

I “ht samt Ingrid och Kjell stå nu ensamma i hemmet i Nyhamn.

(ÖP) På söndag vigdes stofïet efter änkan Regina Johansson. :kt hem' wm byggts upp. med kâmksm". under ah där
. . . . . _ _ yckan varen stindiggisttillsbudetompappasbortgangkom.

Garde. till sista vilan i Ströms kyrka. Kistan bars in i templet Mfnd Rosbcm vamid öppen mun' Du hmmm' mr
undertonernaavPrinsGustafssorgemarsch.KyrkoherdeG. hvmmrßrmah hbams¿m.m k rån
usfvenmsriririsiienvseirenmrnnesnieeiriarrinsdejerditsr- '“'°° ' °° _ ' '° ““.“' " *'
ningen Kim” ”mn” i '.am¿|jeg_.\_m ¿ gamla kyogß den unge mannen och fadem inte skulle få vara ibland dem

den ' längre. Han fick inte vara med om nagon mer somniar i famil-

' jekretsen. han kommer inte mer på besök till förildrama och

syskonen ute pd Storholirien. dit han oftast ställt sina fârder.

Kolaraltolaa za 3-mo Vi bringa Dig vin och kamrat. var sista hälsning och hyll-
(ÖP) Herr Harald Bergström i Strömsund har antagits som ning. Frid över ditt ljusa minne.

elev vid kolarskolan i Skinnskatteberg.

Karl XII till Hitler den 20 april
Obemirm men (QP) Rikskansler Hitler enligt vad T.T. uppger att pd

msk., Ph” I* |m¿sby8¿m_ sm lm sin 50- arsdag den 20 april av svensk-tyska föreningen fä mot-

”Vanligt bemötande". O-Pzs exp. “Ü °" ”Um 'V Ka" XII'

Strömsborg. Strömsund

Erik Mm I I E ismbms mm. Fredagen den 7 april kl 9 e.m.

idin iwrdeisroreisenndernnne Andrees 5103 PÅSKSQARÉ

"'°'°“j“"“' Medv. Rediereverirerr Amir Reien.

duettistparet Kiddie Twins

,, __ ,, grammofonsångaren Hans Bjerkeling

Mat ska" lagas med kâek och smm d Wallées orkester från Stockholm.
säger Statsrådinnan Pehrsson-Bramstorp. °

SMÖR Ett storslaget. gediget och omvaxlande program.

ger |ivs|u-an 5; |.|§|s°_svcñ8e_ Försäkra Eder om biljett i tid!

Svenska Mejeriemas Riksförening.

Ny rnta I Strömsund
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60 är 5 4-mo En jubllar ut-mo
(OP) Lärarinnan vid Strömsunds smäskola. fm Kristina Johans- (ÖP)På tisdag fyller folkskolläraren Edv. Sjölund. Ulriksfors
son. lödd Rislund. fyller pä torsdag 60 är. Det ären lärargärning. 50 är.

som nu avslutas. Jubilaren träder nämligen in i pensions- lubilarenärlöddil-larmanger.Elleravlagd folkskollärarexamen

äldem. i Luleä l9l6 kom han redan året eerät till Ulriksfors. där han

Hon har varit en duglig och samvetsgrann lärare. och manga alltsedan verkat.

äro de som lätt sin lörsta grund hos henne pä vetandets väg. Bland allmänna uppdrag Sjölund erhällit mä nämnas uppdrag
som revisor i Ströms konsumentlörening sedan l925. som

p|-“|||mum- lärarkarens representant i skolrädet. valnämndens ordf. i

| 5"-öm; ky.-kn; wmgag 5 mmmsßgns i (;¿,-(hg, ,|“,|,_ Ulriksfors och ordf. i Sveriges Allmänna Folkskollärarlörenings

ii mgmasaa i kyrkan. Lormmanr. tangrmiag. Strömßkfslß- Sw s°<I draw har han Wi' fm binndf M
ii røgmasaa i Latwga skata. saliv-in. imm mßlßöfs Slfömhflsß- *dm M bildß-
| | |-,¿g|-Mss; 5 Ggmngs §|¿°|¿_ A,;;5m_ Jubilaren är en duglig lärare och en god kamrat och kollega.

5 allonsäng i Gärdnäs skola. Åström
5 passionspredikan i älderdomhemmet. Löfvenmark. pm gm sguegæ. u_|q;9
5 0°$å8 l lfïfh- NYUWB- PN“l98°“- (OP) Generalpoststyrelsen har bifallit förslag om
ll hößfllßl l WTNH- Nybß lösväskbefordran med en dubbeltur varje söckendag mellan
ll högrnässa i Stamsele skola. Löfvenmark. (;ub|,|-58,, och 5i|j,¿,,,,_
ll högrnässa i Vagdalens skola. Sällvin.
ll högrnässa i Svaninge skola. Åström.
4 aaaakissraaa i Espana skata Nyberg, °°"""'P"“"l°_°“°'
5 andakßsumd i Suu|°ñc'_ sâuvim umandagcm (ÖP) SGU-Mfdllllllßêll 26? Váfïllld llld l OIISÖIQS kVll'lIl$-

|| hogmasaa i kyrkan Fraasbafga kapan. Hmsand. Amin. çf|'9:n:.':*';¿n"'P"|"d;°s*:\'°“ 'J5“°"“““"l-J' N _ Smb
tzhognassaiuikaramkalanybefg, ' 'I V' "“' '°°"“°'* “ °“-°°'J°
4 Mgüd i vdjcñm skon Asu,¿m_ 'srt35cr'r'ti.u:ä:.\¿tken. Gudntn Funseth. Strömsund. och Harald

Medlemsantalet är för närvarande l04. Under mötet förekom
V"""l! aiakasaiaa a raw.-i "oaaramptamfdaa vad den af och vad den

nalarbetarförbundet löreligger tvist i anledning av att
kommunalnämnden utan angivande av skäl avskedat en be-

fattningshavare ä kornmunalkontoret i Strömsund. Fkl
Med anledning därav varnas sökande frän att taga anställning a (OP) Folkpartiets lokalavd. i Strömsund har hall ärsmöte ä

kommunalkontoret innan meddelande lämnats av lörbundet. NW H°W"°l-
gt-msk, gmmm| _ 5|°c|¿h°|m_ Till styrelse valdes N.P. Ottesjö. Strömsund. Sixten Fjällgren.

d:o. Anders Ronne d:o. l-lelmer Levander. .lonsgard och Erik
Backström. Bredgärd.

K°'m'““ P. k°'"m'"“'°"°'" | s'Üm'“d Revisorer Petrtislönssort. Strömsund ochAndersAndree. Bred-
(LT) Uppsägningen grundade sig enbart pä kornrnunalnämn- 8¿|.d_

diß llppfllllllllg lll bllfidßl Sßklldc Cl'f0l'ÖCl'llß8 kllkl- Föüanæ byombud valdes: Hans Suñmbß N_P_ Erik*
ll0tlCt'. Bßlllltl il' flllll PÅ biflllilt gftllltl Otïll Ill llilllllll il' som Vå8¿.|en_ Johan wiksu,ñm_ Vedjeñn am' Emma lön*
kompetent att bedöma vederbörandes lämplighet. som 5"ñmsun¿_
.l.E. Andersson. Ordf. i Ströms sockens kommunalnämnd.

I-letnbygdsbok frän Ström
(ÖP) Rektor Alfred Mattesson. har nu utkommit med åttonde

nu-am - sm Hmwaßßmnaa aaauma... aa Tunna WAN mt-:LMÉ
rikt illustrerade 22-sidiga häet ger en god bild av det intresse. En musikask fu||u-§ff_
som knyter sig kring hembygdsrörelsen pä platsen. För fu". L
Medverkan gör Levi Johansson med en orientering över '__ _ ”ge
hembygdslöreningens samlingar och LE. Esprnark om Espnäs En 0' SVWBC “W P|'°Smm-
bys historia. Varldsucce. Obs! 6 personers sällskap.

Läastrallkea at-mo
(ÖP) .l.O Tallqvist i Sllltl. Sllñrnstmtl söker tillstånd lör per- ^|.n.,“_ |:°|ke“ “us | .nun
sonbefordran med Strand som stattonsort för bilen. Påskafton H. 8.' 5

Strömsund. Strömsborg påskdagen kl. 9 e.m.

. .. ( Päsksoaré)
Sjöbergs Hembageri
REKQMMI-:Not-:Ras obaziaianaaaavaaaaaa.
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Soelaldernokratlska aagdontsdlstrllttet tt 4-mo Renntassaker l Alanäs ts 4-mo
(LT) höll givande rådslag i Östersund. (ÖP) Elva renar anträlïade ihjälrivna i Fänsjön och Lillviken.
I distriktstyrelsen invaldes bl.a. Einar Hammar. l~lillsand och Det är Ante Pålsson och Nils .lohan Johanssons renhjordar.

Lars-Rune Larsson. Svaningen. som utsatts lör de förödande anfallen. l torsdags lyckades en

son till Ante Pålsson komma över en gråhund som kalasade

\1p,| H ,g_|o,o på en nyss riven ren. Hunden sköts och befanns sakna hals-

ttrtvigsot tonsnoaos t strorostryrttopasttonoo mottoooroto- beßd- Emist vmi lifhtmdehdm hemma i Hfeidn-Hundar
tjsosrorooo utr notan. Dogo-ffoo. ooti som ams otorssoo. [fån demw by ha setts Idre dmkmts i merkemß siste tiden-

aouor titt oaotrotr. otof otorsson och trons mm man Asnm bmlm ime heller ha sim htmdßr btmdm- Reisßm
5n8,||,,-¿|“5,°n_ lida givetvis stora lörluster genom det inuälïade samt åsam-

kas ston besvär och extra kostnader genom arbetet att samla

Jømßmu ihop hjordama som skingras vid hundamas attacker.

(LT) av änkefru Brita Lisa Zetterblom ägde rum i begravnings-
kapellet i Strömsund på annandagen. .lordfästningen och
begravningsmässan utfördes av komminister Sällvin. Ollander segrade l Slelpners tu-1939

(LT) Sleipners terräng gick på söndagen med start och mål på

Smhyn Skansen. Vädret var regnigt och kallt. Segrare i huvudklassen

tm Atro odowtt ar oo sara.-tos tovoooo ttaotrtoooro tartrtom ble* Nils °llWl°f- °ll°f 'll ll* l' hel* l°PP°'-
MP- ledaren Gösta Björk. Odmark går in lör plats i MP:s lör-
sta lag i Dagbladsstafetten. Man lär väl hoppas. att Odmark
inte tar häcklöpningen så allvarligt. att han skadar höjdhopps- Ströms kyrknbröder ts sme
f0I'mt'Il- (ÖP) hade i söndags årsmöte hos kantor Daniel Nordfors var-

vid komminister G. Sällvin talade över orden ”Se på Jesus”.

Dödsfall Pastor Sällvin sjöng solo med kantor Nordfors vid pianot.

(LT) Fru Maria Persson. lödd Mårtensson. änka efter handl. Kåren beslöt inbjuda till kyrkorådsdag lörStröms kontraktden
Nils Persson. avled på tisdagsmorgonen i sitt hem i Ström- 4 juni och att lira kåretts årsdag i samband därmed.

sund. 74 är gammal.

Östersund fär snabbare lörblndelser tr 4-mo ggrgmpolhf nu 5,5", gg

efter den IS met- Elekmemtsen ßrlmmlf reslide 'lll S'°°l=- ton Manon aim. stromsooos-ttsmto-mos oootortntv. tm
lldlm med 08 3-5 limme- llyttat till Sala. där han spelar lör Norden. lag i distriktsserierna

i Västmanland.
5,11 4,953; |-gjgbgggggg (;g|||g1|-geøgggg-,“g| V.l..T. skri\erbl.a. under ntbriken ”Blixt en attraktion." Nordens

(LT, amfgtmg unga men |5 j.m¿.3 gq,|_ meg gg-ggn; fm nye centerforvtard Blixt visade. attdelörväntningarrnanställde
(;g||i\-gg; 7_|0 och gntmmgr 2|_20_ pa honom ej behövde komma på skam. Norden har äntligen

På linjen Hoting-Östersund gör det nya tåget vid gang m|-|-u| eer sju sorger och åtta bedrövelser lyckats erhålla vad laget

endast uppehåll lör pastigande och söderut endast fö; gmi. saknar. nämligenen kedjeledare. I söndagens match hade Blixt

gsm oott t om tattoo oooost vad nagot stam ptaoor. vid nöjet tm :dm M mdl för sin mm klubb-
Ulriksfors görs dock uppehåll i båda riktningama.

Den nya mjölklagea K“¿¿,,|,,
(|.TlÖ$let'Sut)d. Sveg och alla mtmicipalsalltllållctl b|.l. Ström- 'OH | |in$$|yN|scns i _|iml|¿n¿s “ns mminßmsi ha'
sund lär konsumera tvångspasteuriserad mjölk eller l juli. au 3 apm imasiß ß|jm¿c_

De" “Ye mi°ll=l=8=“ ßillef l°l<° ldßbvßde- Ar tm ago zs mors antogs stadgar tor moss sootroos Hast-
avelslörening u.p.a.. som har till ändamål att genom köp och
försäljning av goda avelsdjur av nordsvensk eller norsk rm
sökaästadkommaenlörortenlämpadochlörbärtradhäststam.
Föreningens styrelse utgöres av hemmansägama Per Johans-

son. Erik. Em. Bäckström och Erik Olof Eriksson. alla i

Gubbhögen. Jöns l-lildemar Persson i Ringvattnet och Karl
Valter Mårtensson i Gärdnäsbyn.

Uppgörelse vid llottlederna
(LT) Uppgörelsen berör 5000 man. Det nya avtalet bygger på

det avtal som i febr. slöts med Föreningen Skogsarbete. Tim-
lönert har fastställts till 90 öre.

Lars-Rune Årsltlassel D35
Larsson (LT) iltkallas till beredskapjänstgöring
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Sverlges Socialdemokratiska parti 244-mo
Ett fnllblod bland cyklar :r emo- (OP) fyller so ar oelr bildades i april lass. vid slanen trade

|-'RAM partiet 3000 medlemmar och i dag 435.000.

Stil. styrka. smidighet
Återförsäljare i Strömsund; Strömsunds Korgaär. K°'IIIIIIl|fI||N|ß8I l SMI”

(ÖP) höll ordinarie sammanträde i söndags. Enligt den eko-
nomiska redogörclsen lör l938 balanserar inkomster och ut-
gietpl 72 I 1522153 med ell Öveßköll till l939 med l2.292:72.

om uttas nrarnnra berattade lilla Astrid en

dag i skolan. ”Ullas mamma e sint. och sint Galrlbfßttnp
e hon meet". (LT) sin-addaren t<.M. Ntssuonr oelr trans lnrstnr Lisa Nas-

UllnsmarnmIsvir.nñrh0nirarx.°chars suöm.ßdd0|orsson.iAlanasetradeden23dennesgold-
är lm ms fófiimw- brollop. Malnrna tro vad god visor rrors sin noga older. Nas-

strörn. som ir 75 ar. syr alltjlmt de stiligaste kostymer. Pa sin

s“mm.¿u, ¿¿,4_m,, jubileumsdag hade de gamla inbjudit sin närmaste slakt till

(OP) hade i söndags anordnat jubileumsfest a “mkvñm ' h°""“°"
Godtemplarsalongen i Strömsund.

Karchefen. kornminister Gunnar Söllvin höll hilsningsanlö- NY l'0Ü°85|'*|99 MI Plfful ÜÜÜUÛUIW
rm, och dlngr tggde gçøutgrm med fmuf upp pi gçgßgn (|.T)U|!|)§lßl'0lIllIbClS0ßI'Il1ÅßIOCllll'bGlS|ÖSllcl. |IllN$$IIlll
och underltöllo med sang. Sa visades lmen från scotttligret i llppßi' ßf Jlmllllllß lill-
Tttllgam I938. Antalet arbetsolörmögrta i aldern I6-66 ar pr tusental inva-

Kyrkoherde Gttrtttar Löfvenmarlt löredrog dlrefler en av ho- nare i riket utgör I5.8 och lör Jämtlands lin l5.2.

nom skriven dikt. ”En seoutbragd” Kornminister Gunnar Sall-
vin sjöng en stimningsfull sang. och scouterna stämde in i |-5||.|,.||¿¿"
wffißsß- Det ßymiss uvlßhmdß mwiwmll ßfedws (öm Fnr Mia snndenran. rnalra nll gssrgiraren rlogo sunde-

ñsnmwihtummwh wfzusßvßl ”Blwlirlssw” och rnan. Alansser. fyller i dag oo sr.
en del sketcher upplördes. Som avslutning ttpplördes ett ovan-
lig; vackertnscíoutspelhav karlchefen scoutema.”S;t Oljan Hvminu, 25 *mo

°° d"'*°" ' °“' °° '“'“' '°'° ““' *“' *°°"'. °"""'° lin Holmens arolrs inspelrrori soornsond. tasaiasandersson.
urmakare l-lelge Engström. Strömsurld. Salongen var till tring- MW N sin 5o_ ¿ß¿ag uwwkm av *ämm mm Pmscmcn

*°' fY"“' “d f“'°"- blornnror oelr telegram. rs e.nr. gar nan middag l sin lrenr ror
en so-rat inbjudna. lnsp. l<. Moberg. srronrsond. rnnnnsrde

en versilierad hyllning.

1908 akte Carl Åström till Häggenås
ÖÜCÜOÜI I'

P* "Wd"3 'V tm srnldgnrasraren ns. Mansson srronrsond fyller den 21
landshövding Johan Wlden. ¿,_ 60 ¿,-_

Ltrgnade rallarna och avstyrde bråk vid
inlandsbanebygget. Dödsfall

(LT) l-lem.ag. Artur Karlsson. Taxan. Ström. avled hastigt pa

tisdagen. S2 ar gammal. Karlsson var sysselsatt på garden med

att fastgöra en flaggstangsfot i marken och satte sig på

|>|°.]||.¿, och Fnmbmmugf lörstttgebron lör an vila. då han plötsligt löll rllop llvlös.

lm i larnrland oelr lttrjedalen. soeialisrnen rorlronnades i W' WWW =°'1°= 'V "WN °°" 6 W"-
Ostersttnd första gången pd sensommaren I899.

Sagverks A. Svensson gjorde en resa till nom .lamtland men Tttttriggqlvgnqta
blev svart misshandlad i Vagdalett. då han skulle passera en (OP) Nadmsragnde personerna hos Lgnssryfelsen anlrallir om

damm- Vkwn ßk ßf sis- att mannen på cykeln borde moms nllsrand an bedriva lansrnrnlr nsrnllgen lolrn Edt-in Larsson l

50" 'M4 VW- HI" '08 *ll 15111599" °C|\ dflmd li" Å- SYNS- Hillsand medelst en omnibus med stationsort i Hillsand samt

Sw min i www- olle Andersson a srrornsond for godsberordron rnedelsr ns
Calle Aström. ombudsman för socialdemokraterna. varna- tamnrornobiler med mrionson i sn5msnnd_

des: - Akta dig! lörmanade Sagvcrks misshandlade represen-
tantochtittadealIvarIigtpaAström.Dukanrakauttörvad
som helst bland dessa farliga manniskor. Calle Åström blev
dock aldrig Idceltamrrnligen angripen under sina ltlljartig i de jämt- June! kostymer

S säljas t Strömsund av

rosrvertrer :rar-nr P.W. Ohlsons Herrekipering
(ÖP)Gerteralpoststyrelsenhartillkonu'ollörvidpostdirektionert
i Göteborg konstituerar och lörordnat postassistenten Eric
Ronne. Malmö. (l'.d. Strömsund).
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Rml I (ilnmur (ínnnlronr. If;-ng! .\'1gur1l. S11-n-h'r:Å Ron-r|l~1'r_g_ liunmn- _/1111111111 l(ir1m1'nm/_ ß1'n_gI R1"n1nl>crg. llnlgrr Spö-

_gr1'n_ Rum' Iirorwm. Krnlnm I )u1-. I*.'u'rI Krnlg. Blrgl-r .\'lrmn\!1'1lI. )'I|_g\1'.I11:1nm1 I(i1m1l:m Bern/ \'11r1lIur\

Rurl .' .Hc If\/vnurl. .lrnr .\^Irr|lu-rg. Tugr .lldrll-:m1u1_ _lon1:\-Oluf ./1111111111, Brngl II1'nr:Lum1_ lluh ./1u'oh1un1. l.ur\-Erik
IÃHL1 1-1:1, .\'I|:r1'.S'11)l11Il1l1'r_ (i1nm1lrJm111uu_ linlhr _/1111111111

Ru1l3 1.1-mmrl 7'r1mg:u1_ Jum-I.'r:L Jmmm1_ Roller! \1lwm Brf-ul Knng. l'.^I°Iw I-'n Uwrg_ .lmm I'rr\um. (iummr Sullrm.
//c'/_L'4' f'..I|_L'\II'U'II|. ßc'II_L'I ßm'Å\IruII|. Kur/-(|'lnI1lI Uurnh'/1/I. l.<'III|4lI'I f"nr\/'c"“_\'. -/1'II\ ß1l1'U|lm/

Rml J B.-:1gI-I,'r:1' Runn.-_ _lmm1 l_1111lI1.-1-_;-_ !~,'r:Å ( ir|m1l1lmm_ Kur/-.lnhun SIr11mL111I_ l'.';m:r ()I|l1mn, 1-1' Br11r.h1-l\um_ Ilrn-
mng I Illlm-l\1m1_ Ihqgrr /ulrnum. Rmm-r l\Ivr1unI|_ Ruin-rl S/11I11mlrr. S11:/llm I^1n1-Imnl

Rml 5 Tu_g1' \l1m1um_ .-I/I UI\un1 IBI'1'1/1'g1rr1l: (iuI1m:r.\'1olu\I, 1-1 Mr ~lmI1-rxum. ïnrgln Ullmum, .lÅr.lrr1l1-ruurl. 1'1 (ilm-
n1lrS/m{ln1I_ Kur/-(irrlmrll f,'1l\Ir1lI_ Hu \I1ln\ um, /.un-/'.'r'I1' ßllllllrgu .\'l1'rr1' K1'1r:|1-r

Ströms Scoutkår jubilerar 1939
Karen flrade :ln lemlonàrlga l1|l\aro .\led aren \¿1\le anlalel .xcouler ugen. Scoullagen .skulle alla kunna som ell
med all bla ge ul en 60-.~1d1g "\l1nne.~- och karen uppglck \ nd Jublleel ull ca .<0 r1nnande \allen. och den mskärple
sknll" som ko.~lade 75 öre all kopa »couler 1nkIu»1\e ledare och \ar uppde- l1d1gl begrepp som hederllghel. ärllg-
Sknflen lryckles pa Schermans Trycke- lad pä en \'andr.1r\coulgrupp och pa hel. pal1ll1ghel. arbelsamhel och hjälp-
r1 1 Slrörmund och .-alle» lör hand palrullema Ra\ en. lkorren och Renen 1 .~an1hel 1 po;karna.

ax Bcrlll och lixerl Knng. lïvrsla a\deln1ngen med Jens Backlund Karen dellog 1 1nsam|1ngsarbele lör
Sknflen blex bra. myckel bra. och 1 mm ax delnmgkchef och palrullerna manga och nylllga ändamål. den spred

den benïllar kåren» grundare. guld.~med Örnen. Sxalan och lfgglan 1 den andm glädje med s1na fester och arrangemang

Rennhold Sundlng. hur del hela började med lšerlll Knng som ac. 1 godlemplarsalen och pa mmmarläger.
N24 l)el hade blldals en scoullïire- .\l_\ckel hände under de femlon aren. men den spred ocksa skräck 1 nlolslán-
nlng här redan l9|5. men den le\de Scouler g1ck. och seouler kom. del \ar darliigrel. när del gällde lex .~coullä\-
bara 1 lre ar. pro\a\laggn1ng. ulll) kler och alla dessa lnngar och folboll Och manga m1nn.~

l-.fler fem ar som populär karchel' lager. 1 llakafol. Sloron. lšullabergel. den _~lamn1ng som skapades. när ur
yllade Sundnng l1ll Vännland. och han Ramsele. .-\lnon. Snaasa. Täxan. Sollel- femuo .seoulslrupar klromsscoulemas
eflerlräddes a\ ny1nll)1lade kommlms- lea och Tullgam Karen fuck N33 1 Sgo- \1lda karrop ullsammans med röken
lem 1 lörsamlmgen. (iunnar Sällnn uk ax llolm~. 1 Jomgard en gammal fran lagerhalel sleg mol kkyn'
fran Sund:-\all llan ~kr1\er 1 sknllens llollarbaraek. ~om alla h1älple.~ al all Rrrm. rrrm. rrrm. rrml. rrrrn. rrml.
"Karkron1ka" om fanllyklen. som drab- reparera under lednlng a\ .snlekaren rala. \1 är scouler fran Slröm och lflala.
bade den slora karen. under han» lT1r~.-aa Ne.~lor l.ol'~.lron1 Slorfrämmande blex 11 ar grabbar med he; och ha. he; och

manader wm karchef. men all den del. när 1~coulcheI'en Folke ßemadolle ha. he; och ha. rrrm. rrrm. rrm1. rmn.
k\ar\arande gruppen om 30 p11_|kar \ar be.~ök|e Slron1~und N38. och arel rrrm. rmn. rala. Slrömaund. Slrömsund.

;1\ lämpl1g uorlek lör honom som därpa brldade Jamllands län egel woul- Slrömsund Fl..-\.-\.-\ T.-\?

ny bln en ledare dulrlkl Arm' Ram-r1In-n:

:(1



sjaiaiiaieearieiavrgaia; :sn-ua
Cmbml _ w|degnns (LT) ßrritladcs i fredags i närvatoav Prins Carl i Röda Kors-

de låga psemas Iyxphgg hemmetsok':r;_es2;"1:ilšsjuksköterskaiRöda Korset invigdes bl.a.

Köp därlör Clubirtarrs lyxplagg '

552- 652- 752- 852- 951- |_g.¿n fdknhgd
Finna Månsson & Olsson. Strömsund. (LT) Hera rarrunangden i rsnei sr nu 131.113. Pa landsbygden

har det blivit ökning. lör männen med 232 men minskning av

i kvinnor med 48.
-n-akt. | s".g““'.d“ 27 ¿_|”-, l(Vlllll0t.IIKlCI'Sk0lI l' PÅ lâlldâliyßdtll i lind lfltd $.5(X) kvitt-

r0|=i nar pagsn utan avtiran rieia vintem. den det har ej siten "°'-
lör-r.

Orsaken torde vara den ökade traliken och speciellt den mycket 03931 |-'|1|1'1'

Mza mkw- lhrissnwksñ vtmyßkst ülis- Bwfflsw se reader-ra; in-ia; raiiiasinrgeiieaiai i snriraaaad
blir tvdliss mswsh mmlrmsll- Undsmm vimcrkvillar och im Nar nian iaf dei av vad farrrnsinrge r snornaund besiaia

Iidis viwmm har mm im samhället och sis höra nu det unsinae ana ej aiia eitanebeiaiafe ar med pa arta na-

rjans rop pä en bro. tenta. När fullmäktige härlörleden hade sitt sammanträde lö-
reläg till behandling bland annat en hemställan frän skol-

lsen att kommunen som kornmunalt arbete mätte utlöra
rr sn-anna 1 “W .° . .

?;WlP)sr“" mr V" hen ašznda ßr mksuwz anläggning av skolplan vid Täxans skola samt omläggning av

“°"“““*' "'*“"' 9' *“°" r - rnin s 'anse nu rtanisereva _ rrenisaiian. _ ut artssäg porrsj by gen

Dfrfl' MqloßhdaI. P. annan :_°?:del:;l' °ch.:?“”m avslogs. Vid sammanträdet löreläg en anhällan från idrotts-
'æm 'me cr oc °mö°' 'st an l sm föreningen om anslag på 3000 kr lör iordningslällandc av

ta sig över surtdet. Att det inte gar att trotsa det lörhällandet . . .

nere en brinrraie rntn rtevsund erfar-a i gar enenniddag. nan ;d'i8°m8'“p'“s¿k'°en"' :;:'8L'n“kb'ß"”' '°“':§m°°undmn¿c“"'“'°°:;::f::':
rrani ri-an iiainnierdaierisirei den torde ai pa nntifyggan. Da N Sá de n M|mu°""."“'m“"°“. ml . tm h h

_ . _ \ att esta ttge sin väg sin oc ur
lßgnnfæ; v":::s::_'d' b°sW::dh°"| sm ßå: dä Sporrsjönäs-boma har det är väl inte så noga. Nej. mera

kom inte man åïlmd ß"in“l|"'b'di|en båda* “mh noga är att Flata har en lin idrottsplan. Men om idrotts-
F | hïsdockßu ' ochhmsi mpåiscn' intresseradeungdomariandrabyariStrömssockenkommer
B°'.l"'d"mu"Y° mmm . d." d°s¿"'n¿r" uk 3 MM ' med en liknande aniurian. ra de sin anriarian trea-irjad-_' Knap-
'°“ '1“P°' *°'“ “Pl °“' oeri inse si' rdeiriat'. . _. . past. - nog te man v inse. at r -ant mera

Mara?kadesllfuann dn 'TP 3w°.“b'5 'mc for så “I angeläget att lä am en väg. sa att folk kan ta sig fram någor-
av ._ var-ycrgtvtsensarnt_en. 'maa M _" .dm ß . _DeM
I dag hnïdprovisorisk lärjtrak ordnats pä sä vis att lärjan bog- Mskmj peng" ins?

5"” '°““'"' dant. Förmodligen nar dei birvii men arbete rar pengarna. din
de lagts pä vägbyggct. och det borde ju ha varit välkommet i

2“_m9 dessa arbetslöshetens lider. Men den saken intresserar nog ej

F0V,0W|de fullmäktigepampama. Mera intressera det dem nog. att de som

Enar Zakrisson större delen av dygnet springa eller asfaltgatorna pä Flata ha

Allhild Andersson en lin idrottsplan. Nej. kommunalpampars sol skiner ej så vitt
Siljeäsen omkring sig. Men det är ju tur att vär Herres sol skiner över

alla. även över utbyarna.

Stor var» och lllumlnatlonsbal 3 5"”°
anordnas å Folkets l-ltis i ULRIKSFORS Föddg

söndag den 30 april kl 9-l och En son

måndag den I maj kl 8-l2 .

Musik: Zetterbergs populära orkester. 8 man. Emm

Härnösands BB. Valborgsmâssoaon I939.

Roos
Cykel- och sportaär
Tel- I I 1 Strömsund variiafpnisaaani-aadet r sn-riiaaaad

(LT) inleddes pl sedvanligt sätt med värsänger ä torget under
ledning av kantor Daniel Nordl'ors. Pastor D. Nyberg höll ett

Förlovade 3 5'|°3° vackert värtal. Vidare sjöngs unisont ”Du gamla. du ia” och

Km Um Kjßm leven utbringades lör fosterlandet och varen. Ströms kyrkokör
Kemi" pgmon under ledning av kantor Nordfors besökte den l maj sarratoriet

|_i||v¿|æ,, Mmise, och sjöng där samma värsänger som ä torget pä valborgsmäs-

soallon.
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TN hdrur pá Srrönrs lälludul: Svaningen. Ströms límudal. Dmgan.

Blockad J 5-mo
(OP) Ångermanälvens flottningstörenings båtar och timmer-
bogsering i Ströms Vattudal förklaras härmed i blockad lör ny

arbetskraft.
Blockaden kvarstår tills uppgörelse träffats. Avd 760 av

llandelsreglstret 5 5-ma
(LT) P.ll. Mårtensson i Ström ämnar idka handel med möbler
och bosättningsartiklar under Firma Mårtenssons Möbler.

Strömsunds SDUK
S-5-F-^-F (LT) hsa i onsdags amor: a Forms Hus. utnksrors. More:
Vattudalens fackliga centralorganisation.

I-lyllnlngar
(OP) Smidesmästaren RE. Mattsson i Strömsund blev livligt
hyllad på sin 60- årsdag. Tidigt på morgonen uppvaktades han

av vänner och kamrater genom bankdir. O. Olofsson och nämn-

deman Anders Rosenberg med en subskriberad större penning-

gåva jämte testad adress. Strömsunds damer hyllade 60-
aringen med en blomsteruppsats. Ett ston antal presenter. blom-
mor och telegram kommo från när och fjärran.

besöktes talrikt. Även kamrater från Öjarens och Kärrnäsets

klubbar voro närvarande. En del nya medlemmar anslöto sig

till klubben. Styrelsens årsberättelse samt rapportema godkän-

des.

Ttll styrelse valdes: Nils Sundkvist. ordf.. Sigge Frid. Sonja
Nilsson. Viola Kärrman. Jöns Andrée. Uppbördsmän: Aina
Jonsson. Ruth Granström och Bertil Karlsson. Studieledare:

Pelle Jonasson. Revisorer. (iudnrn Funseth. E. Sparrman. Eller
mötet var det frågesport och gissningstävlan anordnad.

Dödsfall
Fastlghetsafllr 4 5-rasa (OP) F.d. byggmâstaren Olof Wikström. Strömsund. har avli-

(ÖP) Fröken Elise Svensson i Strömsund har till A.-B. dit. Den bortgångne som var född l86l. uppförde i Ström-

Östersunds Redskapshandel lörsalt den del av sitt hemman

som ligger mellan Storgatan och Amaliagatan. utgörande kv
Tallen. Köpesumman utgör l6.500 kr.

sund bl.a. Grand Hotell år l9l0. vår lörsta sjukstuga ar l900
samt Simon Anderssons ståtliga byggnad vid Ramselevâgen

är N06. idag kallad Kråkslottet!

Kvinna far ej avskedas vid glltertnal
(LT) Båda kamrarna godkände i går efter livliga debatter
utskottslörslaget. Det blev alltså lagstadgat lörbud mot kvin-
nans avskedande vid giftermål m.m.. och lagen träder i kraft
den I juli i ar.

Hästen avled efter kallbadet 5 5-mv
(LT) En olycka inträñade den sista april å Ströms Vattudal. då

arrendatom J.E. Olsson från Byvattnet. Ström. råkade eller ett

ärende till Gärdnäs pa atertärden köra ner sin häst genom den

svaga isen.

Innan tillräckligt räddningsmartskap från Gärdnäs hunnit fram
hade hästen genom kylan och ansträngningen blivit så medta-
gen att den omedelbart efter räddningen avled pa isen.

6 5-N39

Förlovade
Erland Mattsson
Dagmar Eriksson

Storhöjden Ulriksfors

Nytt patent rt 4-mo
(ÖP) Patent- och registreringsverket har meddelat J.A. Karls-
son. Strömsund. patent på en såglningsapparat.

l l-landelsreglstret
(ÖP) har intagits löljande anmälningar:
Edvin Eriksson i Ström ämnar i samband med fotografyrket
idka handel med radioapparatcr. grammofoner. skivor.
tavelramar och till fotobranschen hörande artiklar under firma
Erikssons Fotomagasin.
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Arbetslösheten
(OP) Enl. rapport till A.K. funnos vid senaste månadsskiftet
53 arbetslösa mot 32 en månad tidigare och fór Alanäs 78

resp. 0.

Allt mellan himmel och jord i
Strömsunds Varuhus



.S'Irónisund.: .runumrium Li-_ .\'t-ilhnmnei i .slim-I ut- IWO- :alt-r.

Strömsund it 5-tim Ströms Hustnoderslörenlng iii .<-i~i.W

(ÖP) Befattningen som tillsjningsman (manlig eller kvinnligt (LT) hade möte t måndags på Realskolan. varvid ordf. medde-

vid STF:s Vandrarhem sökes hos Strörris Vattudals Turistlör- lade. att tombolan från sista april givit en behållning av kr
ening senast kl l8 den 20 dzs. Ansökan upptagande ersätt- o70:o0. Beslöts att till Morsdag sälja morsdagsmärken och lata

ningsansprak m.m. mottages av undertecknad. som även läm- behållningen ga till stipendium lör trötta husmödrars sommar-

nar upplysningar om med hefattningen löljande skyldigheter. vila. Vidare beslöts att anordna en festlighet a ålderdomshem-
Anders Ericsson met i Tullingsas och att även inbjuda ortsbonia.

Apoteken i: .<-tim

^ " ' "-*-'°-*° tmit. uitmii pi-Mni' -'i ' m icui-rsua
(LT) Kommunalfullmäktige hade i söndags sammanträde. m kg :,mc|m:c _?3|_R_ Pm' cgm på apa ' m

Alanäs Rödakorskrets anhållan om anslag a 250 kr lör läkarun-
dersökning av skolbam bilölls. Du I."

. _ _ _ _ s

För en år nnstw-km' Ka" Tum Ahlkäm :k'2'a::sq|:m$°kën (LT) .Märta Kajsa Olsson. lödd Hennksdotter. Rtsselas. avled
om tillstànd att till spisande gäster ut n pi .ner. n _ .

iiirmac min min ff iicdt-tg isairssim i Hav-ars-, ivaraits. °°“ 8” 4* 8” å' g“'“'““" “â"““' *°"° ““ °“ °“"°"

Strömsunds lianintan
(OP) Ströms kommun anhåller hos regenngen. att nuvarande

Ström Rrrkbrödnldr immmmii iaf strömma mit rm-iatias att gain marina-
(|.Tl llddé l SÖMIIQS ÅISIIIÖIC. \1ll'\'lt1| lt0l1'll'llllllSl6f Ü. Sillvlll md under [cm år räknat från don I _|an_ |9-|0_

höll inledningspredikan och senare låste en berättelse av danske

prästen Kaj Munk. behandlande Osfordrörelsen. Kyrkoherde
G. Löfvenmark talade om “llur var högmässa är sammansatt”.
Karen. som bildades lör ett ar sedan. räknar redan över 30- ta-

let medlemmar. Till styrelse valdes komminister Gunnar Säll-
vin. ordf.. sjssloman Erik Backström. . skogsmästaie Erik Holm.
speditör Lars Wassdahl samt folkskoll. Anders Ronne. Reviso-
rer: inspektor K. Moberg och nâmndeman Sven Jönsson.

Pretnler
(LTI Vid Torsta lantmannaskolas arsavslutning tilldelades lör
llit och goda framsteg i sttidierna bl.a. F.rik Eriksson. Bredkälen
och Svante Svensson. Strand. pettningpremier.
Bokpremier lör llit och framsteg i studierna tilldelades bl.a.

Ivar Alvebo. Alavattnet och lör goda kunskaper i skogs-
hushållning lick bl.a. lvar Alvebo. Alavattnet och Robert Olofs-
son. Bredkälen. ”Praktisk skogshandbok”.
Bland de avgående eleverna finns lörutom ovan nämnda även

Stig Wikström. Gärde. Strömsund. Bnulpani-I .llunzil och ih-/gr Engsinïni

29



Ströms Skyttegllle_ az s-mo |”_m,
(LT) hade årsmöte r onsdags. Den gamla skjutbanan har pa

pund av ueumntne ej kunnat nnvanans. Ny sujutnunn nu nu Lysning
anlagts. och mark till densamma har skinkts av disp. Oscar Butikschefen
ClI'l$$0ll. Sll'ÜII'lSlll“ld Oßll IÜVOKII Ådlf l Sven
Kostnaderna lör banan inklusive telel'on. materialbod och min- I bo H ._

un: nnvujung nu unpgan nu zooma. annan nu en unnar nu “3° 'S ”“““"S"°“'
5 tavlor. Stockholm Strömsund
Mnatenmnrntnr af 16 nun under am nu ooso pnntnttnttßrun Vigsel i Solna kyrka pingstanon.

skott avlossats.
Beslöts att invigningen av banan skall ske söndagen den 30

juli. da en stor del av .Ilmtlands skyttar komma att inbjudas. I I H l I I

' (LT) l lörsta årskutsen har under läsåret deltagit följande elever
'3i'°3° från Ström: Karin Göransson och Maria Hammarström och

Damfrisorgka fntn Atnnrs sann znunsnnn.

kokerskor, spisbiträden, städerskor,

diskerskon landsjung ' tom wwlfrgme t=on=n'ngens nrnsrnn' tf ms. .. . . ._ r . t rng upp-
h°mb'"'adÉ_“~ S-|“kVå"d5b'"'ad°" gick nu 9os.6o1 in med en anning nun |9s1 nv tu 131.191.

sokes genom Nr.-nnu.-tuttningen tafoutnnunrnuar/.natr=nusnng=n. 161 nyn

A'-betsfól-medngen ha tilllçosuštg ochår; níu l.20ê.
.. senbestarav . _ ksson. en. o sson. gna

Stromsund Tel' 84' Hem. E.E. Eriksson. Strömsund. Sven Svensson. Strand. Lev-
ina Mattsson. Ulrikslors. .l.E. Andersson. Ulriksfors. Seralïa
Linkin. suarnsunu. N.E. sjo|unrL utnksfors. Kurt otufsnun.

5'““P""I ""'”""' """ ' WW" snatnsunu. ta. Anuunnnn nun G. twtnnutn. snønnsuna.

'.åIï.!;ïÉ“.'.°"..f."°"”“"“'*.u,....f.."?.Il..'ï.' °°° '“ °"='°==* '°f°"°°!^' '*“ WW*" “MW-1-*
tntmser nun min nam tar sriuspnn'en Nagu njrnnnf tt: ”mwd 'md b°d'"'m"'"8"'
löreningenej lörnirvarande.mendetsyneslovagott löram-
tiden. Backákning på skidor blir en ny gren lör löreningen. H9'“.'."" "'5"°3'_
sd” (kn p|¿M|-uk buken i phhiæn hur fi'-¿|i8_ (ÖP) Fru Alma Jönsson maka till fabrtltör Petrus Jönsson t

Styrelse: Anders Ericsson. Börje Arvidsson. Einar Salomons- S"'5'“$““d- fY"d° P5 '°d'3"' 50 Ü' “lf bl" ""°d“'"3
sun. Gunnar ssnnnnmn. tm rtntbnnun. ent sjøunm nun dh' f_?>'='“*' Fl' °“'f='“"$'° “PP"*"“"8"- TW' P* W'
Valter Hedlund. Kommunens representant i styrelsen ir Oscar 3°"É" 'nfmn s'3_ °“ d'W"_"°" M" D' Föfbmld "M"
cnrtnnun. Tin nmnnm varans tunn Lindqvist nen Dun. rf '°4""'8 W P'°4"='"' W=""' °°" ">'"'4'-'1“'”""=" 'W S98
Nuntfnn. uppusntnnrn bra-n Kun ent onnnßnun nun Rune 9°"°“P'°°°“'-°°"4i'F°f°"°f“"1“'='°=f'*“°"5°""'=“'“*'
Nybcm Fri ¿¿m¿ssc|“¿°mn¿ Amen Ecsom 'vu Fmbækm liga vinner en pennrnggava. Dessutom uppvaktadcs 50-

oonrn usnnnn mr snmun. Gunnnn watnntrnsnun nun sin iß' W"*W '°PP "W 'lm 'W°f“"= P'°=°'“°' °°"
8" 0¿m¿,k_ en stor mängd blommor och telegram.

Skidsektionen: Anders Ericsson. Gösta Lissman. Agaton
Trangius. Pelle Holm. Gunnar Holmen. Gunnar Simonsson 5"-gm, |“¿|,¿,r.,|M.”,
°°" 'W °!°f“°"- tom tue i tomngs amnorn.11|| styras: varans annu Kur-
F°tb°Il=°hI°== RW Nvbu- Olle Olsson d-y-- T°ß1=ß FH- ning. otur.. Mana mnnnsnun. anwa snom. uuy sunaing.
49"- GUNW 3°f8l\Wl “ll Vill" l'l°d|““d- Anna Stenberg. Anna Svensson. Lisbet Johansson. Gunilla
lsltoßkßystkliolltllï Erik Fridell. Rlßkll Ffllltll. Robtfl Nils- |_|mdh°|m och Asa-kr G6h|¿_

son. Torsten Berghult och Bengt Torstensson. Ledare lör fot-
boll och ishockey blev Bör;|e° Arvidsson.
Nöjeskommitté lör sommarens festligheter: Ragnar Ersson. _ _

Gunnar sinrunssnn. tm rturunnkn. vr.-nnnf vaktunu. Hainan; lm W "Ph F°“*"°ß*'*°" 'W “'°”'“"'°"'* ff” "W "“'
Anàß E'.i%°n_0||e o|s_ 0Cl'l ill h *lßID8W Ålllll Rñllllbßfß. Ill! sl'l'Ülfl°

son d.l.. Gunnar Simonsson och Gustaf Karlström. “md-
Kontrollanter vid mlrkesprov: Anders Ericsson. Gösta Liss-
mart. Eric Trartgitls. Ivar Flatbaclte och Ebbe Fryltberg. |||n||“.¿, “im |¿y|-|¿“..pß|-|,.-||
Gymnastik- och simldm blw Ebbe Frykbs- Gm" H°|- tor) nmte i söndags sin to- us jubitnunl i mnøsnna.
m=ßf°d°si°f=I=dlI==rßfv=d=°msi°=ßf=tIdl=°mm= Fonjansnuntrnettafttofnangirninst zoaruruntaaesrittufs
en hoppbacke och ordf. meddelade att arbetet I idrortsplatsens wa,,¿|¿h| och D,n5,| N°“|f°,,_ gu-5m,,m¿_

iotdningsstillande kommer igång i början av juni.

Stadeateaamea iofs-mo
Fotboll -.Ilnttlaadaaer-lea (OP) har avlagts vid Norra latinliroverket i Stockholm bl.a.

(LT) Stavre - Strömsund 0 - I. av Lennart Nordfors. Strömsund.

30



Ström iofs-mo Seineaierstipeadler :z s-mo
(ÖP) Avgisi vaccination lörrittas I löljande stillen och ti- (OP) Tidningen Socialdemokraten har utdelat l0 semester-
der: stipendier om vardera l00 kr till familjelörsörjare nint om i

Strömsund I ptovinsialllkarens bostad urider tiden 22 maj - riket. Bland dem som ihagkommits märkes fm Selma Jons-
25 maj mellan kl ll-l3. I-ledningsilokllen a skolan den 26 son. Lövberga. Strömsttnd.
maj kl IS. Lövberga I skolan den 26 maj kl I7. Hillsarid a

skolan dett 27 maj kl lö.
Enttltssiltutingvstltstsilsstntl=t.sntnnttttltltltsivtt;isstalls $'°“°l°'“""<S"““""
M ,,,,|,,,;,,¿,L (LT) utsnitt sl< gaststls |l=l< sttstnsttntl vsn-nl ltt-tnnttltgct

|:¿|.“¿m. och musmh aim” om pkæn ut nu ”aim” behöll bägge poöngen. .limtlandssertens sista hemmamatch
sin. am ”nl” una' at Ü h fyna. sex “_ Slt.llldC_I'll'| bflkvll 4-0. Ell dfygl l'lllM|l'8l8l PCISOIICI'

Hnsovüdsnlmndem ÅSÅQO llllslltllllgttl.G Läskstylllel'
lörltnetlelttvetnnvitlstntmisttttlanisttiintsttntl ltsllsinns- pgßggn från 32;. ;5|| 65;- |g|-omg
dags. och ledaren. gymitdir. Ebbe Frykberg. hade all lll' STOCKHOLMSMAGASINET
rtingattklnnasigriöjdrriedsinaeleverspilestatiorier.savali
fraga om ickornas som pojkarnas. Vid tillllllet avlades prov
inför kapten l-l. Lundberg. Östersund. lör erhållande av Sv. ¿."|ß“.'.'
9"""' ß"”""°“ i“'“'““°"' °°" F“'W'“"'“°" i W“'“”'““~ ton l sontltgs jnnllitstss i sttnnts ltvvlnt stnnst satt rnt Msg-
"°'“'°“ V" '“"”" " """“°""° “W"'°' tltlsnt olssnn. ltisstlis. tntltt till in-litlnt lit-tnrg. M. ols-

son.. lordßstningen lörrlltades av kyrkoherde G. Sallvin.
E. |,mm _,,,m,|m,, entt den ltsgtitliigs tlttsn lanlts ltistsn till rstniljggttn-sn.

(OP) Den 24- arige N.N.. med en jlmnarig manlig passage-

rare bakpa. rakade i mandags kvall köra av vigen mellan sun., ,|m|¿u|.||“ 26 549,.,

SWWM °°l' 9'°N|°“ W “>'°'=° f WWW- FHM ton so tillstytltst sn stnßltnllsnttinnttn Alnts Nstltslis Nils-
°* M" =W°' i WN PI“°8°'*“ “WW 'W son vitt spnnsjons tnintlnt rnlltsltnls lanitttss till ltttltitvs
Slltlrrc skrtlbbsat' t altstklcl. Mototttykcltt blev nästan Oslta- skur, i Visnnfoß sk°|¿iw-¿k|_
dad. Polisenßtrömstirldckgenastbeskedomhandelsenoch
pltrll'l'adesriartdebadasomlördestillllkarelörtagandeav
blodprov. Det visade sig att bada voro atskilligt berörda av
sprit ttclt stitantls ntltsi ttt tis latt tvnnltn tltttsltit ung spt-it UÛDENt STRÖMSUNÛ
Och l Slfñllßlllld. FÖIIIBII Slklllf dllll KÖIKOI1. Dans annandag Pingst 8- | 2

Musik: Hans Erik Nääs.

24 5-N39

Strönaaadatlaget
(ÖP) För lörfalskrtiilg dörndes lörre hem.lg. N.N. till tva ma-
naders ngelse lör lörfalskning av nainn pl ett intyg. Geaoiti Ström fria havet till llilleii 21 5-mv

En person från Strömsund. som i liöstas plkört och skadat en (ÖP) Gammal kungsled genom Ådalen till Jolin blir turisiled.
stiltarbetarc. dömdes till 20 dagsböter a 2 kr samt till 2/3 Ett aterupplivande av Karl Xlzs gamla kungsvâg från Bottniska
ansvarig lör olyckan och eyklisien. till I/3 rnedansvarig. ck viken till Atlanten som ell modernt iurislslralt med Härnö-
l2 thgsböter a 2 kr. Vidare lörpliktades löraren att ersätta den sand. Sollellea. Ramsele. Strömsund och .lorm som replipunkter
skadademed982krlörsvedaoch virk. planerasavde ledandemitinen inom Ströms Vattudals turist-

förening i samarbete med Ådaleris turisiiöreningar.
Genom en övereriskommclse med Sveabolagei skulle turister

Statsbaaoraa :os-mo . . . _

. söden bd I ll Härnösand h danf ' -

(ÖP) T1"'“°"Y" *'“""°" ' °'“' *'°"““"” '“°"""°"““'”' tlttttiliàsbrixgt fttlncdsctïllïnsa nn.-tlttttsstlšngs Ftglvzt
arbetarna. Artur Andvell. huvtidverkstaden. Malmö och Stig .

lastgtntn ltttvtttlvstitststlstt i ostststtntl. °°" '“' "W"

Högen
M” ^K' 51"' Én! S“""' . lön sttisntsttntls ntntlsnttt listening litt till stytvlst valt :filt
"'T)^K"""“°"3'“'s"°““ '*°'f"""'“""°“'°“"°'“'“°"““'“¿ Alvsitn. nnlr.. M. Jonsson. l. kanter. M. Mttttssnn. tl.y.. M.
"" "' '“°" 5° P'°°F"" “"d.*"'f"'9 ““'°" “"5“"“?”'°" *' Blnntltstg. elit Nilsen. lsinttt alntn. 1.:. Lintlqv-ist. list-in Ring
högst 25 arbetslösa till den 4 juni. Arbetslösa. som ej fyllt 50 D_ Enswñm C_G_ Gmmmñm och ^_ Sm¿em°_
lr. llrej understöd.oirldeej ha lörsörjningsplikt mot hustru
eller hemmavarande bam.

Kurs l bilkörning so s-lo:
n _ tm tnttnlnts i sttlsntsttntl tttvstltgsn tlsn l jttni lose.
Y""'W _ ' Lttlttit ' itnntl' '. Anntslsn att gnntlslön Attltt.-fnt Minst lintts t sttatnsttntl fylltlt pt fnstltgsn ss så Cnc, Pïsmm ,;':,$,“,,,_

it nslt ttlsv tlrtvitl livligt ltyllttl tv slilttingtv ntlt vrnntv tnttl ,c,_ 268, ¿,smm_
præenierochblommor.
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Ströms laadatortnalörealtig 30 s-mo
Förlovade 3” "”° iom hooo a ffooogo amhoio. rm omr. voiooo i.i=. sioooofg

Thorsten Martinsson oc: blevo Per U. Holm. .lohn Nyström. .lohn Lindqvist

Karin Svensson N °°s

ostersundstmmsund Extra koininaaalstäintna
(ÖP) med Hammerdals vägdistrikt hölls pä tingshuset i Ström-
sund. Bl.a. beslutade vägstämman att för en summa av 8.700

Förlovade 305-1939 kr under innevarande sommar låta utföra beläggning med hud-
b'ldande l' llmänna ä Strömsund - Ul 'ksf .

Walle Jonsson ' oj. M . V sm n “S

Asllal K°"“ si s-mo
msun -

Pihgsaoh 1939 L-"s"f"3
Folke Stromberg

Elsa Eriksson
Öjaren Hillsand

GÅ MED SOM MEDLEM I
STROMS HEMBYGDSFORENING

ÅRSAVGII-'T 75 KRONOR amg; imiyggfangigg
(LT) hade årsmöte i måndags. Till styrelse valdes RA. Back-
iomt ordf.. Hoigof Naoioha. Birger itaiihofg amor Poimio-io
och Stina Backlund. Revisorer: Lilly Näslund och Verner Eriks-

Godteniplarinöte I Strömsund sam

(LT) Jämtlands norra distriktloges 52:a ärsmöte öppnades pä

pingstdagen i Strömsund med högtidligliet i kyrkan.
Pa eftermiddagen hade logen Norrskenet anordnat ett samkvärn E |
ä godtemplarlokalen. som var till trängsel fylld. Prop-amrnet. n S0 omotor
vilket huvudsakligen utfördes av platsens SGU-are. var trev- stationär, 2-3- hkr. obetydligt använd.
gigt och omfattade musik ä go! av'-I~l. Tjärnström och säljes gi" reduce;-ag P;-is_

ensAbraharnsson.pianoso av .Anna- isaLögdbergsanit -

ooiooahg ov nom ihgof shsooh. vigooioh ooh ohoh sin Mm N"ss°"' S"öms""d' T°" '22'
Sjölund. Ulriksfors.
l-lr Sixten Fjällgren talade om godtemplarrörelsen. Vidare sjöngs

ioonoh- ooh hiiothg ooh oiiohioo non ohoiohor. nu om iof- 1300: Rts!!mrb: I 3113914” III?
mmks 'm|;|¿|||'|| |'|| seg.-gm; ' dum; gg"-in | ' ( l rtr en a o n i inte mn ot an ar

P" ' 8 | ' 8 amma testamenierat l0.000 kr till Fridsbergs bamliem i Hillsand.

llyllnlag A
. . _ vgäagseaatnen vld Ströms folkskolor zo-mo

(LT) Med anledning av att handlanden S.A. Modii. Näsviken (LT) Unduwßüscnoch mas” mmdß W8¿nçp'ñmin8

:°°:he'::p|°"9°';æ:2hyf|' |*°':: ui:8ß|l°*“;:"' "'°"'°':m: vad soomo roiioiioiof mod oioiniago prov a mooofohtioi ooh

ohiamioo ooh imo. Mooigh oioyoioo i on moon sin fam- ""“""3: ' '”°"'.' "'°"""""°' W” ß'1"'°° "““°'“ E" '“'
. _ _ produktion. Vad jag vet och hört berättas om göken. Trafik-

ning över hyllningen och ville att mötet hellre skulle ägna en I h nt En M. nd. om .

tankeathansigangentidtrogrievaperidragarmniunerabort- ""'.°° ".""°“' _ -lm" '°s""'d' J'3“'""°pá
gangne kominissionären Eriksson. ”Skinnar-Erik”. som vann 'omm Hun” mn" hub'-mp wwmm'
medlemskap i samtidigt med Mötet beslöt ut-
trycka sin hyllning och tacksamhet till den bortgångne Födde

En pojke

W. Lundqvlsts Bageri T°"' °°" På' "°"“
rekommenderas Strömsund. pingstaon.

Regerneatsinaaeuin vld I 5
rön rm ooi hiivohoo iogomooumoooi *ooggioipor via i s "d°'*°4'Û"'
im 5 38,,-M genom fm Km" von gsm, öwrßmmß en go, Dir. l.R. Scherrnan. Strömsund. fyller den 7 dzs 65 ar.

samling fotografier. handlingar och brev. som tillhört lienries

far överste Nestor Aspgren. Strömsund.

Födelsedagar
Fri» Gtlwraß Idflammllm itohohof i..i. som sooihoooo. ryiiof ooh s aoohoo oo of
(OP) har bl.a. utexaminerats Gunnar Vilbem. Strömsund.

32



Realesamen l939
Rad I :

.llurgurivu Pvrwin
Lillv Jumilivini
.-lnm--.lluri Ilullhvrg
Birger Ötlniark
Hvnrv I lïksrnïnt

Rad 2:

.-Inna-l.i.va lgillwrg
('Ilu-ßrm Limlén
Gunhmg .S'Irñni_rIrrlI

Rad 3:

.llaj-l.i.v .llnlaltr/vr

.\'|/S -Ürïsld .\'i/.v .mn

Brilla .S'i'vn.s.mn

Realexatiieti .< s-i~v.w ha pa manga hall vallar trafikstopp. da träden stupai över vä-
tÖPl avlades på lördagen vid Ströms samrealskola av samt- gama.Telegraf\-erket har haft en besvärlig känning av stormen.
liga i muntliga prövningen deltagande elever. nämligen: Gösta Riksledningar till Stockholm. Örebro. Strömsund. Storlien ha
Nilsson. Strömsund. llenry Wikström. Risselas. Birger Ödniark. brutits och medfört ett drygt arbete för telegrafverkets perso-
Svaningen. .-\nn-Mari llallberg. Strömsund Lilli Jansson. Jons- nal. och oupphörligt rapporteras nya skador.
gare. vita-am: Linden. t.'ifii..sr.>f.s. .anna-Lisa Laget»-rg. area-
gard. Maj-Lis Molander. (lärde. Margareta Persson. Tullingsis. mphm nu ||.“n¿, “mh - ,,_,.,_,.,

°“"'°°'¥ 5"°"“'°*"- 9'°°'l==W °°" 9"” 5*°'*“°“- <l=°- im simirfamiamiei im uti sju skolor inom Iam av-efiammi
sitt diplom för lönjänstfull verksamhet till skidlöpningens främ-

Realexameii iaride. Dessa skolor hava under vintem avlagt ett mycket ston
tLT) Vid Bräcke kom. mellanskola har realskoleexamen av- antal prov för skolungdomens skidlöparmñrke variåmte där
lagts av bl.a. Runo Bnimant sedermera vâgmâstane i Ström- förekommit skidundervisning och skidslöjd. Bland de sju
sundl. diplomerade skoloma finna vi Havsnas folkskola.

Strö; kyrkobrödrakar mv-ivsß -I-“mms ,m¿“m,“mm
tÖP) hade i söndags ordinane möte. vilket inleddes med sang. Ö _ - ,- - . - - - - _ _

varefter ordf. komminister G. Sällvin talade över Joh. lS:l-9. 1 P) :Madcï | går “d Tckmska æmmmc' ' “ammand M
Mötet beslöt att kåren skulle teckna sig för medlemskap i

Sveriges kristliga kngsmannalörbund. .\lötet avslutades med

bl.a. Sune Ronnberg. Strom

“ng och |,¿,,,_ Llngmlnnet flrat l Strömsund -i r-tim
tLTl V id Strömsunds folkskola hade för att fira hundraars-

bI.a. förekom solo- och körsang. Kyrkoherde G. Löfvenmark
föredrog en av honom författad dikt om Svenska flaggan. och
komminister G. Sâllvin höll föredrag med ämne om dagens
betydelse. Vidare utförde scouterna parad för fanan.

Svenska flaggan: dag

minnet av Per Hennk Ling anordnats gymnastikuppvisningSvenska flaggans dag fc kl Ü. k d lcd
_ _ _ med elevema i mte assema. ic oma un er ning avtLT| firades i Stromsund med en hogtidlighet i kyrkan dar fröken Anm pmm" och pojkarna hmm Dame' Nordrom

tÖPl Bland de personer. som ha kommit i åtnjutande av gratis- -V -
utdelning av svenska flaggor. märkas:
Fönnan H.J. Andersson. lllriksfors. arrendator E.G. Eriksson.
Torsfjârden. lanibnikare LJ. Nilsson. dzo. l-LA. Runsten. llall-
viken.

Storm llver Jlmtlatid 1 iv. mo
(LT) Den starka storrn. som i natt och i dag sopat över vari län.
har vållat en hel del skador. Sönderslagna dörrar och fönster.

[Ii
G

-ia*

av-rivna ladutak markera stormens väg. rapporterar man fran Bmlpá Tmllån: Fnv. Sw-rn' Känn-I: Bi-ng:-Erik Runnv.
olika hall i länet. Massor med tråd ha vrâkts omkull. och dessa Gullan Könivn .llargun-ra och Karin Rnnnv sam: Kann Kñmvr.
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\'ld Ströms samrealskola
(ÖP) ägde på lördagen ärsesamen nim och därefter följde

högtidlig avslutning i läroverkets samlingssal. varvid systrama

Thömlund utförde musik på piano. vidare sjöngo elevema

under ledning av kantor Daniel Nordfors och med ackompan-

jemang av Anna Lisa-Lögdberg flera vackra varsanger samt

en tysk och en norsk sang. och duertsang utfördes av Elsa Sjö-

lund och Lilly Jansson. Kyrkoherde G. Löfvenmark hyllade i

versierad form skolans vaktmästare. Walfrid Persson. som

efter 20- arigt plikttroget arbete nu med pension lämnar sko-

Ian.

Kunskapspremiec
I klass 4: Ann Mari Hallberg och Anna-Lisa Lögdberg. 20 kr.

i klass 3: Tora Söderlund. Lars Sjöqvist. Maja Due. IS kr.

I klass 2: Signe Svensson. IS kr.

I klass I: Olle Eriksson och Karin Strömqvist. I0 kr.

Gymnastikpremier.
Margareta Persson. Ann Marie Hallberg och Birger Odmark.

Orgelspelning:
Anna-Lisa Lögdberg. Gunvor Mårtensson

Ringiiing:
Gösta Nilsson
Materielvard:
Henry Wikström

Skolavslutning I Strömsund i: r»-rose

ILT) Samma dag hölls även avslutning vid folkskolorna inom

Ströms skoldistrikt. Efter lektioner samlades bamen från

Strömsund och närgränsande skolor till en högtidlig avslut-

Huisnös skala

Lärarkttrs i: rs- irm

(OP) Till deltagare i en fortbildningskurs i skolbamshygien i

Stockholm har utsetts bl.a. Märta Iíspmark - Jonsson.

ning i Ströms kyrka. Eer avsjungandet av "Den blomstertid .lämtlandsserleri

nu kommer” höll komminister G. Sällvin ett tal till bam och

lärare. Eller “I denna ljuva sommartid" sjöngs en säng av skol-

barnen. Öserlärare P. Tuveland astackade Iärarinnan frii Stina

Johansson. som nu avgar med pension. Fru Johansson har

tjänstgjort i 35 ars tid.
Följande premier utdelades: fritt inträde och ett ars avgift i

Ströms erkända sjukkassa erhöllo Bertil Nordfors. Per

Zakrisson. Sven Bo Bergström. Hjördis Bohlin. samtliga i

Strömsund. Sylvia Henriksson. Näsviken och Sixten Forsen.

Bredkälen. Liknande premier utdelades även vid andra .sko-

Ior. Bokpremier erhöllo Härje Hallberg. AlfMattesson. Freddy

Sandqvist. Artur Carlsson. Ingrid Olofsson. Yngve Jönsson.

Erik Dahlberg. Anna Löfvenberg och Erik Löfvenberg.

C IRKUS SCOTT
enda svenska cirkus med egen biltransport

kommer med .IÃTTETÃLTET
och årets största sensation

I7 ROVDJUR av olika slag

på en gång i manegen.

Dessutom trolleriseanser. elowner.
virvelvindsakrobater. Snövit och de

7 dvärgarna osv.

Endast en dag i STRÖMSUND
på Cirkusplatsen vid kyrkan

torsdagen I5 juni kl 8.l5. e.m.

(LT) Söndagsomgangen blev ganska sensationell. ty Ström-

sund besegrade de nyvordna upp_s~venskarna i Järpen med 3- I.
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\'lta Bandet I Ström is rs-mo

(LT) hade på söndagen anordnat en lyckad fest a

(iodtemplarsalongen. Programmet började med musik lör fiol

och piano av herr Tjärriström och fröken Elise Svensson. Fni

Regina Persson hälsade de nänarande välkomna. Vita Bandet

hade inbjudit samhällets kvinnolöreningarz Husmoders-

föreningen. Ströms kooperativa kvinnogille och Lottoma att

deltaga i mötet. Syet med inbjudan var att de olika förening-

ama skulle fä komma tillsammans och lära känna varandras

program. mal och verksamhet l-'ör de inbjudna föreningarna

talade resp. ordf. fru Anna Levander. fru Serafia Lipkin och

fru Britta Koming. I-Iller dessa tal sjöng fröken Inger Eriks-

son. Vågdalen. en solosång och musik utfördes av herrar Tjäm-

ström och Jens Abrahamsson. Den talrikt besökta festen av-

slutades med samkväm.

Ströms samrealskola is stora
ILTI Vid inträdesprövriingarna till första klassen vid Ströms

samrealskola pa tisdagen och onsdagen godkändes följande

elever: Sven-Bo Bergström. Strömsund. Erik Dahlberg. dzo.

Härje Hallberg. dzo. Sten Johansson. Ulriksfors. Yngve Jöns-

son. Strömsund. Alf Mattesson. dro. Bertil Nordfors. dzo. Bengt

Sandemo. Lövberga. Karl-Ivan Sundberg. Ulriksfors. Per

Zakrisson. (iärde. Dora Ericsson. Strömsund. Sylvia Henriks-

son. Näsviken. Britt Larsson. Ulriksfors. Ingrid Levander. Jons-

gärd. Harriet Linde. Strömsund. Kerstin Mattsson. Ulriksfors.

Lucia Nilsson. Tullingsas. Anna-Greta Olofsson. Jonsgard och

Ingrid Sandqvist. lilriksfors.



Ordkaaslrap ts.-o-mo |-|y|||||||g;|-
(OP) Det beflß från ißdßvfñwinsm i Mlßkßlw- att tm Pa nianang rytrof utrannasano tan tant ranrsson. onina
mn vid inmnläsinssvrøvet lists en ßkildris av vån ßfß- rtotett. snoinsono. to af. rnoitmn ar ratta t Bofgsjo t Moaot-
ders seder och bmk. lnte fttllt säker pä om de unga fattat ga- p,¿_

Ioppen. frägar läraren:
- Vad skulle vi i vara dagar säga istället för gravöl? _ M mm | |

En" °" ”i” “'°'“" "" °"" P°j'“'"“ °“ id* °°" W” 'W beviljat onaomoa titt Aura snioioorntottiiotrotott
° N* “d "°'d"° "'°'“' """°" “W'““"""“'°' tsuoinsrynava ineoresp 13 14 ttt oonsotnootiiatonas_ , . _ . .

Svagdncka. 29 kr.

ravtragar pa trrstor
Examlnerad barnsköterslta tt:ri Nat; ottonoof. nor potniten tor utvtinganias rasta resor-

(ÖP) med goda rekornrnendationer erhäller plats den W 89000' Si" 'id På 3000 "'-
| aug an skön 2 mm | och 3 “_ Snr än un¿|ik,n I. N. Ollallder. Sverige 8.26.9 2. Kttfki. Finland 8.29.

fru Ingeborg Märten. Strömsund.
Dödsfall
(LT) Lägenhetsägaren Per Andersson. Stamsele. Täxan. avled
pälördagenienälderav78är. Hansörjesnämtastar-broder

tas-toso 000 SYSÜWÜÛW-

Skolorna to ri-mo
i BREDKÃLEN ton Brand otenn som via vanns rntnroospfotntngaf runnit

den |7 'uni k| 9_| inträde vrd Stockholms folkskollärannnesemtnanum märkes

Musik; tÅ|tftTt>ott<AttNA E'“ °“°“ “'“"“"'“' S"°"'““""'

Jordbraltssaltltaaalg :oo-mo
(ÖP) Lantrnästare Olof Eriksson. Tullingsäs. har av domän-

Pfwlmrls lim' I Ström styrelsen tonifanats som jonronittssartttonnig inom niottofstn
(OP) Vid ärets hästpremieringar i Ström visades lll st ettäriga Non-|m¿, dim-i|“ f,-_°_m_ | jung_

ston. 8 st premierades. därav 6 st med skädepenning. Ägare
äro Nils Blank. Lövberga. Bror Israelsson. Näsviken. Magnus
Karlsson. Gärde. lens Alvebo. Alavattnet. Per Olofsson. Ber- 054871"
ggr ççh Svgn Svçngggn, Squad, Sju gv dg pfigbglåmg 5100; (LT) F.l\CfI“l.I8. Mtll JÖIISSOII l Ãlgllllltfl 8\'lCd dtfl l8 t'.|I$ l

voro samtliga eller hingsten lngvald 843. G11 ilå' IV 36 if-

Ãltta grälrutrdsvalpar Jordtlnatag
3 man. säljes billigt. god stamtavla bifogas. llïlmsráßs :s';4.°nv(t;|ßößdr:ä'_t1:=rš1 I Ströms

- grav . o e er o sson rn . trömsund.
J°h"' N°"'“"'° 03°'°"° S"ö'“s“"d' vigdes titt den sina vitan.1onrrastningen rananaoos ai- nissot-

ianska resetalaren Ivar Andersson. Stockholm.

S T R Ö M ttyrttoaagoa t sn-anime
Traktor - demonstration (LT) Den av Ströms kyrkobrödrakär anordnade kyrkodagen i

Demonstrationer av traktorer och andra jord- Strömsund pä söndagen hade samlat ett stort antal deltagare
bnrksmaskinerordnas av Koopcrativa Förbundets frän de olika församlingama inom Ströms kontrakt. Kyrko-

.lordbrultsavdelning ä kommunens beteshägni herde D.T. Sandell. Alanäs. och kyrkoherde G. Löfvenmark

E91! Hem. Strömsund. tisd. den 20 dzs kl l2.l$.l7.l9. Ström höll hälsningstal. Prosten E.G. Boman. Hammerdal ta-
Allmänheten inbjudes lade över ”Prästens syn pä kyrkans uppgift" och köpman N.

Konsum Nordin. Sikäs. talade om ”En lekmarts sytt --”_ Kyrkoherde
Löfvenmark läste en av honom författad dikt ”Ströms kyrka”.

su" l-lögtrden avslöts av kornmtnrster S. Hamberg. Gäddede.

(LT)hadeisöndagsfestiSödraOlrn.Over l00personerhade
mött upp. Eller mötesförhandlingarna. varvid bl.a. beslöts att Ströms hasruödrar hos Lövöas kraftverk
anordrta en utflykt med buss till Ångermanland under mid- (OPM-B. Perl~lolms elverk hade i tisdags inbjudit Ströms hus-
sommarhelgen. följde en stunds allsäng. Allmogemusik utför- rnodersförening till Lövöns krastation. där anläggningama
des av Erik och Elof Svanberg. Föreningens teateramatörer visades av ingenjör Johansson. Besöket är ett led i elverkets
uppförde nägra sketcher och duettsäng utfördes av Ingrid och försök att popularisera elektricitetens användning i köken.
Tore Eriksson. Vidare förekom upplästting av dikter och his- Efter demonstrationen inbjödos husmödrama av ingenjör
toricr pä jämtmäl. En tävling i allmänbildning mellan fem Johansson till ett trevligt samkväm vid den vackra kraft-
manliga och fetn kvinnliga medlemmar slutade oavgjort. stationen.
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Strömsunds vandrarhem :ti is- mv
Far "_" TQPPE-\ " MW, lLTl invigdes i gär under stor tillslutning av intresserade. Se-

- Åspnas - dan lokalema besetts överlämnade link Persson dem till kom.

i midsommarhelgen, där SCI-ILAGERS fullmäktiges ordf.. som i_ sin tur överlämnade lokalema till
Spdm- upp li" dans à banan tunstlöreningens ordf. l-.lias \. Johansson.

Midsommaiañon kl 9-l.
midsommardagen gammaldans kl 4-8. Slldsommarhelgen surast och kallast l matitiaitilnne

modem dans kl 9-l. l0Pi l-In sammanfattning av helgens väder: regn midsommar-

_ Fin campingp|a|S _ afton. dito midsommardagen och dito söndagen. sammanlagt

20.3 mm. Jämnt ßrdelat över tre dagar. l-.n kallblast. som gick
genom märg och ben. fullbordade eländet.

Mill! NIIÜI' 99% NIÜÜWNI Midsommarbmdama fingo trösta sig med att del betyder

(OP) från A.K. till det planerade statskommunala reservarbetet penga,-_ nä, M regna, 5 bmdkmmn

med anordnande av enskild utfartsväg från Kalkbergets by till
allmänna vägen Järysand - .-\lanä.set.

\'lgde
(ÖP) Lírritakaren Helge Engström. Strömsund och fröken Mar-

nlch git Elisabet Jönsson. Risselis. \'igseln lörräitades på midsom-

fål' plals i kafékök Omedelbart. mardageri i Ströms kyrka. som var vackert prydd med blom-

F0|-5bc|-gg gm-__ Su-öm5und_ Tc|_ ||7_ mor. biörkar och Ie\ande ljus. L'nder bröllopsmusik tågade

brudparet in i kyrkan. löreträtt av tva scouter med svenska

fanor. Scoiitkaren. vars ledare brudgummen är. stod uppställd

Kull ”W||Ü|9ÜÜ|ß' 33 """-“' pà led i gängen och gjorde honnör. då bnidparet skred fram

Ü-T) Å" ÜWSIÛ W WB'-'f föl' k\'""\|'8 amhällllâ ' KN- till altaret. lífter sang av kyrkokören lörrättade komminister

Öslcfßöllßd- hf" a'"“8“-'* Ücmd B°"8°k- 5"'Ö'“$““d- FW (iunnar Sällv in sigseln och höll ett tal till bnidpai-et. l-Ifter

Bergek har nyligen utesaminerats från skolan lör huslig eko- hmdmäåsan Och |;-,N,m|¿,,g§$¿,ng |¿g,¿c i-,m¿f¿|jc| ut

"°mÜ Ü ÜPl'°"|°- l@"Ü“L*hå||$<'~“'Ö°|"'"ß°“- Brudens föräldrar gàvo därefter middag i sitt hem lör ett an-

tal gäster.

Dödsfall
l LT) Mikael Andersson. Renmyrkullen. Flisjön. har avlidit i 2' e--i~i.w

en ålder av 77 ar.

L_i'sm'ng

För/,,.-,,,/,. 1* "~ '°-*° Bertil Abrahamsson
Karl-F-rik I-ïhrs Greta Grahnström

Gertrud Olofström --
Espnâä “Whalen Lycksele Stromsund

Midsomniaraon_:í: 

.-Inna och John Rom
n " 1 -

, . .-. . .-
mi d mm ma /ri
-ln/ liar -lmc och

Rickard sam: tlóumrnu
fr: i: Barhm och .Vän-I.l_i_í_i: _
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Nytt slllttaatna :ss-mo Agent med ett l50-tal bedrlgerler fast I Alanis 41-mo
(LT) Nanutet Bacltengard hargodkints som släktnamn lörhem. (ÖP) Strörnsuntkpolisen gjorde pd söndagen ett gott kap uppe
lg. Olof Edvin Olofsson i Ström och hans hustru. i Alanñset. då en agent. som sedan maj månad varit ellerlyst

lör ett ISO- tal bedrägerier. fasttogs.
snguh Notrlhararbetatpásåsittatthantagituppotderpaolika
km nu ntdetni nya vinterns sindaenn nu u|.n. and snnd- w<_>f 9=h Samtidigt vwwfil ßßkvfßblnins- Han hmm!-
kv¿,|_ ^|¿n3_ |000 kr ß, studie, vu |¿¿uim|,°|ms æknisju lerttd icke skickat tn ordersedlarlta till vederbörande tma utan
sk,-,|¿_ rivit sönder dem eller kastat bort orderböckerna.

l Lövberga har han sålt fanerkontar och tagit emot del- eller
sm, nn." 3 hellikvid. Da han vetat sig vara efterlyst. har han gatt under

(LT)'1t,t:r.::lll':a.'n?mantrl<ll:.v:'i?:id beslutades att inlöra mmm' |'°di"' N53” °"d“b°k ha' hm vid sim sis" '“°" i

Fabrikör I-l. Hedmans erbjudande om lörhyming av lokaler lör
en arshyra av l000 godkändes. Vidare uttalade sig lör |.|,.||.|“,,. ,,7_m.,

av all llllillatnbtkvåmllghclslnlinlngßfall- (op) pm Hmm Nym¿n_ svaninscm b|c\. M sin 50_ gl-“hg
zßinhetšn t den av Btligarnas lnköpscentral planerade omm- ßmn gg, |,j¿n|i8, hy||n¿n8.,_

-oc droskstattonen.

50 ar
Slrölllßtllltl ”M9” (ÖP) Fjindingsman Daniel Engenström. Strömsund. fyller pd

Holmparken lördag kl 8- I . söndag kl 5- I 2 |5fd§8_5° if- FW i Hilläd i_I_i°fdbf\Il=f§=ß\ *Om hm fm-

Dans. Basaranordningar. Servering. mfzgç "fl" FSI." sm ”¿':t¿':""| '|“"|.ß'.'°|'sílfíåggs

Muslk: Vlckes Tyrolerkapcn' da ljirdingsmannadistrikten sammanslogs till tvenne. utságs
5°<i8 UPPU“5d8f|° IW ß|<f°blWPP= Åß jnbituen jsnwst nu tjudinpinsn a svans min distrikt. vn-

(5 pers) Entré: Lördag 25 öre. Söndag 50 öre. ken tjänst han fortfarande innehar.
Jimsides med sin ljârdingsmannatjânst har jubilaren anlitats
lörkommunala lörtroendeuppdrag.idethaniett l0-talarvarit

DANS skiesgodeman och ledamot av taxeringsnimnden och
pensionsnimnden samt valnimnden. I ett år har jubilaren varit

- I Brcdkälcn- bamavardsman. och han har i alla sina uppdrag visat ett livligt
lördagen den I juli kl 9-I . intresse lör samhillsfragor.

Musik: ”THE HAPPY BOYS"

Homeopat
Damer l Strömsund - - -

de pmm, (OP) Beda Vallm har mottagning t Östersund

mn nen med tofdngen den 1 i.n.nn. lofdngen den s jnn 5 C°'j"a|h°'°"°' |Ö'dÉ3°“_d°" |5
mßfwjß M1, hm .V och sondagen den I6, 1 Stromsund

KLANNINGAR ocn mvvolân ¿ Tu;-i§t|10te||et
ti myc 'ser. Klinnin st. ' ° '

"“““"“«°~«~="~«W'~- '" '“*"“*:.:ï.:.':'.'.:;.:°:::.“°.*;:.f.°:.:**“"~
Nerv- och reumatiska sjukdomar.

Födde
En D0'l'l'ER

Valborg och Erik Espmark
f. Olsson. 7 74939

.n S I Lördag 9-I. söndag 8-l2
(om slnning notlfpd tnfsdngen i snnmsnnd. en bitlxï. Mllsiki HW Efik Nääs s“'i“8'“'*'"°"-
somkörtonödigthartochhamnatidiketsamtdlrvidskadat
en telefonstolpe. adötndes IS dagsböter a 2 kr.

1 1. mo MNWCÛIIÜ0
Vigde (LT) Avd. 880 Risede av SSFAF uppmanar härmed alla som

(0p)|.|m|¿¿,|M¿mn,,°,,_ 5,,-mgocj, gkmgon tellekterapd arbete inomvartarbetsomradeattanmalasiglör
|:¿|,||,“g_ gmgs,-¿||_ Viggm ßnimges 5 85, närvarande avdelning innan de átaga sig arbete.
igmgms ky,-k, W |,y,k°,¿ju,,|“ 1-_ ag,-¿m_ och Flottningsarbetarförbundets avdelning 880.

| .

STYRELSEN
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Svatiltige SDIJK ' '-tim
I tLT) hade lördagen den 2 dennes möte. lin del sknvelser och

S rapporter behandlades. l)et uppdrogs ài en kommitté att orga-
nisera en resa till tältlägret i Ojaren den 8-9 dennes. Som om-
bud till kretsens årsmöte \aldes Valdemar Nilsson. Sonja lir-
iksson. Rickard Edlund och \'iktor Andersson. Till att halla nästa

mötes tiominutersanlörande valdes (iunnar llallsten.
L'nder lörfriskningarnas intagande underholl kamrat (iustav
Falk med dragspelsmusik.

\'ieke.

li--IQJQ

ÄIIJARÉS-SCHREIBER CIRKUS
Strömsund

Kf/"«W"~"<'" N I-IM" i afton lördag kl 8. IS stor avskedslöre-
ställning med hela premiärprogrammet avkonat

Cirkusen medför i år
.Iutilorligret l Öjareti ° °-mm
lÖPt anordnat as lutherska iâmtlandsmissionen. hade \ id upp- STORA ROVDJUBSGRL PPER
rop i tisdags kväll samlat ö\er l00 deltagare Flera anlända lo kl-mgsuë'-mf
dag eller dag. och sid söndagens möten väntas en stor skara l00 °o Clt'l<ttSpt'0gt'ítt'I't

“ml mld ' ÖJ="°"* **"“h“»* Stor praktfull hästuppsättning.
Lägfflä ITIOÜO ål' “l.Cdd J\ JCSUSD.. Kom

är Sveriges populäraste kvalitéeirkus
I-lolmparlten. Strömsund

Lördag. 8.30 - l. Söndag 7 - l2.
DANS. Basaranordningar och servering.

Musik: ROYS Entré 50 öre.

 ' . 

|~;a-,.A.-en- .,_

l"rul.:herg.s harnliem I 903

Strömsutidsbortia ha fått ett utvlrdslius
tÖPi Konditor \É Dulberg i Strömsund har av vandringsrâttare
(5. Molander törvänat överste Aspgrens t'.d. fastighet a Berget
i Ström. llr Dutberg har här inrättat ett kafe och mindre pensio-
nat. silket t'.ö. redan tagits i bnik. Det invigdes \id ett .\llll-'-
besök i Strömsund i seckan. då I-80 personer drucko kaffe på

berget och beundrade den storslagna utsikten fran platsen och
fran det intill liggande utsiktstomet.
Strömsundsboma ha liåmied ßtt ett utvärdshus. som säkert

__ _ kommer att bli populärt inte minst bland iuristema.
Diilh-rgei. S1-nu-ring;nigar. I-'r.i-_ láiln-r ()lu|_ss«m_ som pensionatet skall kallas. ligger ungelär l km fran sam-

Dagmar Fi:n.wlli. .-lnlnn l'l-rwm nr/i I:'nimi~ Sumllwrg hållet.
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Allvarlig krock pä Gäddcdevlgea ro 1-rm Bedragare fast I Strömsund 201-ma

(LT) En strömsundsbil kom frän Gäddede och en lidsjöbergs- (OP) Polisen i Strömsund har eller en besvärlig jakt lyckats

bil l'r'änStrömsund.Demöttesienstarkkurva.ochenkolli- läggaembargopäenpersomsomeerlystslörettbedrägeri-
sion inträlïade. varvidbädabilarnas íiampartierblevo svärt till- bron i Vilhelmina. Bedragaren heter Karl Emil Daniel Jons-

tryckta. Lidsjöbergsbilen fattade cltl men tack rare rädigt in- son-Danielsson och är skriven i Gällivare.

gripande av strömsundslöraren blevmanherteöverelden. Ingen Pä mändag eftermiddag lick polisen besked att en par miss-

av bilarna kunde ta sig frän platsen lör egen maskin. och löra- tänkta personer med bil visat sig i Murasen. Dä landsliskalen

ren och en passagerare i strömsundsbilen lick ga 8-l0 km lör med assistent kom dit. voro de emellertid lörsvunna. Vid en

att skaffaen bil ät lidsjöbergsbilens lörareoch passagerare. som skogsväg funno polismännen bilen stäende men utan lörare. l
voro ganska svårt skadade och mäste söka läkarvärd. bilen anträffadcs bl.a. ponlölj med en plånbok. av vilken fram-

Föraren av strömsundsbilen. som hade innerkurvan. trodde att gick att det var frågan om den cerlyste Danielsson. Vakt hölls

den rnötande rnöjligen var norsk. eersom han emist höll höger- vid bilen hela natten i tanke att ägaren skulle komma tillbaka

kanten. men vågade inte köra över ät höger. enär ju motsva- men lörgävcs.

rande manöver kunde befaras av den mötande. Polisutredning Nästa kväll lade polismännen beslag pä bilen och körde den till

Påsar- Strörnsund. Sent pä kvällen lick polisen rapport om att den ef-

terspanade visat sig igen i Muräsen. Dä polismännen kommo

dit. var Danielsson lörstunnen igen - tydligen hade han anat

'57"°3° oräd-ochdebereddesigdärlörpäännuennattsjakt. Daniels-

son hade tagit vägen till skogs. och polismännen sökte följa

SVAWIKEN spären. men en frambrytande nattdimma lörsvärade spaning-

SERIEMATCH ' fn 'd'°" $5"d°3 H 3 anta. En timme eller polisens ankomst till Muräsen. kom emel-

Å 425 lf-IFK STRÖMSUND-HÅMMERDÅI-5 lf lertid den eerspanade självmant fram till polisen och anmälde

8-|2 gammal och moder-rr DANS - Musik; SAI-ILINS sig. hungrig och uttröttad av jakten. l-lan lördes till arresten i

kl 9 uppträdande av SGU:s folkdanslag frän Östersund. Slfömsulld- di' 'lm l WW sh" “Öm-

Bordlagt vägäreade zr 1-1939

Jllllïlêl' N ll'UÜ|l°l|ll'“*l l Gfßlllllll (LT) A.K. har t.v. bordlagt en framställning av Alanäs

ll-T) lf iska andas! aa alla cyklar alßala hava adlaaavlllar mad nrbsrsrasrmsunrnrnine nm riusunn sn som srnrsrsnnnnnnsrr

isafeaa namn- ßdalaaaf °=ll aflma man även rfafaaaiwalla rss.-n-sam snrtggs sn enskild vag. fran rtsrut-srgsts by nu

slnstfallamaf ta-la Nat- °=l= ßalalslsaral i fall avavl- nrrrnsnns vagsn rsnfssna-Arsnsssr. den s.rs. rtsrrsrssfgsvsgsn.

nrstning skola vara pä ryggen märkta med nummer. namn och

tödelseär samt s.k. ortsbokstav.
l-lerr polis Paulus Bergström anser att en dyl. märkning korn-

mer att i hög grad bidraga till ordning och system i GU'-DÛRÖ|-|-07
fogegnmme, gm; mowgfgg fgregne och g;,,c|mi|,e,|-_ (LT) l-lemmansägare Hans Persson och hans hustru Anna-Brita

Jonsdotter i Ojarcn lirade under söndagen guldbröllop med

|ammo anledning av sin S0-äriga äktenskap. Guldbröllopsparet upp-

vaktades med blommor och presenter och personligerr infunno

LENGA PLATSER sig ett l00-tal personer. däribland llera personer än Norge.

(LT) Välmeriterad yngling
erhäller plats som vakantvikarie. som

gsnrsrwr vid snuns tnbsnnnnssjnrssmgn. Umtlalaa am Illlavflfalllßaa
Närmare upplysningar lämnas pt l=|Gf0ll (LT) Utredningen om högertrakens inlörande i värt land torde

Sugmwm 2|3_ Angggninsgl- maj byeg. komma att börja inom den närmaste tiden. Regeringen väntas

svsrtnnsf instnass nu srynsrssn ssnssr nu i dasama tillkalla aaklraßisa-

den 25 juli.
Styrelsen

Ströms barakoloal 24/1-mo

(ÖP) l fredags inspekterades majblommekornmittens barnko-

loni lörlagd till Öhn. av Ströms barnavärdsrtämnd. Kolonietr

Åßlllß' lmlllllllß =°"-'°1° r>ssarsvrsr>nrnirr<rs|n1-r3trfftnsnornssnsrssn.ossr-
(LT) Vlmpliklig tillhörande äßkläss l934 Saml molsvlllllde M||¿ en su,-kende f'-i|us|iv_ och ekssmom lr Simundervisning

lßsww av lllaßaa ^ °°ll B “W l“ll\“lmaalll°fl°l lill* nnnnrnsa. rcnrnnasn bsrnnns r en nnntnn srnck nen nnnsis-
lade till linjetjlnstuttagna skola irrkallas till fullgörarrde av 30 ns 5 huwesak av m¿j|,|°m,mn_

dagars tjänstgöring

Flottalagea zo-mo

Systr. Mattssons Blomsterhandel (OP) Slurortningen an Ströms vanudal började i dag. Om

Rekommenderas drygt tre veckor kan man vänta nrmpan till Sollelleä. Dä torde

man kunna räkna med att cirka l4.5 miljoner klarnpar ha

llottats förbi Solleneä.
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Ett års strallarbete lör lörsklngraren från Strömsund :rv '
(LT) Rannsakning i Östersund. Med den lör förskingring och
lörfalskning häktade skogsinspektor N..\'. i Strömsund hölls
på onsdagen på kronohäktet inlör Hammerdals tingslags hä-
radsrätt rannsakning. Det lvdde på ett års straffarbete lör lör-
skingring och lörfalskning. varjämte .\'.3\'. på sedvanligt sätt
skall ersätta rättegångskostnadema med 60 kr till sitt biträde.
Det av bolaget äskade ersättningsbeloppet på 4500 skall utgå.
.\I.N. får tills vidare lörbli på fri fot.

l2l-ÅRING HAR 25 BARN
Gifte sig 80-årig med 20-åring

I l-årig dotter faster till 45-åring.

Tillstånd att bedriva lönstrallk 2* '-mv
(LT) sökes hos länsstyrelsen av: .\'.M. Persson lör personbe-
fordran med Ringvattnet i Alanäs såsom stationsort lör bilen.
.l.S. Näsström lör personbefordran med Ringvartnet i Alanäs
såsom stationsort lör bilen.

28 T-WJ9

sïttörvtsuwn - rio|..vti>A|tt<r::v'
Den stora skytte-
och idrottslesten

Lördag kl 8-l. söndag kl 4-12
FOTBOLL å TINGVALLA söndag kl l.30 mellan

Dödsfall
(LT) F.d. garverimästaren Erik Strömstedt. Strömsund. har av-
lidit i en ålder av 83 år.

öiimi-ii ugnar i rieisiiigrim
(LT) Resultat:
Höjdhopp:

l. Ödmarlt. Sverige.. l.96
2. Perâsalo. Finland.. l.85

Ollaader löpte llnt l lielsltigfors
(LT) Resultat:
3000 m hinderlöpning

I. Tuominen. Finland.. 9.l2.6
2. Matalainen. F.. 9.l2.6
3. Ollander. Sverige.. 9.l6.6

Till salu
(LT) Fastighet välbelägen stor liörritomt. f.d. Ströms
Snickerifabriks boningshus till salu. Hänvändelse till

PER U. l~lOL.\l.
Tel. Strömsund 208

Regina Pt'rs.mn. Erik Persson i ïiillingsds nvli Elias ll.'

Juliunsmn mi-ilaljems at- lunilsliñitling 72»-su-n l.ó/gren.

I-lvllalngar .ti '- mi)
(ÖP) Fru Regina Persson. som på lördagen fyllde 60 år. blev
löremål lör livliga hvllningar. Kvrkokören uppvaktade på
morgonen med sång och blommor. och av de närmaste fick
Jubilaren mottaga ett armbandsur och en silverbrrcka. Fröken
lilise Svensson talade å \'ita Bandets vägnar och överlämnade
en tennvas med blommor. Kantor D. Fr. Nordlors framlörde
bamavårdsnämndens gratulationer. och vidare talade kommi-
nister Sällvin.
Under dagens lopp uppvaktades jubilaren av olika kommittéer
och deputationer samt av kyrkoherde Löfvenmark. som löre-
trödde jubilarens vänner. och överlämnade en större peninggava

|_F_K_, Östersund och |_F_K_ Strömsund, jämte en testad adress och blommor. Kyrkoherde Löfvenmark
uppläste även en av honom lör tilllïillet lörlattad dikt till
jubilaren.

Strömsund g|orde gott motstånd
(ÖP) På söndagen spelade IFK Östersund mot IFK Strömsund
en match å Tingvalla i Jânitlandsserieii. (iísierna. som voro det
bättre laget. segrade med 5-3. Hemmalaget gjorde ett mycket
gott motstånd. och i andra halvlek pressade hemmalaget på så

gott som hela tiden.
Publiken uppgick till ungelör l50 personer. och Sven Nyberg
dömde matchen.

Födelsedagar
(LT) 60 år fyller i dag fru Matilda Malmros. Strömsund. Född
i Borås har fru Malmros sedan ett 20- tal år varit bosatt i Ström-
sund. Sitt huvudsakliga intresse utom hemmet har Jubilaren
ägnat godtemplarorderi. till vilken hon anslöt sig i unga år och
ägnat ett aldrig svikande intresse.

Skpttetlvllng l Strömsund
(LT) På söndagen hade Ströms Skyttegille invigning av sin
nya skjutbana. och i samband därmed var en skvttetävling an-
ordnad.
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Födelsedagar 2 x-mv
(LT) 60 år fyller den 3 dennes .skomakancn Göran Lindgren.
Strömsund.

Röttnånadstips .i it. 10.10

lLTl .\lJukt bröd möglar lätt men med ett lager salt. mellan

ll ll-l9.W

UDDI-IN, Strömsund
Dans lördag 9- l . söndag 8- I 2

Musik: TAGES KAPELL
tißritisfi hem M bfödhvflw lïifhmdrß della- Sall dmsef Lördagsbesökare fri dans söndags kväll.
till sig fuktigheten och bevarar på så sättet brödet lärskt.

FORl.ui.'wf.' s it. rss»
Natanael Svensson

Bojan Svensson

Hillsand Strömsund

.\:\'I5rIut'uilt" ,\lllrlnut'l nrh ßn/ull

.\'_v1t släktnamn ° s-isla
(ÖP) K.m:t har godkänt namnet S\'.-\.\'lll-ll.\l lör arbetaren Jöns
Mikael Jönsson och hans familj t Ströms lörsamling.

Familjen Siunheim. Brita och Jöns nu-il rlñllrarna .llariannr
och Kerstin

nl

Churchill ligger ansvaret på i-iltler i radiolai till IJSA v s

tLTl älänsklighetens existens beror på en mans infall.

JUSTÉRING II ti-WN
(OP) av vikter etc. äger rum i Strömsund den Zl-26 augusti.
Lokal. Ströms Järnhandel.
.-\ av gillerna tilläggas resekostnader m.m.
(i. Westlund. Östersund. Statens justerare. distr. nr 48.

Skogsägarna ia x. um
(ÖP) Ströms lokalavdelning av .Ådalamas .skogsägarelörening
hade i går sitt årsmöte i Strömsund. Mötet rönte god tillslut-
ning. Styrelsen omvaldes och består av iårik llolm. Strömsund.
ordf. samt (iunnar ilolmen. ljlriksfors. .\lårten Lindberg. Öhn.
l-Ink Alvebo. .-\la\attnet. Mattias iïspvall. Espnäs. J.(). Jöns-
son. . (iärdnäs och \'ils Svensson. Strand.
Dr. liedlund i Rådom redogjorde lör prisläget och lör frågor
från löreningens huvudstämma.

Gymnastik is x. i~i.\-I

(ÖP) Jämtland - liärjedalens (iymnastiklörhunds instruktörs-
kurs. som pågått i Östersund. avslutades under söndagen. Bland
dem som erhöllo (iymnastiklörbundeis diplom. märkas .-\nn-
.\larie iiallberg. Strömsund och Margareta Persson. Tullingsas.

Landsting bör stödja småföretag is x- i-ns
tLT) och verka lör yrkesutbildningen.
Kommittén lör utredning om småindustri och slöjd har avgivit
betänkande . Ur de olika kommunernas y1trande saxas bl.a. löl-
jande om Ström.
För att skaffa en kvalitativt stark hantverkarkår synes det
trängande. att landstinget snarast går i lörfattning om stärkandet
av lör ändamålet lämpliga utbildningsanstalter på länets lands-
bygd.

Barnförlatnnlng :' x.i~i.w

(LT) Fyra fall av bamlörlamning ha sedan månadens början
inträlïat inom Ströms kommun. nämligen ett vardera i byama
Renålandet. Vedjeön. Bonäset och Gärde. Den i Bonäset in-
sjuknade 27- årige hemmasonen .\'ils Forsberg kände sig på
fredagsallonen illamående. Haris tillstånd lörvärrades och på
söndagsmorgonen avled han. innan man hunnit tillkalla lä-
kare.
Hälsovårdsnämnden i Ströms kommun beslöt vid sammanträde
på tisdagsaflonen att uppmana befolkningen i byarna att vid-
taga en del lörsiktigltetsåtgärder såsom att koka dricksvattnet.
undvika onödiga folksamlingar samt att vid sjukdomsfall ome-
delbart tillkalla läkare.
Enligt t.f. provinsialiäkaten i Ström. dr Wuif. ha de senaste da-
gama inte medlört några nya fall - det finnes alltså ingen anled-
ning till panik.
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VIGDE :i s-mo
lLTlKyflt' Iidcpasönda 'Strömsund llan

STRÖMSUND eidjdisrnrelllfnylaergeend otennildcnger

|.|ö“f”tn.| | |.|o|mp.|.ken Andersson. anstallda i Hova i Västergötland. brud-
Löndnn H 8 '_ Söndng kl 5 ul  áb:imig l'ra:vStiñmsund oëhllšruden från Ulnksfors.

Uppträdande på scenen båda kvällama kl l0 5 ' '

av jonglören EI-Danilo.
nnneinneiie i swinge in nian). söndag id i i få',f,"D'_fn'f:,_'f'f“S'”'“'Mn,_8e“'n': §,f,'c"Wms Swan W du en

avbfâmlcs en .län°fYfV°fk°fl- l'.d. jamic och strömsbo. som svarade lör dagens prestation.
Elllféï SÛ Öl'C. Åke Ödmark Visade tllomøfdettlllg Splnsl Och loß

På Tingvalla söndag kl l.30 '99 “H i ßfm h°PP-

l.F.K. Strömsund - Trångvikens l.F.
zu-ioso

DANS å Toppens dansbana i Ãspnäs
I-'aagtjlraeii tog I6- arlg ströinspojke ixx-mo |¿-"dagen den 26 k] 9_|0 . . . .

!e.ÉåÉ.“.ïl.'.T.É'åïï2.”.ï.T$lf§'åâüå“å“.'.'É?.'f.fn“.?n'?lí2 Musik: SCHLAGERS.
broders närvaro. De bada ynglingariia voro ute lör att snara

gâddori Fangijlmen. som ligger ungcllr 8 km från Lövberga-
vigemdadekornmopåtankcnatt bada. Uiiderdetbrodem
uppehöll sig på stranden. begav sig I6-aringen ut i vattnet. dir
han eller en stund plötsligt började ropa pa hjälp. Brodern lör- Tysk-ryska aoa-aggresalolspaktea undertecknad l natt!
sökte komma honom till hjälp med en bat. men da denna var
fullsiindigt sjöoduglig. lick han iinna sig i att se sin broder
lörsvinna i djupet utan att kunna bistå honom. D“'l'_" 2”"°3°
Draggningar pagingo under hela gårdagen men ha hittills icke lur) K°P"“"' °l°“°s MM“°“ ' S"'5'“$"“d "kd P. °"“l'3°“
gett nagot resultat. Man haller det också lör otroligt. an man ' 5"' Mm' 49 Ü Ümmal'
skall kunna la upp den omkomne. enar Fångtjâmen hör till dc
bottenlösa tjamama med en dyig dubbelbotten. vilken gömmer |(,-iphm gu" nu P; ”gm
lm- (OP) Svenskarna avstå från sina iitlandsresor. utllnningarna

söka komma därifrån.

Doaerarle avloppsaalöggalagar
(OP) 2358 insättningar hade inkommit till grosshandl. .I.P.

. . . _ Lediga platser :os-mo
Åhlens donation av matenel lör at lopp till l000 svenska lant- (LT) Hnnnnnndn knnnin i 'nnnnnninn nnn nnkninn fnm

Annie: ineedde mnnngefe i iiiiniiende inn in de danbinnd- Sf' °':""'°' Pm* “°“ 'S ån* "°“°“°“ "'“""'° '"'
_ ' ' vain igheter. eget rum oc g

aängånïfx' frb'*'"J""Fn:'::“:_'§fj| 'Én M''nn'“°nn':° se-en iiii *iaginaewefnniiij'°. ben 99. sniiinennd.

Strand. och N.0. Edler. Torsljirden.
298-l939

Vatteaprov från dallg bruna l Ström ina-mo Au jakt
(OP) Den utbrutna barrilörlamningsepidernin i Ström kom- 0 - |- - - -

inef en bii ßreniii iaf epeeieii undefedienin; et- emene beine- :,6:::,;c':'“(;$n3|:°;:{,':|';';'8:nß"°"m'“'':mu""'“'¿, f,,'.f;':°"°'
riologiska laboratorium. mm ßrbjuncn
Vid en av de gårdar. dir bamiörlamningsfallen inträffat. Finnes | -' -

en eiirsiriii daiig bninn den pnwineiniimren nu nu ein: ned en omW' S" §,:š;,”su':,¿'f“dcn""2“9°'.'u'd°8 :'.;'¿,"9°' '°"'
prov av vattnet till laboratoriet frin brunnen ifraga. Osw Cnrksonï

Zl 8-l939

Alanis Folkets I-Ius
Onsdagen den 23 aug. kl 8 em.

Stor dansafton med cabaret Mörkläggningspapper
Excentriska Aristokrates -H I
Robbin - Benny Rits m.ll. lf! sa u

Tages S-manna Dans- och Cabaret- Länsttdningens exp
orkester 'ån Stockholm. Beställningar møttages
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Familjen Fridell
I-'r.i~. Riclianl. pappa
Reinhold Gonfrid.
Tiirslvn Fridell. .-lina
Jon.s.r0n. gif! med ('arl-
OlofEdlund. kusin lill
Fridc'll.sl>arm'II. Brillu
orll Karin Fridell.

.- . . . Kl'.\'GORl-ZLSE om iirnpllktstjlnstgllrlng
“RIG men." \ AS-r“AKTER'\^ och .n SKLAND t LT) Förstärkt lörsvarsberedska har anbefallts. .-\\ landstor-. P

(on S"-men. P. üsmmm M urin I men tillhörande värnpliktiga inom Ströms Landstormsomrade
n:r 64 b.. inkallas alla. vilka erhalltt order om \ ârnpliktstjänst-

\'ld Luleå folkskolesemlnarluin in x.|~it-i göring as nedanstående utseende tryckt pa \ itt papper. De in-
t LTI har inträde i första klassen beviljats bl.a. .-\rrie Rosen- kallade inställa sig á tid och plats som framgår as ordem.
berg. Strömsund.

Begras-ningar
Kfll IW Ü W" IW! I “-l'“° IÖPI Fru .-\nna Norrman Tulltngsas. den vid btlolyckan i hlur-
lopl “'3fV3“' Och 0" "ÜÜÜ “WN P0'-*kl *'54-lf' bmbßfd- :Lsen dödade link Fabian Mårtensson. .\lurásen samt ynglingen
rade av tyskarna. Tyska styrkor till angrepp mot Polen t gry- ()lof Sjöberg. l.ia. som drunknade i Fàngtjäm. jordlïistes i gar
“l“8'~'“- E"8°|§k Ü°"°0 N40- i Ströms gra\skapell_ Offictant \ar kyrkoherde (iunnar

Löfvenmark. som höll en dödsbetrakielse samt utförde
Oliyggllg olycka vid brtibygget l Sandö begravningsmâssan. Sorgemustk utfördes av kantor Daniel
(ÖP) Brokonstruktionen störtade samman. lll arbetare om- .\'ordfors.
komna.

YICDE J =i- t-il-i
v|"d“d“" 55"" 'N99 mr °P°""' 3 °"°'\° (ÖP) I-'olkskolläraren Stig l.ander. Ölme. Vämiland och frö-
l°'°l F““*°"°“ ' 5*'°"l=° “'"°' <l°°* ' 5" ~*-" 'ä“2°- ken nöta ßinmherg. dotter titt tanttimim sits iitamtierg ut-ii

hans maka. (iärdnísbyn.
I-'örbundsskjtttttlngarna l Östersund Vigseln förrâttades t gar i Ströms kyrka ai komminister .\lark
lÖPl Kl-K* I Nilsson. Arjeplog. Ofeianten höll tal till kontrahentema och

|- Ålfffd Ffldl- Ölmd 34 P- utförde brudmâssan med kyrkoadjunkt Torsten Åström. (lärd-
l0. \I Magnusson. Hillsand 80 p. níebg-“_ Som |||u|g_

Klass ll
l. Henriksson A4 83 p.

l9. Hjalmar Grundström. Strömsund 76 p.

20. Nicke Blomberg. Htllsand 76 p.

2l. KJ. l-Idelsvârd. llillsand 76 p.

Rekmklassen
8. F. Wikström. llillsand 93 p.

I-'astlghetsalllrer : ti- i-ii-i
lLTi Trâdgardsmâstare .l. Sjöblom har inköpt fröken Sandbergs
fastighet i Strömsund; frti lillen Borgström. Östersund har lör-
salt sin fastighet vid Storgatan t Strömsund till fru Sally Lind-
qvist. Storön. Ström och hr Börje .Arvidsson i Ström-
sund har lörsált sitt kondttori till konditor Jonas Olsson. Stock-
holm med tilltrâde den l oktober. ßrmlpun-I Göra ßlonibt-rg. Gårilnâs. ovli Sug I.oml<-r. l'â.t~;ñ
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.läravlgstrallkea reduceras masse Statlig vedaämad bar tlllsatts ts 9 -ms
(OP) Järnvägsstyrelsen har beslutat att fr.o.m. måndagen in- (LT) Handeln med vedbränsle under statlig kontroll fr.o.m. i

draornkring l50medbensinelleroljadriv1tatag.mesträlsbuss-
täg; bl.a. förbindelsen frän Östersund till Strömsund.

I-'otboll
(OP) Jlmtlandsserien

Strömsund - Ope 3 - 0

Div ll nom
Tullingsäs - Lit 3 - l

59-l939

Förlovade
Pelle Svensson

Gârda Noman
Hallviken Gäddede

Kommunalt - Alaaäs e mtoso

(OP) Skolstyrelsens franställning om anordnande av skolskjut-

dag.

Ströms I-lastnodersförealag
(LT) hade i måndags sitt första ordinarie möte för arbetsaret.

Det hölls ä Duvberget under stor tillslutning. Ordf. fru Anna

Levandererinradeomdestora förändringarsomskettsedan
mansistsamlades. Medtankepäoronivärlden vilarnumer
än nägonsin ansvaret pä husmödrarna. Hon uppmanade dem

att inte tappa huvudet och framför allt inte hamstra. ty det är

en stor orätt mot mindre bemedlade.

Ett hjärtligt taek in-mo
(LT) till Graningeverkens AB i Strömsund för den trevliga
och angenäm taklagsfesten den 9 sept. a Grand Hotell. Ström-

sund.
Samtliga arbetare vid bygget.

Älgjakten ts 9- mo
(LT) Första jaktdagen sköts en 3-årig älgtjur ä direktör Olof
Olofssons marker i Bredkälen och andra jaktdagen en 4-S arig
ko a Per Olofströms mark i Bredkälen av Ohns och Bredkälens

sar från Siljeäsen till skolan i Gubbhögen avslogs. jaktsâllskap.

Ett förslag att utöka skoltomten i Ostra Havsnäs med 380 kvm
bifölls. 250 kr härtill anslogs.

MATVAROR pd kort inom kort ammo
(LT) Den senaste tidens rttsning eller livsmedel och de för-
handenvarande kommunikationssvirigheterna göra det till en

nödvändighet att atgärder snabbt vidtas för införande av ett

ransoneringssystem genom kort.

Lvsntwc °"*"”°
Valle Jonsson

K lenAnna o
Strömsund.

Kalvdad tt 9-mo
(OP) En vallgosse från en angränsande by. anställd hos lantbr.

Jonas Andersson i Tullingsäs. tog sig härom dagen före att

med sin slidkniv tillfoga en ko ett djupt stygn mellan revbe-

nen. När dadet upptäckts. tillkallades veterinären. och tack

vare dennes ingripande torde kon kunna räddas.

VIGDE
Hr Per Mattias Persson och fröken Astrid Wikander.
bädafränEspnls.Vigselnförrättadespäsöndageni

Ströms kyrka av komminister Gunnar Sällvin.

Å Ströms Trätarubolags marker i Sjulsasen sköts andra jakt-
dagen en 6- ärig tjur av forstmästare Rosendahlsjaktsällskap.En

2-ärig tjur sköts sista jaktdagen av Jonas Erikssons jaktsällskap
á Finnvattnets jaktmarker.

Fónnr:
En gosse

Carin o Erik Holm, Strömsund

f. Lindén

Lasarettet. Östersund, den l3 sept. I939.

|zo.m9
VIGDE

Civilingenjör Hugo Trangius. Hämösand.
och fru lrma Eger. därstädes.

46

Prästrnötet l Hlraöaaad
(LT) Till preses vid nästa prästmöte. som hälles l94S. utsägs

kyrkoherde G. Löfvenmark. Strörnsumd.

Ojareas SDUK tes-mo
(OP) tnde enmie maeaen 2 dennes i Ålgltetten. Maten opp-

nades med säng nr l3. En ny medlem beviljades inträde i
klubben.
Valda blevo: ordf. Olle André. sekt. Jonas Hansson och kassör

Rudolf Sjöberg med Ingemar Norrman och Anton Löf som er-

såttate.

Sovjet föll Polen l ryggen tas-mo
(LT) Polens fjärde delning.
ryssama hugga för sig de östliga provinsema.

Dödsfall
(LT) Lantbrukaren Jöns V. Sundkvist. Järvsand. avled i lör-

dags. 58 är gammal. närmast sörjd av maka och bam
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Jlttttslöjds slöjdskola ts»-ww Dödsfall :1-1.1~n-1

IÖPI Slöjdlärannnan Kann Ntlsson Ssd o Ösd har frànträtt (OP) Ltsa .\lelander. Tulltngsas. atled 1 onsdags 1 s1t1 77:e

sin hefattmng som förestandannna lör Jämtslöjds k\1nnl1ga les nadsar. nämtast söqd as bam.
Slötdskola. vtlken befattntng hon mnehalt 1 23 ar.

Ströms skolor :< -1-t-M
'|1ç||.|,¿||,|| 5"-5m,||||(|.|o|-|||||" tÖPt Ttll ordtnarte folkskollärare nd Täxans nytnrättade folk-
4()p, (),-dgï,m,¿,m , 5;,-f,m,- |“,mmum|fu||m5k|,gc_ hr Tome" .skola talde Ströms folkskolestyrelse \1d sammanträde pa lör-

Carlsson. löreslar hos generalpoststyrelsen att de tfràgasatta 4339" cnhåulb" U mfa |7'f-*'38-*Nmm°' UPPÛVÜÜ 4"- lån'
lörândnngama 1 ttdtabellen för postdtltgenstraken pa ltnten ren ud lflrtksfors folkskola Sten Oskar Norell. (iarpenberg.

Strömsund-.lormlten ej matte fastställas. De olägenheter. som
därtgenom skulle isamkas tm anama 1 .-\lanäs och norra delen 0,-|m|m|||¿m|,~¿|¿. | gmgm, \',m,¿,|
*“' Slföm- klllu k"3PP=N UPP\581*" 3* föfdchma- tÖPI \'1d 7-ttden pa lördagskvällen tnträffade 1 Draganäs.

Din "_ uon.. slánditrcn Lars Nyman omkom.
Ström. en drunkntngsolycka. \~ar\'td 50-ange handelslöre-

|()p, 1-u||mg§¿§_|.-¿,||mg,, 3,3 .\yman hade gatt ner till stranden lör att tömma en lada med
1.-5,. ßma gángcn unde, säwngcn “ck |;,||mgc|agc, §|5N,a cm aska. \~ar\~1d han sannoltkt drabbats av svtndel och falltt 1 vatt-

poängen.TulI1ngsàslörs\ar1:t lyckades nda ut stormen 1 match- "°'- "a" had* C" "Ü khßï" *“"" h"\'“d“"k-
ens banan och ttemmataget gwfae mora matet. utter fött- Uf" bsßsß- -som W en skölsm och °mI>'fI=I vffwß- sf-
tnge kvttterade efter nagra mtnuter och eller ytterltgare l0 m1n "~°"|5""'“' maka- 'add R°*¿'“- gm' “Û ham-
ökade gästema ttll l-2. I andra hals lek tog hemmalaget 1n1t1a-

t1\~et och 1 45 m1n sköt hy kuttenngsmalet. 2.* *I-I°.W

Domare sar Sven Nyberg. lflnksfors. Fotbo"

(ÖP) Jämtlandsserien
Tvlsten om btmtttrllstatt l .Ström 2: Q- NN
ILTI Provtnstalläkaren I). llummel 1 (iäddede hemställer hos Kr°k°m'S"ömS|-md 2'2
generalpoststyrelsen att utan as seende lämna de as ordlörande
1 Ströms kommunalfullmäkttge T. Carlsson och ett antal
Alaníshor - “varat somltga \1sat det goda omdömet att an- vid "b°“ß""“m“3"' 3" °"'"°
sluta stg t1ll t\-á motsatta önskemål" - framlörda protesterna 'Om f"""°~*' 25 -*°P'- Wlïldf lcdlg Plßffï J°"*|b"“|*-*d"5"l1f-
mot de tafstag 1111 1uf|1.~»1.1 pa ;».».~1a1|1go1s11n,.-n s1fc»m.~um1- ldvsåfdkölfv- lßdßlvsfwf- §K<>1.=-'hv1=s'=f='- 1111;-'111<"=f 'III
Jormlten. som at g1\1ts at llertalet längs l1n|en boende tra- '5f|°d"'"8$Ü"N- -“|“'5¿d°"|5f|'"S- m1“k'"PW-“'*'f°- b°8°"-"^k°f-

kanter. llr Carlsson löreträder en|1gt doktoms mentng mga- h)'lš$'N*1**"|Ck3f'=- |W||-*k5“k“|'- k°k'-'f§k“f- kökähllfädf- -*U-I'

hmda den m¿,_|,,n|,,|_ wm har tm-5",g,¿c km* pá 3" ß ma derska. folkskollärare. sjuktardshiträde. damfrtsörska. ham-

önskemal tfraga om postbusstraken t1llgodosedda_ sköterskor. hushallerskonhembtträden och bamjungfru.
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Kommunalt 2? 0- tim
(OP) Vid kommunalstämma i Ström på söndagen valdes ßl-
jande vägstämmoombud:
A listan ”Ströms kommun” ( I03 röster) 2 Iânsskogvaktare Per I

Jacobsson. Näsviken. ingenjör T. Eriksson. Ulriksfors. lantbru-
kare Mänen Lindberg. Ohn.
A lista ”Arbetarpartiet” (IOI rösterlz handelslörestandare T.

Carlsson. Strömsund. byggmästare P.V. Mattsson. Strömsund
lantbrukare N.E. Rislund. Trångäsen.
A lista ”Strömsund” (67 röster): disponent O. Carlsson. Ström-
sund och landsfiskal Yngve Hallberg. Strömsund.

I F K Strömsunds :its-mo
(OP) klubbmästerskap i friidrott gav löljande resultat.

l00 m I. Hugo Nilsson l2.6. 2. Per Sundberg I2.7.
3. K.E. Oscarsson I2.7. 4. Anders Johansson I2.8.

200 m I. Per Sundberg 27.2. 2. Anders Johansson 27.8.
3. K.E. Oscarsson 27.9.

400 m I. Mans E. Espmark 59.2. 2. Per Sundberg 59.3.
3. Anders Johansson 60.6. 4. Dan Täqvist 60.7.

I500 m I. Mans E Espmark 4.44.8. 2. Dan Taqvist 5.04.0.
3. Sigvard Espvall 5.I3.4.

Höjdhopp
I.Gunnar Wilhelmsson I70 cm. 2. Birger Odmark
I70 cm. 3. Gustaf Lundholm I55 cm 4. Anders Jo
hansson I45 cm.

Längdhopp
I. Ole Flatbacke 570 cm. 2. I(.F.. Oscarsson S60 cm.
3. Hugo Nilsson 535 cm. 4. Gunnar Wilhelmsson
530 cm.

Spjut
I. Tage Norlen 5I.84. 2. Ole Flatbacke 44.93. 3. Per

Persson 37.84 cm.
Diskus

I. Gunnar Wilhelmsson 3I.82 m. 2. Ole Flatbacke
29.l0 m. 3. Rune Blixt 29.07 m.

Kula
I. Birger Odmark Il.50 m. 2. Hilding Tjâmström
II.l7 m. 3. Gustaf Lundholm I0.94 m. 4. Gunnar
Wilhelmsson l0.0l m.

Spjullumanm Oh- Flalharltv
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Pa pettslonatet

(OP) - Kalïet är tyvärr slut idag. herm.
Det lörstar jag. det har sen svagt ut länge.

Totnsöckar
(OP) I0.000 st tomma mjölsäckar. hela och rena köpes i större
och mindre partier. Anbud a parti och pris till
Fabriks AB Talcum. Strömsund.

299-l939

Förlovade
Folke Hedström

Margot Abrahamsson
Strömsund

Ostra Hamils vlgfräga :os-ms
(LT) haller på att närma sig sin definitiva lösning. Denna
bygd som är relativt folkrik och som ligger på andra sidan
Flasjön mitt emot Havsnäs i Alanis socken har hittills så gott
som totalt saknat väg.
Vägen är nu under vardande. Den gar fran Östra Havsnäs till
Flasjön. där den kommer in pa stora vägen till Hoting.

Tullverket .toa-raw

(OP) E. gränsuppsyningsmannen i Ostersunds gränsdistrikt
Ivar Löfström. bördig fràn Ström. har antagits till e.o. gräns-
uppsyningsman.

Fotboll 2 io-rosa

(LT) Div ll norra. ställningen eller böstomgängen.

Föllinge
Tullingsás
Hammerdal
Sikas

Fyfåß
Lit
Kåger

s v o f mal p
6 5 I 0 3I-8 ll

_ 25-I7 9

ÛNOQQQ

IJlal\øJ\a|ÅbÅn

-co-o-

lolïlllolltnillibwl

2!-20
l9-22
I9-2l
Zl-29
I I-I4

Svanlnge SDUK .i to-mo

(LT) hade möte lördagen den 30 sept. Ordf. omnämnde det nu
rådande världskriget och den ovisshet vi leva i.
Därefter kom kvällens ”tio-minuters” av Martin Wallberg och
ämnet var: "l.íngdom. den i diktaturerna och den demokra-
tiskt skalade." Han ansåg att mera studier torde ägnas at de

demokratiska problemen.
.Nemo

B A R B I S

Rakstuga. Strömsund



.llmtbygdens uugdokola 4 to-mc
tom om man vimefuumi vad Jamibygums ungaomssuota "W" "' '“"""'°"!
Elözjvälemt måndags med upprop av rektor Lage Eklöv. Bland YLLEVAROR

l:a arskursen: Sara Strömberg. Alice Johansson och Ingrid Ms
Jonsson.samtligafranStröm. D'h|m."5
2:a arskursen: Emst Engström. Helmy O|ofsson.Maja Ström-
berg. samtliga Ström samt John Mårten. Berg.

köpvarrna

I-Zsamlna s to-mo
tm vid tmriw.-mums mus pi-mista skolor tm i dastjtm- F R ' S É R S ^ L 0 N G
delskursen utexaminerats bl.a. Alrik Knutsson. Havsnis. Rekommenderus!

HOFVERBERGS

370.000 kronor l vlganslag
(LT) Inom linet lördelas bl.a. till lörböttring lör halvpermanent-
ning av Storgatan i Strömsunds samhälle I-1.800 kronor. lör- G5' W 5553
umingu av lmdsvrgen :amma-hm om kmiun |o.ooo i vit nw=n°v=ßd= I°hl-
kr. NORDFORS BOK]-IANDEL

Telefon 52.

Ordf. l löueta krlsrldsnlmnder 1 to-mv
(LT) ha nu utsetts. Till ordf. i de hittills bestämda
irtnsdtrzlsnâmndematlinet utsåglñnsstyrelsenpåfredag löl- sßrlbrev

Alanis kommun kommunalfullm.ordf. P. Johansson. °c':mfam"-lcïïëï
Gubbhögen. Ströms kommun kommunalnämndsordf. J.E. MOD RNT° lm'
Andaßom U|ñksf°ß_ Jillllldl - Tfyßkflßl

Tel. IJ9 - Strömsund - Tel. I39.

Begravning to to-mo
(ÖP) Handelslörstandare Lars Nyman. Svaningen. som omkom
vid en drunkningsolycka. jordlöstes i söndags i Ströms kyrka. Nyhmkomu -|~^pE'|'E|g
Kistan inbars i kyrkan uncärsàortema av “Aases död”. Eller |¿|| ämm. us, P,-55,,-_

“'“*°" “W ß""'“d“j°“' l"3°“ 'W '“Y"“°°d5“"'“ ^“'°'“ Ström unds Fi handels Eftr.
iGardnlsbyn. Hart utförde dlreer begravningsrnIssan.Till sist f|.e|_ 4' -I-_ -ret 4'
spelade kantor Daniel Nondfors ”Largo” av Grieg. varpå kistan '
fördes till familjegraven å Nya kyrkogården. Den borlgangnes
minne hade hedrats med en rik blomstergird.

Kolgasgeuerator konstruerad I Strömsund
Sa]-ßgg [|;|||0||ç|-gßnglgg || |0.|939 (LT) lllllellavarett av Roos bilvefkslld i Sllñmsttlld. Waldemar

ton me i mwsgs man t sammtstwtm. rm twammss RM med Mlhilltww Am RM ha i datum lwrwuem
|,¿m|,g,p,|¿°mmi||¿ uw|y,|,, om en kan 5 sjukv-¿ och m en kolgasgenerator lör bilar. vilken av allt att döma torde bli
en ßmhg 5 |,,m\«¿,-¿ ung" fmm sku", |,¿||,,_ löremal lör motorminnens intresse. Aggregatet. 3x3xl2 dtrt.

planens ut pa bitr.-ns psxeuattm. en nmt pm-uomanpf
Gnmtwakus “ñmnmhkum P N49” med aggregatet. inmonterat på en 32 hlstars Chevrolet. ha

_. _. _ löretagrts. varvid det visat sig. att dnkostnadema uppgå till(ÖP) Till renreheflör Strömsunds reur. Granmgeverkcns bo- Is 20 6" m“_ "mi I | .ngß sñgh Ü"

rå' huamasns mspekmnn ' Mmm'un8IÜ'c'^'Th°r'^r° 80 km / tim. Konstruktörerna ha själva tillverkat samtliga
generatorns delar. vilket arbete de medhunnit på en veckas

H mm, tid. trots att de dessutom utfört de löpande göromalen i verk-
staden.

Strömsunds arbetarkommuu
Fåßelhlmd Ü" Sal" tm me i toning» mon- min nu omm nu den pm.-mic

Enge|sk Setter med stamtavla. k0lIllllllll8|kl.ll'SCll l Sllñlllâlllld dl 20 OKIOÖCI' IIISÛQOSZ Id!
. . . Lögdberg. Johan Melander och Pelle Eriksson med Magnus

'-5 år 3°"“"°|~ "" sal" b_f"'S'- rum.-ummupp|.11t|°mbua vid vagsummmtet maesror-
Harald Larsson, Espnas. sm carlsson och o.v. Mmm suomsum sam: sven nis-

Te|ef°n 3_ lund. Tullingsas.

I I-Ioofs Matvaruafßr \

Rekommenderas
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Tingvalla har förbättrats iv in-mv Ströms landstortitskvlntior
(LT) för l2000 kr i sommar. Strömsunds-lšamraternas ordlö- (ÖP) hade i lördags årsmöte å Nya llotellet i Strömsund. Be-

rande hr Anders Ericsson meddelar "\'id fördelning av tips- slöts att en kurs i eivilt luftskydd skall anordnas. Till sekrete-

medlen l938 erhöllo vi 7000 kr som bidrag till lörbättringsar- rare efter fröken Rebecka Ström. som avsagt sig. valdes fni
betena. De övnga 500 kr skulle anskaflas från orten. (ienom de Lisbet Johansson.

kommunala myndigheternas välvilja erhölls av dem 3000 kr.
disp. Oscar Carlsson donerade 500 kr och medlemmarna ha

utfäst sig utföra frivilligt arbete lör minst l500 kr. _
P' . _d b k bh' ha .d I Betisltiltorten nattarbete ßrllnsstsrelseti _i io.iø.1~i

antenng av tra . us aroe omsterra tter påi rottsp at (ÖP) Länmwckcm bcmma\_dc|nm
_ . . __ . _ . . _ g har hall det arbetsamt

sm har “kg Mbonms' M ml” ”ka fä "" sund en 'dmuy vista veckan 'tnlednin -en är bensinkorten. som fr.o.m. mor-
'“"'“"' “'““" °“"ö“'“'°" ^"d°"' "““""*" "¿“°“°“' 'llioiititigt-ii. ti.~'i{':: uti. t-:forums mf au ia kan bit. nu iz och i

på nättertia har arbetsdagen varat och i går .sysselsatte bensin-

.-\BI-':s lokalavdelning l Strömsund °“|°|“"ll.2°" "W m"ldl'° 50 lf' "Wl-
tÖPi hade i fredags årsmöte. För det nya verksamhetsåret pla-
neras cirklar i kommunalkunskap. allmän kommunallörvalt-
ning. stenografi. hembygdskunskap med speciellt studium av Élfllfßkl ll” l Sllßf “llTh"
arbets- och naniigsiiv- i stram i roms mia samt mcaiwgaf- 40" Slßmßsls mh Ti-Wi-s byar s isär en lines Härd öns-
kan 5 |u|1§|w¿¿_ kan uppfylld. l)en under sommaren byggda ledningen. anslu-
(~¿,kc|n , |,¿mbys¿,|mn5|¿,p kamma au kdas ao mkm, _,\_ ten till Per llolms elektrieitetsverks högspänningsnät. sattes

Mattesson och cirkeln i luflskvdd av gymnastikdir. líbbe “ämllßfll då Ulldl" -*P5'"""8-
|:,.>.k|,c,g_ 1-i|| $|>.m|§c m|¿,_.$¿ E,-ik g,,,¿¿.n_ 0,-¿f_ (Hm, Ba? .-\lla inomhusinstallationer gjordes i våras. så samtliga bybor

ner. sekr.. A. Melander. kassör. (i. Sällvin och A. Jonasson. had* ltlåflllnïllf-11' ">1l.l1Id0>'m5.l|lßll°l°"W-°°lld°l&l°f¿°
5um,|; pc, ()|0fw,n_ Magnus pumh och ingcbnfg gg,-:_ Rc. de. Överallt. såväl iboningshusen som i utliusen. vardet upp-

visorei". David Engström och x,|_.- 5|n¿_ lyst. ()eIi för att nlitigt poangtera kulturtitv ecklingen inom by-
ama. flaggas idag allmänt.

Födelsedag ut |o.i~i,to

(LT) 90 år fyller den Zl ds änkan Katarina Ersson. Egnahem. '|'|-_W|¿f|-||m,5,,n,|¿¿,-Q | 5"-5||m||“|
Slfömsud- HW' ßdd l ßf“"n°- dffllcf ll" Jâßml Pc' TW- tl.Ti Rektom vid samrealskolan i Strömsund. Alfred Mattes-
°°ll ÛYWÖC ll" 5"'5m *id 9 ål* å|¿'-'f- Ållkß WW" 5" 095 “Wi 3 son. ansöker om tillstånd att med sin tjänst förena uppdrag
bam att dm ßßßfs 001- Task wc wf arbslßlwii shiäm- hälsa som in-t-itrniit-tm av-maiim iiaisiaats. stoiat-cisiwetscn iiii-
har hon lyckats reda sig trots motgångar. och hon är en av det gm-|“_.} hm |¿_m¿|_ '
fatal nu levande. som varit med om att livnära sig pà barkbröd. '
Numera njuter jubilaren sitt otium hos dotter och måg.

En gengasktirs :J io-mit
Vid Bispgården; sliogßkola :ti io.i~i.w tLTi vid Norrlands trängkår i Sollefteå började i fredags och

(ÖP) har eller tentamen den l I - l3 dzs antagits bl.a. Martin Pågår l.0.m. 27 ds. Bland deltagarna återfinnes ().Bergström.
Bergström. Strömsund. Strömsund.

Silrli-n I-iirsbery: .solar uggn-galet pd en av lmmum gengushilur.
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Ströms S.L.lJ. - avd 24 to-mo

samband med en föreläsning ä Godtemplarsalongen i Ström- ._ . _.

snnd. ordf. ions Persson. itisseiss non en nsisningsnnransnde På '°'4°ß W" 4" ff°Jd-
nen fedeginfde i ienniiei tar et-deiningens venesnnsiiei under klßkßm i Kakel» isß missnöjd-
de gångna aren samt framhöll därvid att avdelningen är pä Musik: WICKES
krallig frammarsch. Avdelningens egen allsäng ”Strömsropet'°
sjöngs däreer. och en talkör utfördes. Vidare förekorn allmoge-
musik. säng och uppläsning pä jämtmäl. Allsäng. deklama-
tion och en sketch lörekommo även. Rektor John Siden. Tor-
sta. höll därpå ett föredrag om ärfllighetsproblem och deras

pndnisiee iserydeisenfsdegsinsen v-isndes nekss. Strömsunds Teater
Eflerlt följde samkväm och en stunds gammaldaris. Samkvämet (Su-ömsbgfg)

WW' I* “I W* is' v=f=°~f- 8 "vf f=<*'=mmff *'=Wß°; söndagen den 29 din. iti 3 em. (Manne)
S.L.U.- kamrater frän Gubbhögens nybildade förening deltog r .
man Den stora lustspelssuccen

Vi som gär köksvâgen.
Förköp av biljetter (endast lördag) ä Strömsborg.

Geagasbassar
(OP) Med hänsyn till den avsevärda bränsleförbrukningeti ä

diligenslinjen Solleeä - Ramsele - Strömsund anser sig post-
direktionen nu böra tillstyrka ett förslag om insättande snarast vi rk

Blrka folkkögskolas rite ars za io-mo
:If 'm°§"'-,-_d""" d"'°"'“' å '""°"' D'"8"'°'" km """“""8 rör) inger i in sin isisnen den s nnveniisen aisnd de snisgnn

' J 'B eleverna märkes bl.a. Kerstin Alvebo. Ström.

De som tillägnat sig
mina innanfönster i Laholmnäsbodama Mens, gnnmnn sn inme

torde för att undvika obehag meddela sig med (OP) Till krisiidsnsmnd valdes vid söndagens fullinakiige-
GusmfGöh|c_ Ohm Su.ömsun¿_ sammanträde Harald Söderlund. Havsnäs. Mauritz Ekblad.

Nyhamn. Ludvig Lindberg. Gubbhögen och Arvid Eriksson.
Havsnäs.

Postverket
(OP) Posrstyrelsen har konstituerar postmäsiaren av klass 3

it./t. iidppe. sustnsnnd. iiii nesnniisme nt- ieinss 2 i Aseie 5'*W°f”'
sann pestessisienten i<. wiidnnd sniienes. nii ßfsre pestss- U-Ti W ='_'°f<1M=| i Rißsif lärde: °_°h sönds varvid
gsm" i Sm5m,m¿_ skördeauktion. kafïeservenng och insamling gävo 2l5 krzs

behållning. Söndagens högrriässa hölls av kyrkoherde Sandell.

och aflongudstjänsren av predikani Bergström biträdd av pas-

tor Folke Engström. som höll ett mycket uppskattat föredrag

°' om de dövstumma - blinda och visade en film frän skolliem
Önskas kop_a för dessa. Omkring 200 pers. voro närvarande.

Pnma kalvfärdiga
KOR köpas. f

Åkerström. Tel. 2.
Hedningsokälen. f 1

Dödsfall 25 roms
(LT) Ånkefru Klan Holmlund Havsnäs. avled pä söndagen i

en ålder av 84 är.

Apoteket l Strörastrad
(LT) Nyutnämnde innehavaren av apoteket i Strömsund H.
Boge begär ledigt den l - IS nov. Farm. kand. Vilhelmina
Mattsson blir ställföreträdare.

Födelsedag :rs io-mo
(LT) 60 är fyller i dag f'.d. kassören vid Svenska Handelsban- ___

ken. Strömsund. fröken Gusten Klintman. Jubilaren är född i

Gävle och kom till Strömsund för cza 30 är sedan. Frålsningsarmén i Srråmund

S2



Kommunalt to to-mo
(LT) l Strömsund valde kommunalfullmåktige följande kris-
tidsnåmnd: Olle Eriksson. Tullingsås. lngrid l-lagermark.
Strömsund. Per Olovsson. Egnahern och Olle Larsson. Bred-
gård.
Vid sammanträdet anslogs 500 kr till lullsiren och S835 kr till
reparation och ombyggnad av lårarbostaden och gymnastik-
huset.
Utdebitering beståmdes eller faststållande av kommunalnåmn-
dens förslag till utgifls- och inkomststat till l0:68 pr skatte-
krona. en höjning med 2 kr.
lAlanås kommun slutade förslaget till inkomst- och utgisstat
på l79.9l4:56 med en utdebitering av l l:l3 pr skattekrona.

ll l0-l9.39

Förlovade
Q||¿ ()|55°n Två av tjejerna pá amerikansk ambulansen I940.

Benz Näsström som gjorde en mellanlandning i Slrönrsund

Alanäsel
SGU:s teaterltlnbb l Strömsund -t tt- mo
IÖP) spelade i torsdags i platsens godtemplarsalong Georg
Fales fredspjâs ”Gas över Flandem“. Handlingen i styckets

I ll-mo första akt lörsiggår vid fronten i Flandem år l9l7. och andra
Su-ömsund mgd gmngjd akter; uåspeåas i eg salorlitg i Londoin. Innehållet i pjâsen utgör

- - en s a an e oc star t grtpan e protest mot en stora
blodsutgjutelsen och en vâltalig vädjan om fred och försoning.

till billigaste priser _ "_|_,,,,

Strömsunds Varuhus
- Telefon 42

° Förlovning
Tryggve Bergek

I-'råck stöld l Strömsund 1 tt-mo ~ - - -- -

(ÖP) På måndagsförrniddagen begicks en stöld hos montör 0. Slgnd olm
smasifam i Game. ingen »sf tar :tittarna hemma. och damn Smckhglm Bm-åg
var låst. men nyckeln san i. Tjuven tillgrep en handväska inne-
hållande 52 kr och några papper av mindre värde. Polisutred-
ning pågår.

Stensprångare I Alanis nåra döden
t OP) En olyckshändelse inträffade i torsdags vid vâgarbete på

DANS vågen Torsljården - Sjulsåsen.. Arbetaren Erik Olsson från
¿m°|-(mas á U||-iksfm-5 [tomas Hus Alanis var sysselsatt bergssprångning och skulle eer en

'<"=f°=ß=" °=" 4 H °- '~ .'I,'II-",'ï.f“'.í1'...ï;'“: .“'”"““..,.~....!I.'§.l?'f.“l'I. ï¿ï.Tf2“..?.L“f'š 'š.!§'ä'..."âï
Söndagen den 5 "°V' H 842' stake trycka ned patronerna. varvid skottet brann av _

Musik: GE-BES SWINGORKESTER. uaasmken gick igenom otssons bfastpmi sms under skulder-

5 man 'ån Ådalen. bladet och ut genom ryggen och gick sedan 30 m in i skogen.
Vid explosionen kastades Olsson ett l0- tal meter följd av sten-

skånor. som yrde ntnt honom.
Den skadade fördes till Gäddede sjukstuga. där han nu vårdas.

lllrlksfors Snllltaktlebolsg 3 tt-mo l dag meddelas från sjukstugan. att han befinner sig utom all
(LT) har till de arbetare, som i sept, uttogos till bgredslmps- fam. DI' Hummel l Gäddede hal' tlllall. all OlSSOIl t?l'ld8$l var
tjänst. utbetalt bidrag upp till S0 procent på den förtjänst resp. en halv tum från döden enär laddstaken passerat alldeles intill
arbetare skulle ha haft. dårest han varit i arbete. stora kroppspulsådern.

Vld Forss lantmannaskola Kolnlngskurs
(OP) dcltager i huvudkursen l939-40 bl.a. William Funck. (LT) pågår f.n. i Lillviksnåset i Alanâs. anordnad av
Muråsen och i ladugårds- och hushållskursen bl.a. Stina Eriks- Skogsvårdsstyrelsen och Vedkontoret. Kursen pågår på Kram-
son. Bredkålen. fors AB:s skogsrnarker.
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Slnïms Sunimulslcnla

Ströms samriealskola _ii.ii-rim
ln-Wing tLTi firade pá torsdagen -5- ars Jubileum under hogtidliga for-

1-nrsrnn Roos mer. Sedan eleverna. säväl nuvarande som manga förutvatande.

Bnnn Eriksson deras föräldrar m.fl. intresserade samlats i läroverkets aula. höll
Srrönrsnnd |_¿||\.¿|n,n rektor Alfred .\faiiesson välkomsttal. Eller ett musiknummer

av systrarna Thömlund utfördes sang av skolans sangkör under
ledning av kantor D.Fr. Nordfors.

Sun", nmmodenrnmnn Q u_m_, Rektor Mattesson. lärare och föreståndare vid skolansedanstar-
8 ten ' ' '- - _ _ _ _ . redogjorde för dess tillkomst och verksamhet. Den började

(ÖP) hade t tisdags mote a samrealskolan i Stromsund. For en n I nl 4 rn romska] bl k I

ev. tvangsevakuering tillsattes en kommitté bestående av frö- öm” ' nu av hög" _ a' cv ' °mmum
- _- . - . . . mellanskola och eller några är statlig samrealskola.

nL'§':".“|::' rfd' f'““'næ'“rf2::gfmb°'S*l:;:::â"°°"" rziicr iafeamg-ei och sang sv- sitsiirami av-r-riamnauc ra. elev-en

' _ 3' _ . . ismiiatm rnir raspmsrit en sv- lamt-arms rimma: och ra.
Efter rast holl fru Ella Due. Bredkalemettkaseriom Några cl Ski kr .dc fa R kr '_ rörd skor rt De

danska kvinnotyper". l-'ru Stina Kömer medverkade med sang. nâcrïïandpqöïgon M' unw: mc: fnmzlß mc

Därefter höll läroverksstyrelsens ordf. bankdir. O. Olofsson ett

srrnnßnnnrnnnu anförande. och till sist höll skolans inspektor kyrkoherde Gun-

(LT) En kvinna fran Havsnäs dömdes för misshandel till l5 'W L5_f\'F“"W* °" rómdmß °'“ ”Kamp °_°h °“““- En" “"l'
nnnsbönrr n |¿50_ çr-,r n|n,.|¿nr nugrnnn nr dsrrönr nörnncs en sont srungna “Var Gud är oss en väldig borg" avslutade

arbetare i Ulriksfors till 3 man. straffarbete och hans hustru k>T|“_*h°'d°" 'md hö"-
n|| | 5 nngsbñrcr à | kr En 70_ nng man frnn Qnn nörnrks rör Festlighetema forsattesenarepaaflonen medclevaflomda bl.a.

fyncri nu 40 dngsbörcr à 2 kr och |°¿r ärekränkning en man r ßrckøm sang. sketcher. ltttntøtísliska altförattdelt 0Clt lekar.

Alanäset till IS dagsböter ä l:50. För rattfylleri och våldsamt
motstånd dömdes en man fran Näsviken till 2 man. fängelse.

Fem cyklister. som saknade lvse. fingo vardera böta l0 kr. Sw "up" | “W "ah N 5"" bn” '3 ""°3°
' (OP) Avregistreringen pågår för fullt. Sista dagen i morgon.

Cirka l.700 lättviktare i stället anmälda för registrering - flera

Tlll salu io ii-mv 'â"'“'
(ÖP) På grund av annan verksamhet säljes gammalt välkänt

bilakeri bestående av personbil. kombinerad som sjukambulans. Bloblljefteri is i i- mv
och en lastbil. Bilarna säljas även var för sig. (LT) kostar pa samtliga biografertutom i Stockholm. Göteborg

Olle Hallin. Telefon 63. Strömsund. och .\lalmöl I kr plus l0 öre i kommunal nöjesskatt.
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I-Itt SDUK is tt-tim
(LT) bildades i lördags i Gubbhögen. Ett l0- tal medlemmar
anslöto sig omedelbart. Till ordf. valdes Amold Nyman. sekr.
Axel Skoog och kassör Ture Samuelsson.

Malet-larbetaraas förening ir tt-tim
(LT) avdeln. 223. Strömsund är bildad och uppmanar målar-
mästare och arbetsgivare att hänvända sig till styrelsen. innan
arbeten antagas.

Styrelsen.

hr Abnliaritssott. Ströinstittd. 70 år
ll.T) Abrahamsson kom tidigt att intressera sig lör de socialis-
tiska ideema. och han var en av de lörsta på denna ort. som
började agitera lör arbetarklassens sammanslutning. Manga år
varhandockensamorndennatanke.ochdetdröjde länge. innan
tanken kunde bli verklighet. Så småningom lyckades han lä till
stånd en arbetarkommun. vilken Abrahamsson sedan bildandet
tillhört. och han har hela tiden tjänstgjort som dess kassör ända
till slutet av förra året. då han av.sade sig uppdraget.
Abrahamsson har hall en mängd lörtroendeuppdrag. taxerings-
nämnden l9l2 - l930. kommunalnämnden l9l6 - l935 och _

kommunalfullmäktige l9l7 - N35. llan är medlem av sjuk- P” Jhmhanwm
kassa sedan l903. kooperatör sedan l9|3 och tillhör l()(iT se-
dan l90l.
Abrahamsson. som ären pliktii-ogen och intresserad töienings- Ojaretis SDL'l( 2: tt-tim
människa.harsärskilt inom arbetarorganisationema nedlagt inte (LT) hade möte i söndags. Studiefrågan upptogs till behand-
bara ett oegennyttigt arbete utan även gjort ekonomiska upp- ling. varefter beslöts bilda en studiecirkel i svenska spraket
offringar. och han kommerpå högtidsdagen säkerligen att ihåg- vid nyår. Beslöts ordna btevallon den lb december. Under-
kommas av de många vännerna. hållningen bestod av uppläsning ur Frihet av Kajsa Sjöberg.

Mötet avslutades med allsång.

27 ll-N19

.vart tttttniiit :i ii.i-ii» Dillllßl' SC hill
(LT) llâdc l SÖIIÖIQS 80lllllld('l'|'lå|llllllg l Vßdjtöllâ Slølü. PID- gm-n|a dam- och hgffhanaf
grammet upptog allsång. musik och upplåsning samt amatör- undertecknad för rcnoveñng som mróres
teater av ABF:s amatörer från lltllsand. Publiken var synner- . . ._ .

. _ . _ _ n bbt h btlli t. N a hattar à bestallnintigeii istiitt och bctami. actiattiimgai av resten iittßtt Asus S 8 °°_ 3 Y P 3'
|,ib|i°|¿.|¿ i |.|i||§¿n¿ ßr b°|¿in|¿5p_ Bflllâ Û|0fSd0ll0l'. Bfßdkalt.

Ströms kyrkobröder 5 t:-ms
(OP) hade på söndagen anordnat missionsfest å Lutherska
missionshuset. varvid komminister Gunnar Sällvin höll häls-
ningstal och utlörde solosång. Däteer höll missionssekteterare
T. Sahlström. Uppsala. ett intressant föredrag över ämnet "Hos

« . - tjuv-folket i Sydindien'° med ñlmbilder. Festen var välbesökt.

Strömsunds stortövllttg går l stöpet iv ir- t-ns
tLTl För närvarande se vi inte några möjligheter att genom-
löra var traditionella stortävling den Zl jan. förklarar "Barbts“
Eriksson i Strömsundskamratema. Vi ha emellertid ingen bråd-
ska att bestämma oss utan kunna gott spam till efter jul med
den saken. Tre av vara bästa löpare äro inkallade. bl.a. Ture
Carlsson och Erik Zakrisson. För ett juniorträningslägeri Våg-
dalen äro vi intresserade. Ivar Jönsson bör i så fall få komma
med. och eventuellt blir det någon ller.

li-tljt-öns .skola vintertid Vi få se vad pojkarna ga för.
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“NN ntare efter vad han hade att göra. llan spände därför på sig

Fó'rl0i'urfi.' ' ' skidorna och gav sig i väg över isen. fastän det var fullkomligt
_,\n¿c,,. W _,\n¿cß$°n mörkt. När han ännu på onsdagen icke höns av t hemmet.

_\|¿-min pcmwn började man ana orad. .\-lan gav sig ut pa isen för att söka eller
i_-|,-¿|¿_,.f0ß _\|o_ ||am,,¿¿,| honom. och hittade därvid hans skidor i närlieten av en vak.

.-\llt talade för att Johansson gått ner sig i vaken. Den föro-
lvckade. som var i 25- årsåldem och ogifl. uppgives vara bör-

Tlll elev vld bnriiitiorsltellrontistalten *hg rm" Ü"°à"“k'°“'
(ÖP) t Stockholm har bl.a. antagits fröken Sigrid Olofsson.
Tullingsas.

”Krlgsv-lgslar”
tOPi Domkapitlet meddelar. att vigslar. som nu förrättas utan

eljest stadgade trenne lvsningar med till krigstjänstgöring
utkallade äro i full överensstämmelse med äktenskaps- och
kyrkolagens mening.

I-'lnlaiidskrlgare
(OP) som i morgon reser till fronten frågar härtned om någon
vill skänka en kikare. kompass och ett kartfodral till utnist- *

ningen. Svar lämnas in pa ÖP. Signatur ('.('. 1

.-Igu/on Trungiuv

Födelsedagar ti i:-i-:iv
tÖPi S0 år fvller idag handelshiträdet .-\gaton Tiangius. Ström-
sund. Omedelbart efter konfirmationen fick han plats i den

aär han fortfarande tjänar. I-iii troget arhete har han således

utfört under de gångna åren. .-\rbeisarn och plikttrogen som fä

är det sannaste omdömet om honom. Sin fritid anv änder han

ute i (iuds fria natur. llan är nämligen en ivrig jägare och

fiskare. Dessutom har han särskilt intresserat sig för skidsporten
och det frivilliga skvttev äsendei.

H I:.|Q_N

. Dräkiigi sto
t l.anm-rlcsudjitnlci
; 5;,;,,, ,,,,_,_.,,,, I3 år. till salu genast.

of Anders Sundin. Bredkälen. Strömsund.

70 år t: i:-ms
(OP) Fiolbvggaren l-l.\\'. .\lunter. Strand fyller på torsdag 70

ar. .\lunter är mästare i att göra vackra fioler. Ljudfrågan har ”'25 Û" "kn "' '3""-“'
han även förstått att lösa. vilket bl.a. framgår av att professor 'Ön Û' FW* mm k°°|“' fö' 6 5 7 "W" 4" Ö Jim- N40- SW'
sven itjeiisifam via pnstmiamning av tums not.-f via uisiaii- M1 l*°'>'s~*=\'-'l=f- iämts f°I°- -*im-* SMHSI "d Mif-

ning tilldelat honom silvermedali. .\lunter är den vackra fiol- "B'“*°Ji'"”- $"J'~'¿**“- P' Ü“bbbÖ3°"-
forntens suveräne mästare. 70- ånngen är frisk och stark "som
en bienn".

siiopsfimm i csnimtiyii anatomi Är Ni törgtiga?
(OP) En drunkningsolvcka inträffade på tisdagskvällen i förra _

veckan i Gärdnäsbvn. varvid skogsarbctaren Olov Anders Jo- L-aska Er med wchyvanen ener
'“"'“°“ °'“'*°'“- läskedrycker från
Johansson hade på måndagen åkt skidor over Ströms vattudal

till den pà andra sidan sjön belägna byn Hillsand. Där hade Ap()teke[_
han på tisdagen lätt höra radiomeddelandena om värnplikts-
inkallelsema. Då han tillhörde ersäitningsreserven ville han

omedelbart ge sig i väg hem för att i inskrivningsboken se när-
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li. Persson. Tullingsas. Revisorer: Carl Joliansson. Llnksfors
ocli lvar lšömer. Strömsund med .-\nders Ronnc och Karl ()lol's-
sult. Slrütsttnd. som sttppl,

För HENNE
(jamii)-f 2; 50 Skall man at kvinnan. svaga käril.
('ha|meu§.; 6;- ge nagot "yktigt som en l]äril“'.'
Underklänningar. charmeuse 4:- N01 ' Vi känna h°“"°$ Simc-
Pyj3ma5_ çhancugc I |;. gt? nåd ftljäll. ge |'l0l'll'lC Lll'll'lC!

Mofgonmckm- | 3;- Eller varlör inte ett klänningstyg. en

.lumpers och västar trevliga jumper och naturligtvis strumpor fran

modeller och larger. fran 3:75
Fart-IONOM; DAHL.\IA.\'S
Kalsonger och trojor lama-

sucknmg 2:25 I-Ildsv-Ida l Ström it: i:-i-»tv
D30- mlfckcl "03 k\'a|"° 3325 Pa söndagseflemiiddagen blev Strömsunds brandkår alamie-
Skj0t'l0l'. Pt.tbS0n 6250 rad och ryckte ut till Landön. där ett uthus hade fattat eld.
Slipsar gig; 50;-|cfi|-|g_ från |;5() Nämnda uthus användes till isbad i den undre våningen och i

Pyjamas 8:50 :iarr':d\k;:rcfrli'huset öv ertânt men detta till trots
Slmmpør' yne från I '_ lyckades brandkåren släcka. Ltryckningen blev mycket besvär-
Kmghalsdukaf från “S0 lig. da motorsprutan och annan matenel maste forslas över

broar och obanad mark. l-Llden har troligen uppkommit i en i

K O _\' S L' _\| övre våningen befintlig eldstad. och det skadade är till betryg-
Strömsund gande belopp lörsâkrat.

STROSI ix 1:- itne Jßfdiflllll
|()p| 5“-5m_.,- ky-g°fu||m5k|,gc had., pg, sñndagm Sammy-,n|,5dc_ Pa söndagen iordlïistes i Ströms kyrka den v id olyckshändelse
varvid lör l9-l0 omvaldes (iunnar Löfvvsenmark och ll.E. Jons- “mlwmc 1001* 7-k"§-\'°0- Slfömud- 5009' ltmm 3* -'\-”W-'~\'

son. Strömsund. P. Jacobsson. Näsviken. .-\. líliaivson. Ström- död lbaß kl-*'39 l kïfka- K}"'|*°h'"Ü° Ü- l-Öfwmafk hö"
aina. ie. tia.-wram. iimigaiu. t.. iaeiihvwn. sircimsiina. i-_. ett tal ttll de -'<"tf1=tttd- och Iïtmtttadvitttdßtntsv- Iiftft malm
xiiiaen. tsrcisgafa. i. sv-enwi. Rivseiav- och oi. Paimqvivi. °5=5 utlïttdf bcitttntßsßmät-sin ash -vtdvß T=tti\t-'t *Jöns
51,-;,m,um|_ 5""-ii,-;,n|cf; ,k>-fw,-¿¿,:| |,|,_-“,_.\_ |_Jung|,m_¿_ 13.-,_-4. "Den stora vita hår" av (ineg. llögtidligheten avslutades med

gård. U, \\'tk. (irelsgård. I Olofsson. Strömsund och Plmgnß-
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._ 3' '3"““" Skatten pà
FOI l()\'(I{l(' bensin hur

Wiktor Gyllenberg 4 Ö,-c pt |_

Sally Näsmark Beslut av riksdagen idag.

Stockholm Havsnäs

Förl0t'cu/1.'
.. Yngve Gustafsson

Folkskollärare Uppsala Strömsund

Sven Brundell

Lillie Espvall |'°““'f'**'
H.. à_ [___ Pustserket har konstituerar postmâstaren as klass 4 B.().T.

3593" 5 'spnas Sundin. Nnrdmalrng. till postmâstare at klass 3 t Strömsund.

Strömsund den 23 l2 I939.

Ström-Strömsund .tu 1:- NN
Pa grund ax den nya arbetstidslagen lör alïärsanstâllda kom-

3" '3"""' mer sara aflärer fràn och med Jan. IQ-lt) att stängas lördagar kl

Förlovade '7 'ft-
G '_ H be \“t lar hânned sördsamt tädja till vara ärade kunder att pà lör-

usla ag rå' dagar och helgdagsaftnar göra sina uppköp sa att det möjliggör
Wcgít Fors lör oss att stanga kl l'. Ström neh Strömsund den 28 dee.

Östersund Strömsund '°-“'-
Samtltga aïirsmän t Strömsund L'lnksl'ors. \'agdalen och

Tulltngsas.

l'm|en\ pt-rmnul I 939

Ü' t' .-lm/t'I'\^ l.lI|4/t'. lffll' Jåmmlt. -Vals Stlmlc'/III. .S-It'I| Ulnult. Ru/WII .\'rmllr:rs_ ", link I/t'mntn|g.s_mn_

Tt-r Ulisull. '_ Janus //4IIt_\.\nII. '_ nur JöI|,\.\m|_ Julius lfrlk I_'Im_s_snI|

.Sïllumlv /rr ". /ligt-Iuug I:'«l\~mll. pmlnrütlun' lluppe url: Karm I~'IuIhucÅ'c



Ström : t t-»ao Bllïlllllllll' ll l W"
|-'0||¿m5ng¿ mg |q3q gm 55,130; ¿,_q|5 Mmncf ¿_:,m\- 31,49 tÖPi Fru hläret Roos. Strömsund Jordlïistes pa trettondagen i

man och sz ut-miiaf.. ixiita; 7: aarav si man aeti zi ttv-intim. Ströms ksfß
lnllyttadez 352 män och IW kvinnor. lngangna äktenskap: 52.
\'id årets slut upplös1a d:o: 20 genom döden. l-'olkmängden 3.607
män och 3.230 kvinnor. .\linskning 78 personer.
Församlingens äldsta invanare: lödoràdstag. (iertrud Olofs- Ströms kyrkobrödrnkàr to t t-uti
son. f. llenriksdotter t Tràngasen. den 30 juni IS-80. tÖPl hade pä söndagen sammanträde. Beslöts att med det sna-

raste anordna en aonhögtid i kyrkan. da tilllïille beredes all-
; I Nm mänhelten att framlämna psalmböcker lör att övei'll|:"imnas :ill

-- . , neutra itetsv akten. Nämndeman Sven önsson hö ett an o-
F0' l(”_ade rande över ämnet ".\'ägra tankar om hönen". och kyrkoherde
Rgílf l'-7550" (i. Löfvenmark föredrog en betraktelse betitlad ".\litt ansvar
Ruth Jönsson fïif mm L"'="\°"-

Strömsund Kälarne

Sw;-qtgfßg i | |-mi .\llndre tlvllng l Strömsund tu i two
.|_T,h5||_.-.,(;ubb|\5g, tå.-¿;,g._-n den 304.,-,-_ 'rat |,5||,- av ky,-. iLTi IFK Strömsund har beslutat iiisiälla de nordiska
koherde Sandell fran .-\lanäs. Skördeauktionen och kaffe- lilllålillllilf- -“lm *l“'"° ha 58' 'Um dc" 3' Jllfl 'WU-
,-cfwfingcn gnbnga |2(, ti; n,;m,_ mm 15,-4:13; med h5|f. .\lànga löpare ha blivit inkallade till militärtjänst och flera
ten var till Jämtlands läns lutherska missionslörening och till fßlillßåfvf lt-1 OCR!-å lïtflll- Ds'-\'-\'Ul°"\ ha 013081' 2” 5"'
Finlandsinsamlingen. Festen besöktes av ett l00-tal personer. lßfn* ßïff På “l =“'få" l7“"=“'“l.=='" fffl" Jtš'
__ emanget. da de icke t ar kunna lämna sitt vanliga bidrag i

forin av priser och andni gav or.

S.(5.L'. l Strömsund t.= t t-uu

(ÖP) S.(i.L'.-avdelningen 262 t Strömsund hade t onsdags ars-
möte . Styrelsen fick löljande sammansättning: .\lalte ()ttes_iö.
ordf.. Jens Backlund .\lärta Jönsson. llarald Telenius och Sven
.\lodigli. Studieledare Börje Sandström och teaterledare (inn-
nar (irahnström. Till revisorer valdes: Rune Johansson och
Jöns Åbmltamsson.

Jc-ns .-lhmhumssmi. l'a_gilaIcn.
rn'/I l.,\'r/irl ln'/I Gå!/Ii' Jöns sim lur lt'us']Klll.s.

Ströms folltskolestyrelse 4 t i-un
oinvalde vid sammanträde pa tisdagen till ordförande lör IQ-lt)
Nils Grönlund Vagdalen. och till v. ordf. valdes llelmer Le- I

vander. Joivsgard. '

Den l radlo efterlyste
(LT) l8-arige ynglingen Jöns Tore L'rban l-Iriksson fran Södra
Öhn i Ström har nu kommit till rätta sa till vida. att en värvntngs-
byrå lör frivilliga till l-'inland anhållit om löräldramas tilllatelse
lör honom att lata värva sig. Den begärda tillàtelsen erhölls f ßfïfjv Sum/-=I"öM
utan vidare.

Det kyrkliga .< t-is-ii Ströms husmoderslörenlng tit t i-uu
(OP) intresset i Ström stiger alltfori. Kyrkobesöksfrekvenseni tLTl hade möte i måndags. Denna gang utlörde deltagarna
Ström är under stadigt stigande. \'id en av kantor Nordfors lö- stickningsatbeten till neutralitetsvakten. F.n. pagar en 3 vec-
retagen räkning visade sig l7.939 besökande under âret. Detta kors siukvardskurs under ledning av f.d. sjuksköterskan fni
utgör en ökning fran föregående ar med ei mindre än 3.222 st. Betgendorf.
eller 22 procent. Antalet besökare var år 1936 9.849. N37 l-Ifter lörhandlingama följde samkväm. varvid folkskollär. Signe
l3.978. l938 I-l.7 I 7 st. Tva tredjedelar av hesökama äro kvin- Lundström läste "(iudsfreden” av Selma Lagerlöf. Samkvämet
nor. avslutades med "Vart land" och "Du gamla. du fria".
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llyllnlngar la l N40 Strötnßttnd 37 | mn
(OP) Länsskogstaklare P Jacobsson. .\'äsviken. Strömsund. lO|>l Mlmlclpalfullmäkllgç hade på fredagen sammanträde,

b|°\' På -*ill 5°'å|'§¿*|8 Ü Så' hjållßl hïlld- K)'fl<°ll0fd° G00- Fullmäktige beslutade uppdraga åt hälsovárdsnämnden att

Mr Löfwmß vl>v\'=Il=I==dß vä ksfkfullmäktlscs °-=h cam u-ana aya anal am lafliyfaiag av- laualaf lar ltaubeallnalaga-
vägnar samt löredrog en versierad hyllning. Handels- bymln av fabfiköf l-lugg Hedman, l-lym,l;0m|-alglcl skulle upp.

löreslandare T. Karlsson frambar kommunens lack och lyck- l-alm lör bag,-l lo af med en al-lig lm-a av- |_o00 kf, Apolalma
önskan till Jubilaren. Skogsägarclöreningens Iokalorganisation ll_ 3035 ansökan all få halla apolclm släng; pg sön. och helg.

uppvaktade genom skogstjänsteman Erik Holm. som överlâm- dagar från kl. I-t till 8 palöljande dag tlllstyrktes.
nade en blomstetuppsats samt en länstol.

Belönad skogsarbetare I Espnls zu l- two
lÖPl En silverpokal med lämvapnet ingraverat och med ln-
skription ”För lörtjänstfullt skogsvardsarbete“ från Per _

.lacobssons skogsvàrdsfond. som instiftades lör l0 ar sedan.

utdelades i torsdags till skogsarbetare Per Göransson. Espnäs. 5

Utdelningen skedde i närvaro av ett IS-tal skogsarbetare i en . ~ '
skogskoja a Renålandets skog samt fondens stillare och jäg
mästare P.O. Bristulf. Den sistnämnde påpekade i ett tal
skogsvardens betydelse och den stora insats skogsarbetare
kunna göra För dess höjande.

\

Ströms kotlsunttlonsßrenlng 2: l- luo
(ÖP) I slutet av l939 öppnade föreningen tva nya butiker i

llåkafot och Ãspnäs. vilka bidragit till omsältnlngsökningen
med närmare 20.000 kr. Fr. o m. den l5 januari i år har

Gubbhögens kooperativa handelslörening beslutat uppgå i

Ströms konsumentfótening. Detta blir löreningens l5:c butik.

t-'alluliatasiynlaaa l .mata :i 1 ma
lórl Falkslialasiyfalsea l Alaaaa har lar ar la-to till aalr. am-
valt V.A. Bergvall. Alanäs och till v. ordl'. Uno Mickelsson.
Gabbliagaa. P. vaaaaalil. Alaaaaai. ataaga till kassar.

Tandläkare
Ingeborg Må r ten

n - ård - I - Linjearbetan- i Ffrrás

Må ens 8 vid S organ" S"-omsund läldemar och Gustaf Wikström. Frans Larsson. .-lnders Back-
Monagning ' I' | Jo- lund och .-lkr .\jrntan.

Annan tid eller överenskommelse.

- Telefon IS4 - E- ”_M“
(OP) Ãnkefru Ingeborg Jonsson. lödd.-\lm. i Langåsen. Ströms

Alllrsöverlàtelser :al two ”ck” f7"°' Ü '"°'3°" 90 “-
Sehermans Tryckeri AB i Strömsund har i dagama Iörsalt sin

lryckerirörelse i Strömsund till boktryckare S. Fjällgren. 50581000 flßlflslßllf 2°l N40

Strömsund. Jâmvägstraken stoppad. snälltagen sina fast i snödrivoma.
Lönlöst an ploga landsv-ägarna i sydöstra Skane.

I-'lnlandslnsarnllagen
(LT) Arbetsafton till lörmån För Finlands-hjälpen och Dlldgfgll 13 lm
ßwalitvßwktsn W På Iidsw wfdmdi slvmvlahlw lm Den zs jaa. av-lea l sin nam l Gulabliagaa aakarm luliaaa
i Strömsund- där ett hundratal damer www-smnds sßmtlisa Gasiafsaaa. r. Mlaltalsaanaf l aa alaaf av- sl ar.

kvinnliga löreningar pa platsen samlats. Linder allonen inöto
72 kr lör lörsálda katïebiljener. vilken summa skall användas

" '" ÖP °\ m'"°"" im Lata Lafaaaa. vaajaaa. har av-lidit .lv af gammal.

Ström 2' ' mo

Deklarationer upprättas mot billig taxa mm,§,“°““ ' Gönhn' (LT) rvärrad. Västkustflskarna kunna ej ga ut till havs. Mini-
Erik Norden. Grclsgård. tel. 243. temperaturen var -24 grader i Stockholm. -32 grader i Sveg

och Östersund.
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I-'lltsport 3 2 is-in Svaitlngetis SDl'lš ' 2 is-io

tOPl I onsdags hade lïiltsporten sitt tïii-sia samkväm, mh vid tLTi hade årsmöte 27 Januari och till styrelse valdes: .-\da .-\n-

torget. som var mötesplatsemhadeett hundratal mött upp. Däri- dersson. ordf.. Östen Axelsson och .\'iIs Rungdal. Studiele-

frán blev det 5 km promenad och vid framkomsten till samkväm- dare blev \'alter L'lnksson. Klubben beslöt anordna en fest till
slokalen stodo tva dukade langbord färdiga med nybakat bröd ßßå 'TW Fllilßd-
och varmt kaffe. Det smakade alla efter den härliga promena-
den. Sa blev det allsang och pjâvdans och en del andra inslag. Sum” s_L_l._

\ 'd hammmdc" mlslumkk' beh mcdc" 'wc 'ar hsponm' (ÖP) hade i lörda -s årsmöte i Strömsund. Stvrelsen lör W-lt)__ |_.. . .

Emm det Nm ganska sen' på °n'\dag°n så "msadc en Soda' fick lïiliande sammansättning: Jöns Persson-(iuniivard.
'“*"““ °°" *-"“@° 'lå "ä“*"g“"'°"'°"“d W' '°'““g'“"ä"°"' '"°" itiswias. mir.. i-:ni tariusam. _-vivisim im. min Lindh.-rg.
“mången var du hamn" mer pmmcmdcn wm '°ck“d° de Öhn Arthur Lindgren Öhn Karin Rosenberg Strömsund.
"°*"" s A s s ti ii viva ist* vwiivt- -.satin-Oim.. _ _ _ . . .' ..l ."..
Tm lørdagm ha en 40-mI_anma“ Ng mr mcmanmng ' ßbodar Södra:-Öhn. Teaterllïdarez Anders

:fh|3V'.'d1?n lïgrl' 7:1” scâšmga blir du samüug I: Wgc: I-L. Vänberg. Studieledare: Julia Lindberg. Öhn. Pressreferent:

' m' ag Om ' c' I cPam_a'ma"p?w“°c pmm' Julia Lindberg. Revisorer: J..\l. Jonsson och Per \'_ Nordlund.
Sávâl nya som gamla hsponam' Yaummm Ohn. liv-ombud: Jonas Persson. Pelle Rudäll. lngnd links-

son. JM. Jönsson. Per (i. Strömstedt. Sven .-\. Svensson. Ka-
, nn Rosenberg. Jöns Persson och (iölin Olofsson. l-In spar-klubb

nuudwlpm mik' ms och tre studiecirklar ha bildats- ljnder âret ha tre föreläsningar
e:af|;nF::'l\:|a$S msamm mm' r U hållits. l)essutom ha utflykter i samband med mötenllöreta-

' gits.

D.\l på skidor l Brieke .<2 man ,
Starten gick i -26 graders kyla. v|gde
Resultat i klass I Johan Nordlund
l. .-\llan Liströnt. ÖSK 2.l-1.29 . . ,.
2. Lennart Lindberg. llammerdals ll-' 2.l8.0o Fnda L-mdk\ 'sl
-i. Thure <°ar|.«.«m. IFK strömma 228.35 Strömsund den 5 februari l940

Sjtilivardskursen l Strömsund s : two
tÖPi avslutades i fredags. Den har omfatiats med stort in-

tresse. Sa manga hade anmält sig som deltagare. att det mäste
bildas tv-enne grupper. och ända kunde ei alla anmälda bere-

das plats. varlör en nv kurs börjar nästa onsdag. Kursens le-

dare. frti Bergendorf. avtackades hiärtligt vid avslutningen.
Tal höllos av fru .-\nna Levander och fröken lšann Ring. l-'ru

Bergendorf skänkte inkomsten av kursavgiflerna till Finlands-
hjälpen.

Gunnar Gránvnin.
ä

Birgit I~brsbt'rg ut-Ii .

.-lme .l Ialmms fruni- 5

lör Hnos kiosk.

Ström s 2 mo
(LT) Vid extra kommunalstâmma pa söndagen valdes till nämn-
deman lör åren l9-l0- l9-45 nâmndemannen Nils Svensson.
Strand.

Finlands - kollekteriia
iLTl i kv-rkoma i länet äro sammanräknade och uppgå till den
vackra .summan 7.73 I :73. Största summan kommer fran Ströms Julin :Bm-_\'i.v-.wi och Elm .\'ilmm mi-il btirm-n
kontrakt med 3.553:0l. .\'ilv-(íóviu och Km-in
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Begravning i: 2 i-no I-'abrlkör Robert Svanström l Gäddede i-i: iuo
(LT) En högtidlig begravning ägde i söndags rum i Ströms (LT) fyllerden lll ds60år. Född i Ramsele. kom han att få sin

kyrka. då stoet efter kakelugnsmakare J. Pålsson i Ström- verksamhet förlagd till norra Jämtland. där han gjort ett gott

sund vigdes till den sista vilan. Jordfästningen lörrättades av grundläggande arbete för turisttrafiken eller Ströms Vattudal.

kyrkoherde Gunnar Löfvenmark. (iiavsättningen ägde rum på Efter att en tid ha varit gårdsägare i Strömsund flyttade han

nya kyrkogården. Vid graven nedlades ktansar från bl.a. lo- till Gäddede och anladeen fabrik för tillverkning av liästtrygor.

gen Nonskenet och från Strömsunds hantverksförening. Skräd-

darmästare A. Eliasson tackade i ett gripande tal den döde för
nans ideella insats. Ni' wövrm

(LT) över Skåne och busstrafiken delvis inställd.
Trafiken åter lamslagen på Oland. Tre meter djupa snödrivor i
Ungem. och 20 personer ha frusit ihjäl. I .700 snöskottare i far-m” """"°“'|""l"".'“:dc Ti" hm “'53 ren i sraaindini idag. ßasuania unnpnas dannnnr pa island dar

på gen sitt sju årsmöte g r _ _- _

systems av-löning hade anslagits 500 kronor. Vid årets slut 'mc cm Ûanws ha sm'
funnos 98 medlemmar. Medlemsavgiften fór kornmande år be-

SÜIHÉS hf llndcf ålfl ßlllllå 2 'Q \"k"n|“.|-' |5 2 "go

Styrelsen ßfd kmmßdsåm fick ßlißds smmwsätmißs= im so nar ianvrdnar in it. Hjalmar Land an in-_ innii ars-

ÅIWI Ldcf- °fdf-- lllßfld H8°""W"<- GW" NÜ$$°"- 55811' skiftet uppehålla en e.o. vaktmästarebefatining vid sam-
Engenström. lngeborg Holmen och Asbjörg Lögdberg. m|,k°|,n 5 5,,-5m§,,,,¿_

Revisorer: Karin Ring och Gunhild Eliasson. Värdinnoc llanna
Dutberg och Hildur Hemmingsson. .\-lateriallörvaltare: Signe

Backström och Helga Engström. Bibliotekarie: Mätta Olsson. |-*|g||g||;.§][|pe|| in: iom

Studiclcdßr Mim Holmén och Hmm Mattessn- Refcfile tt.Ti i stram nar idkaikdmminen inniiis redovisar rnnkr. io.ooo
Lisbeth Johansson och Haldis Fjällgren kronor. l nämnda summa ingår behållningen av fester som

Esf àßmöt lästs fföks Am My Ni!-sdttcr “Lärkør-na" andrdnars i Las-bsrga. sianisaia. man. onn. vsdjsan. iiiii-
av Jarl Hemmet. Kaffe serverades och behållningen därav. ca qmd_ Konsum lm bid;-ggii med 2300 kr genom buiikslisioi-_

50 kr skall användas till inköp av gam till Finlandshjälpen. rillskoii fran personalen samt eget direkt anslag. Naturagåv-orna

ha varit bade talrika och stora.

Finlands-afton ia 2 mo
tm ndiis i rasans nya sirnia i söndags. aaiiaiiningsn. zao=so. F“°'*<|'8I_f '°= '°*°
|m.5\.“|âmm|s |i|| |:in|an¿shj5|p¿.n_ 60 år fyller t mørgtm makßrllt Mana Och Åttgtlst Salomons-

Søm ammsö, stog gygæm u,,g¿°m och u, wnmmm M son. Strömsund. De driva geniensami en pensionatrörelse.

nämnas tal. sång.musik. uppläsning och amatörteater. Överlä-
tare P.\V. Tuveland medverkade med lörevisning av lärorik och
trevlig film.

Grand Hotell
STROMSUND

Militär för11_i'IIni'ng i'ídn.ska gränsen

Juniorerna l Ihvsllß. ia 2 iuo
(LT) ungdotnsförening av EFS. anordnade i lördags en Finlands-

afton i bönhuset i Havsnäs. lnkomstema uppgingo till 525:75.

Tidigare har från Havsnäs avsänts 30 kr från juniorer-na. cza

l00 kr från De ungas förbund samt 50 kg färdiga plagg. vantar.

strumpor och filtar. Ivan .\'_i-ström. l.öi-herga. rör i ämnppan
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Ströms kooperativa 11 2 mo Ströms kvlnnllga gyrnaastlklörenlng za 2 mo
(ÖP) kvinnogille hade i söndags årsmöte. Styrelsen: Serafta (LT) hade i tisdags ärsmöte med ett 90-tal damer närvarande.
Lipkin ornvaldes och Matilda Malmros och Stina Wilhelmsson Föreningens ordf.. l. mag. Ebba Larsson höll hälsningstal.
nyvaldes. Till revisorer valdes Minnie Olofsson och Valborg varefter följde en gymnastikuppvisning av IS vältrirnmade da-

Vid Sundetbyns folkhögskola har föreningen under sommaren Eflerät förrättades val av styrelse: Ebba Larsson ordf. samt Ebba
hafl en stiperidiat. Britta Häggström. som vid ett par möten re- Lundström. Märta Märtensson. Anna Sundelin och Anna Pers-
dogjort för vad som förekom vid sommarskolan. Sydda och son.
stickade plagg för Finland och neuualitetsvakten ha av med- Ett ston antal damer antecknade sig efter mötet som medlem-
lentmarna utförts. mar i föreningen.

Födelsedag 22: mo Dödsolycka l Alanis 2 s mn
(LT) 60 är fyller pä lörd. änkefru Frida Tallqvist. Strömsund. (LT) Skogsarb. PerA. Blom fran O. l-lavsnâs skadades pa ons-

dagen till döds. dä han var sysselsatt med skogsarbete i Ring-

Ströms aoekena erkända sjakkassa 242 mo fïlmm'
(LT) hade pä söndagen extra sammanträde. Följande ombud .

values uu mmm; rom mamma. ram. 1.:. Anden- mmm “'48 å' “'“'“" °"°'"""'"' '“"'“' °°" 2 “““°°"
SOII. K.E. Nilsson och N.O. Jönsson. U|rik$f0ß. 1.0. Tallqvisl. ga '
Strand. Gerhard Svensson. l-lillsand. Helge Jansson. Åspnäs.
mms Eriksson. Lovwga omm |-tarmen. smingm. kan * * "”°
Rosenberg. Ohn. Per Alvebo. Alavattnet. 1.0. l-lallin. FOI'10Vdd8
Tullingsas. Axel Barthelsson. Uno Mårten. Elias Lögdberg. Ana" Persson
Oscar Malmros. Algot Jonsson. .l.R. Scherrnan. Karl Larsson.
Alfred Lögdberg. Karin Forsberg. Regina Persson och Haldis Märil Nilsson

Fji"8""' slrómsmd' Östersund Strömsund

Flnlandakjälpen
(LT)'l"tll jaktplansinsamlingen har Ströms sockens brandstods- se mh Q moI 'V I' . A3

"°"3 *“"'“ '"”“°' 5'5“'7°' (LT) stupade a arsa. Patrull imetttaacs i amma med am-
lägsen rysk styrka. 200 ryssar mejades ner.

Telefonnytt I Strömsund 21 2 mo
(LT) Närmannu skall telefoneraiStrömsund. mastemansom *J mo
Vid lldfl SIÖITG llšf-0l\Sllll0l'lCl' bšsill lClCf0IllllllI“lI'Cl 0Cl'l Cj i
som man förut ofla gjort. abonrtentens namn. Telegrafverket ..
inför nämligen från och med den l mars obligatoriskt nummer- Lordagen den 9 mars-
anmp i snømma. Pris till bäst maskerad.

Musik: SCHLAGERS.
Flalandahjllpen
Ströntsundskretsen av Röda Korset anordnade i söndags anon-
underhällning på godtemplarlokalen i Strömsund. Kvällens Jgmm- na gm |r|.|..¿ nu .|-|,,g,5_||||, 9 ; mo
beliällning. kr. l69:S0. gär till Sv. Röda Kors-ambulansernas (op) 51; gm mm ßfgminpf ho, 4,0 |°|;,|, mmmings.
verksarnhet i Finland. by;-¿n_ F.-sms; |,y“m4s.|-hm,-,_

za: mo
I-'lalandslest tt 3 mo
(LT) var den 2 mars anordnad av Näsvikens söndagsskola un-

slut varmvatten der medverkan av pastor Gunnar Sällvin m.f'I. Kvällen in-
3 mars t BOSTADSHUS. bringa resas som gu nu jmprmrumn.

Beslutet gäller från I0 mars

även sjukhus och badinrättningar.
Kri 'd °' d få "

ïrešgårïïnzanrmta mn Lârarinnanz- "Jag gär inte. du går inte. han hon
g' den det går inte. vi gå inte. I gän inte.

de gå inte.
Nå. lille Gustaf. säg nu om. vad jag sagt!°°

|.-|,|,,¿,|,¿¿||,,, 2,2 M, Gustafz- "Inte en kotte gick."
Finlandsaflon var i söndags anordnad pa Frälsningsarmén i
Strömsund. Behällningen utgjorde kronor 93:25.
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Snön ltladrar SJ-trallken l norra .llmtland 1: .I 1-1-to Sv. \'lg - och Vattenbyggnadsförb. avd. 337. Strömsund
(ÖP) litt osedvanligt kralligt snöfall 1 norra Jämtland de se- (LT) hadepasöndagen årsmöte. .\ledlem.san1ale1 v1d årets bör-

naste dygnen har bl.a. medfört stora svångheter 1 _|ämv-äg.straf1- Jan var 58 och v rd arets slut 72.

ken. Dnvor på l.5 meter ha tomat upp sig på Jämvâgslinjen. Styrelse: Olle l.arsson. ordf.. .\lagnus Funseth. v.ordf.. Nils

och stora besvñrligheter ha uppstått v rd växling på bangården 1 llolm. sekr.. .~\rmand (irönlund. v. sekr.. Karl Nârsjö. kassör.

Strömsund. Jöns Persson. Oskar Enksson och John Roos.

Tåget fran l.'lr1k.sfors till llotrng behövde igar mer än dubbel Rev rsorerz Jonas Persson. Per Pettersson och .-\lv~ar Olsson.

normal körtrd. och rälsbussarna kunna knappast gå fram. T1ll representant vid F('():s sammanträde valdes I-Lmrl Löf. vid

En buss från Sollefteå till lloting kom 1 går kväll inte längre än .-\ßl~':s Sigge Karlsson och v rd avtalskonferensen Olle Larsson.

11ll Rossön.d11en plog fuck gat1I|m¿11es1 morse. I dag fonsät-
ter snöfallet. och det har till yttennera vrsso bI1v 11 en krallrg
vrnd.

Blllöraren hejdade strömsundstaget l tld 1.1 .I mo
(ÖP) På tisdagen råkade en trafrkbil från Strömsund köra fast

i en snödrtva mitt på järnvâgsspåret å övergången mellan
Ulnksfors och Strömsund. Chauflören fick brått att med spa-

den lörsöka få loss bilen. Tåget var 1 antagande. llan såg srg

ingen annan råd än att springa mot tåget och med .spaden sig-

nalera till loklöraren. llan lyckades och tåget stannade. varpå

bilen kunde lösgöras och löras från spåret,

.lIll1I1irh'irl1ï_t_'gn1ng under lN'I'e1l.skupvIulen

Logen Norrskt.-net l Strömsund
(ÖP) Logen 655 Norrskenet 1 Strömsund hade 1 söndags års- E” 85' “hg H 3_"“"

man-_ ra1,andc1,a1ss-wman vatacs: L.T..-vnhur Jacotvsavn. vi 1..T. 'mfl ' dag f>"'°'_f- '“'“'4*l°"*f"°" P" -“'*"*°'**°" ' f'“'**'°ß°"
Oskar “a|mm_\__ sek “mm 0|wm_ [__ Skm Sw" “odmh 85 ar. llan var pa s1n_t1d .-\lanas sockens allt 1 allo. Sålunda satt

LL: .v1a111<1=1 .v11a1mws. L.11.11m111 rc1e11111s L..v1. 1:.-:son '“_" *“'“ P°“~*'°“*"“““"*'°"~* °“¶'“'='“*'“ ' '7 *'- *°'“'““““"
L¿gdbc,g_ stammans ordförande 1 24 år. namndeman 1 36 ar. ledamot 1

Till ledamöter 1 ungdomslogens verkställande kommitté utsågs ”T53“'ï'°'*°" ' 4" áfs Dc" “'*'“5m"¿“ h°r“""'"5°" lämmdc han

Axel Lödbefß. Anders Ronne och ()_ .\lalmros. Rev rsorer dc' ar *M ha" fïndc 3"' Ann" 3' ha" "d M' "gm "ch mycke'

111c-vn; .-v11.1«s.«1111r1;-c. 1-:ms Laguhefg och sme-11 r',a11g«.-11. '“"°~**°'“° =“ *'°ß'*“5“*'°'*°"'°- W” M" 'ï*'1°' ' '“*"“ °°" 'W-

Sjukvårdskommitte: Jenny Ronne och llaldis Fjällgren. "'"3“'~
Logens medlemsantal den 3l Jan. u1g|orde 90. I-.fler mötet var

ett trevligt program anordnat. I

I 3 e horaI;on.vsrululmssen. .llul norska gränsen.

Förbud mot svordomar
_ _ (LT) 1 sta|:t:'1n.sl. I utatron u vaktar ecklesiastikministem

.Slmmsirnrlvrrngrlunmr .vknr|ar1shm~lce1°Iu1nun med krm }:ä"mm_ kv pp \
I-'rr Ilarulrl ïelemus. Rnherr .\'1lvs1m. II/orul Kring-I-'rnlelI.
Birger Srrónrvlerll. Erik Skngnurn neh lv'arI-I-frrlc ßhrl

27 grader l natt l Bromma
tLT| Östersund hade -30 grader.

I-'red på hårda villkor lör Flnland 1.1 3 1-un gem. |_¿¿,r|¿| mm M; mo

-'Nfdef hele Karel-ska nä-*el med \'1h°f1.=- hele »Maden ev 101=1rarfa11anmm1 afsetma Lagmarmfsv-11a11|ugn1«11s1111a
Ladogasjön och delar av östra l-'1nland. llangö anenderas. , 5," hem pg, \|¿|-gm-|m_ Um W, R-,¿¿ 5,, |g_<g_

6-l



Huvuddelen av de tttoblllserade liyllalngar :J J mo
(LT) lörbanden i Norrland skall lä lämna sina lörläggningar (ÖP)Fru Alma Eriksson. Strömsund blevmedanledning av sin
och återgå till civila arbeten. S0-arsdag pa torsdagen hjärtligt hyllad. Pa morgonen upp-

vaktade lönitom anhöriga en antal vänner med sang och över-
Fl I I I "I lämnade presenter. Av sina närtnaste Fick jubilaren mottaga en

. . _ . klockkedja och ett armband av guld. Av vänner erhöll hon en(LT) Vid en större avverkning r Munkllohögen av Ulnkslors _ . .Sum AB ha | 4' | E I 8"" R I mr On'el'ors\asmed nejltkor ochen penntngsumma.

Finlands-hjälpen. Genorn att bolaget betalade l00 procent pa
arbetslönemainllötdennadag 592 kr. ttltöps orl I

ttAt=t=s°<H1'e ' _ Ü3451
.' ' r

I-'lnlaads-hjälpen tøstuo W ;¿,,,\, ,«.~
(LT) En av Svaninge SDUK anordnad Finlandsaon den I6 uamqil' " t' rramami
marsinbragte96kronor. “Nauru -' T

lïullingsas har tredje listan lör Finlandsinsamlingen inbringat Ku." “M W ha “;N;¿ '¿n '”'m !;;'“"^;
M2 kr. Dlrjärnte klädespersedlar. :~r:.d_t°.¿°:t~b't,pf;«“~'¿'L¿§¿'I;;»gf.daUw et- ïfuorom;

'__ .'11 « _ . _ . _

ngu.p.a. . V mo .V . « t _ ¿_ '¿. L; * _

(LT) hade i lördags årsstämma. Styrelsen fick löljande - » ; " ~% ~ 1 ~s 'lg
sammansättn.: disponent S. Carlsson. Strörnsund ordf. lantbr. lst: B13 ai: ÛÜ3- 514.. sin *ff ÜÜÅ

~ß 11 B 1.1-.fa 12
_i\'-':_" l-.|;;'4'¿=* .~-j _. _

Éåïsom air. o. otorssm. smsmstma och tsmbf. M. snus- 5" I 5" 31*-'í~Ü1 " üv f 3513 512
SW- ÅSPIÜS- Kaëlrorl
Beslöts att till rusthällarlöteningen i länet anslå l00 kr.

Kaffe och te ransoneras l'r. o. m. i dag. :v 1 mo

STOR PÅSKBAL ïrlrfytta pa ram; rm Hutds Nilsson. Hsrbsem.
anordnas à *Wl-

Folkets Hus, Ulriksfors
._ Spara skldbjörkeal .t-t mo

|0|'d38° den 23 kl- 9- °-m- (LT) Med htnsyn im iafmms sim um- at- skidor mmm)-
Ml.lSl|(Z TÅÛES från Lil ler armelörvaltningen i en skrivelse till domänstyrelsen att vid

skogsavverkning lör landets behov av bränsle tillgången av
lör skidämnen lämplig björk sparas lör detta ändamål.

20 J l9-10

or ova e __

Gunnar Jacobsson Fodde
och En POJKE

^““a'Ma"h° R“““'“a“ Margareta och Olof Erasmie
Strömsund Dorotea Strömsund den 5 april l940
Meddelas endast på detta sätt

20 J INO Skldtivllag l Strömsund x 4 mo
Fä;-lovade (Om trtc strömma mac i gar mmm: pmpagmaatat-img a

skidor under stor tillslutning av bade löpare och askadare.
Beflll Tl'IllllSll'Öl'l1 Löpare över 30 ar erhöllo 40 sek. handikapp lör varje år över

och 30 ar.

Anna-Greta Nyman
.,. _.. _, Förlovningsringar

F-lans-lo Stmm med fri gravyr. Ringmått gratis.
R & S Sundings Ur-& Guldsmedsaflär.

'ï\lF



954970" ll 4 N40 Svenska ntarsehskor tz 4 mo
tm nu suianut Andrea. anka min fnimtianu ni. un Mimi M, 5,0 campus, vid Mg ,,_,mp,_,mu,_

Andrée. bördig från Ojaren. Ström. har avlidit på Knstian- , f- _-"- F -
stads lasarett. Fru A. var född i Hilsingborg l888. Hon ge- Lo rm 'ga orrmsø 'ömma under uwmaßchm'
nomgick lârarinnekursen vid Fackskolan i huslig ekonomi i
Uppsala. '

Fru Ebba Goetzllger. dotter till framlidne handl. Fr. Ersson.
Strömsund och hans likaledes framlidne maka. avled i sin hem
i Ludvika pa torsdagen i en ålder av 50 ar.

KRIG OVER SKANDINAVIEN ni mn
(LT) Norge och Danmark ha besatts av tyskarna.

Narvik l tyskarnas hinder

TYSKLAND OCKUPERAR NORGE OCH

Pà våg mot norska gränsen 9 april l940.
"ch Danmark i tyskumß vud' Ivan .Nft-ström. Låt-helga. längst I.Ii.

DANMARK .Meddelande ts -t mo
(ÖP) Som mörkliggningsövning inom kort kommer att anord-

Två norska pansarbatar sänktes I Narvlks hamn nas inom hela länet. vill Länsstyrelsen uppmana allmänheten
Nm-r|||i|mg|| uppgjvg mgfmggr man g|~f|_ att otördröjligen anskaffa och iordninptilla materiel för av-

400 mmur ßude binm' | djupet skânnning av inomhus- och utomhusbelysning âvensom belys-
ning á olika slag av fordon.

Osiersundden 13 aprii to-to

Qulsllng blldar nazlregerlng l Norge. in 4 :uu T°'*'°" 1-5fS"°"

Tyskarna herrar l Bergen och Trondheim I-'tittandstijatpen
tLTl Arbetarna vid Ulriksfors sultfabrik ha arbetat på över-
tid söndagen den I7 mars och den 3l mars varvid denna er-

51750!! ÜUSWWCNÜNUÛII sättning eller övettidslön med IOO procent fran bolaget upp-
t0Pi Ms M måßdßsw möts- Ordf- uwmwdß mßdlsmmßmv gan im in. 2.062; is. vana belopp iuu nu omtamnats titt rin-
att inventera sina lörrad av sängkläder lör att om möjligt nagot |,,,¿$.¿,,$;,m|ing,m_

kunde givas till Finlands husmödrar. Vidare ahördes ett löne-

dfas av Pcf H SGI'-..\,d. |
yttrade bl. a. - Den dag vi leva i âr hard. vi kunna när som helst HJ-, hade i onsda -

_ _ _ __ _ gs årsmöte. Styrelsen Fick löljande samman-
'°" “*“':“råd“ W" "“P°':kF°',“" 'W88'_°'*'“':å'°°“°““ hö' sanning.. min sunaimg. unit. saiiy sundin t-. nnir.. Mana
'““'l “' 9*“?°'“ P'°° '°' ' °“*”““.“ ' "69 3 'T""°“ '°' .ianssnn sein.. anta oissun t-. sein.. Hamid rr.-ienius kassar.

d°Ü°'d° ßr °|'k° mmm" man ka" "una W smaka' Suppl.: Sixten Fjallgren och Ingrid Jacobsson. Rev.: Rune Jo-
hansson och Karl L'. Persson.

Mötet beslöt. att tombolans nettoöverskott kr. 2527:27 skulle
överlämnas till nationalinsaml. lör Finland.

Fadde Engelsk laadstlgalag l Norge ts -t mo
En son tm omaiuii iunnmuniite min Lnnunn i dag.

Strömsund den .Il ll ds slak rlßretlll lll de tllstfllt- int tt te g : t
8 alm! 1940 tom natt i söndags arsmota i suonisunu. oismiusraun rutt

Svga Qçh Hgnmng Mångngsgn följande sammansättning: N. Svensson. Strand ordf.. P. Olofs-
son. Bredkñlen v. ordf. och E. Fjillgren. Grelsgard sekr. Revi-
sor blevo O. Olofsson. Strömsund och O. Svensson. Bredkâlen.

Tlllvarataget
Slät guldringll-H0-10

Mårten Eriksson. Tullingsás har avlidit i sitt 84:e levnadsår upphimt Caf¿ -|-empc,-amc

Strömsund.
Selma Katarina Forssen. Strömsund har avlidit 62 ar gam- Te|_ | 2 | 2
ma
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Fó-,.lm.ad¿, 'Q _' I Grupp 8. -Il-49 dr: I0 km is .i two
Pcnc Malmen ' l. Karl Wiklund. Strömsund 4l.0l

' ' 2. Per Wikström. Tullingsäs 4l.04Hilma Jacobsson
_ . _Ãspnâs Tumngsß 3. Nils Encsson. (irelsgärd 43.04

Grupp 9. lierlersklasven. 50-65 år
l. Jöns Larsson. Langäsen 32.44

Nytt kort pa kaffe den 29 april. 2. Jonas l-lansson. Södra Ohn 35.00
3. Axel Nilsson. Tullingsäs 35.l2

Alanis skldlöparklnbb iv -i in-io

(LT) har beviljats äterinträde i Riksidrottsförbundet enligt be-
slut vid förbundets senaste sammanträde.

Tyskt flyg l mängd över Sverige 2: -i mo
(LT) Vamingsskott från l5:s luväm pä söndagskvällen

Jämtlands slakterlförealngs l0:de dlstrlkt 22 4 min
höll i söndags årsmöte i Strömsund. Distrikträdei fick följande
sammansättning: N. Svensson. Strand ordf.. P. Olofsson.

Mám Zultriswn Bredkälen. v.ordf. och E. Fjällgren. Grelsgärd. sekr. RevisorerSi* blevo O. Olofsson. Strömsund och O. Svensson. Bredkälen.

Danmark har fatt en ny prinsessa ia -I mo
(LT) Kronprinsessan lngrid har fält sitt första bam. |.-¿n¿u.|.' “ ,p|.|“||.yc|¿" Mm. 23 ¿ mo
"°“ “°**'*°'“ '*'- '°- '° P* '*“'“ß*'ï""“*°°“8°“ 'W °" *'*'*'“" titiösiemnndebeingen iamsijningsenmmn i ei nam 2.: miij.
Wd d°"°"- kronor. Nära 5000 nya motböcker utlämnade.

Prnpagandatävllng pä skldor l Strömsund
Tävlingen hade samlat ett l00-tal deltagare i åldern I4-65 är. Å uugofi | 5"-5||m|||¿| 3.; _; pm
Grupp I. Juniorer I6-I 7 än 5 km. (ÖP) hade Ströms kyrkobrñder i söndags anordnat en andakts-

I. Bengt Torstensson. Strömsund 24.30 stund.
2. Etik Olofsson. Tullingsäs 25. I 3 Eller psalmsäng höll kärens ordf. komminister Gunnar Sällvin
3. Siig Karlström, Suñmsund 25,25 en betraktelse. vareller man sjöng ps. I46. Kyrkoadj. Thorsten

Grupp :_ I-um-0", ,4_ IS dn 5 km llldc dftßf. 0Cll Il" Sl$l bjÖd0$ PGIÛCIIICITI8 på löf-
i. Airo. vaidund. sniinmmd 21.51 ffßlmtßßf-
2. Sixten Eliasson. Strömsund 28.23
3. Björn Viklund. Strömsund 28.5!

Grupp 3. iclmr I4-I 7 dr: 5 km Tvä feintnnars "krlgare” på väg tlll Norge 25 4 iuo
i. anna Enessen. cineisgani 32.05 (OP) fast i Strömsund-
2_ Signe (;¿f¿|u,,¿_ 5"-Ömsumj 3.i_05 Tva pojkar i _Doroiea. den ena på lS varar och den andre l_~l.

3. Tyra Lundin. Risseläs 40.0! IßdI8“Id|:It:_\:Ck:'n lk)o:mmii överenszdm aqolïšåïâ U:
Gru 4. damer 5 kni “ge r a ' "B ' "made “Û c" °°pombofg Laßsom ungßcn ”JS en stor värja. som tillhörde ena pojkens fader. Någon dag

2_ Magma Pussom -I-umn8s¿s ”_28 före avlärdenhade de gomt kngsredskapen i skogen. lnte hel.
3_ wamis kan snñmslmd ”_20 ler proviantenngen hade glömt. ty i ryggsackar medlördes

_ _ . lör expeditionen nödvändiga livsmedel. Fran Dorotea gick lär-
G"'PP 5- '“"""*“"“'"' ”' *"' den pr eyitei av-ef timing een videre in i iamiinnd. De avemai-|. |\'8l' JÖIISSOII. 37.33 lade en lumen av

2' J°m$ o_“°"d“' S"ñm$""d ”'05 Dä den ena gossens mor pä kvällen saknade sin son. alarme-
3- °"° E"°“°"- G'°'*8*_'“' 3”-2' mde nen immev-ifdsnsmndens mdr.. sem i ein nn mmimdde
4' Tum c"'s$°"' Smmöjdcn 4035 polistnyndigheterna i angränsande kommuner. Följden blev att

ÛWPP Ö- 13-300* /0 'W pojkama redan dagen därpå logos om hand av polisen i Ströms-
I- Måns Zßlfißwß- Stfömwßd 37-07 undnipadekngisim nejimma namindesnemnii Demieaigen.
2. KN' Eflk ÛSCIPSSOII. SlfÜl'l'l$ll0d 42.55 NU pogçn çk [gg på dc img; k§|'||p|||1|g_ hgdg dçn çng gin
3- ^- lhmwß- Tvllißssåß 43.31 iedusesa fastbunden pa eyvein. medan immnnen reminde den

Grupp 7. 3/-40 dr. ln km stora vârjan.
|_J0|m| Wessman, Si;-ömsumj 40,20 Hade inte vederbörande i Strömsund hafi ögonen med sig. skulle
2_ G50; Ni|§§°||_ Sumsmd 43,13 väl pojkarna vid det här laget ha ryckt in på norskt territorium
3, Thyf Oman, Strömsund 45,09 och börjat figurera i de olika överkommandonas krigsrapporter.
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Seouterna l Strömsund 2.* -I two Bensinen ransoneras strängare 2' -i iuo
tÖPi hade pa tisdagen anordnat en finlandshögtid a realsko- Sannolikt att privat köming stoppas efter IS maj.

lan. Behallmngen skulle ga till ett invalidhem i Finland.
Scoutema intagade under sang löretrñdda av fanbärare. Sedan

"\'àrt land" sjungits höll komminister (iunnar Sällvin ett kort "'“""_°"d"f 'l3'_“"_"l“_ 20 -t two

tal om S:t (iöran och uttalade även scouternas tack till 'LD M" ' hrdag” ïagamma ' Suomsund' “mm bla' bb
Jamiiantii. Lumiiwim iaf den niamiaa ram de au mottaga '7'"~*" '““'“¥°“ “'“ ““'äßß“'“'° *“ *'59 '5“'“f**°"5*'1°***°“ -*“'“'
pa högtidsdagen. Sedan kommunister Sällvin sjungit °'Soldat- """há"“à'“°"'\ “kam“"°"'
gossen" samt "Löftet" med text och musik av llelge Engström
visades filmen från Tullgamslägret. Festen av slutades med "\'ar

. _ _ .. Av-slilrmad(iud ar oss en valdtg borg _ l.okalen var fullsatt.

/'ulÅt' Bcrlttltlulh' t ltl (irimtl Hnlvll I .$Irtmt.vuIttl

Svnnlnge S.D.L'.K :S 4 run
(LT) höll mànadsmöte den 2 dennes. Ordf nämnde i nagra ord
den sista tidens händelser i vara broderländer och framhöll den
absoluta sammanhållningen. som idag fordras av var ungdom.
.-\tt svara lör nästa möte valdes samtliga kvinnliga medlemmar.
Dagens särskilda program bestod av kaffeservering. allsång
m.m.

tLTi men dock belyst baklykta bör anbringas pa cyklar enligt
resultat vid sammanträde mellan luflskyddsirispektionen och
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Nisse Ollatider 30 -i mo
tLTi .\laiteuspojkarria. har ådragit sig en svar vriststrackning
och har inte kunnat träna eller tävla på någon tid.

Ströms sockens brandstodsbolag
tÖl'i hade pa söndagen extra sammanträde. Brandchefen John
.Nyströms tidigare bordlagda hemställan om ett anslag a l0.000
kr lör inköp av hrandmateriel. skumaggregat. motorspnita.
slangar o.s.\. bilölls.

Ström
\'id extra sammanträde med kommunalfullmäktige på

gen valdes löljande ledamöter och suppl. i familjebidrags-
nämnden. J.l-1. Andersson. lilriksfors. llildegard Siöberg.
Strömsund. Nils Svensson. Strand med Oskar Udd. Ulriksfors.
Lina Lund. Strömsund och Per Olofsson. Bredgard som supp-
leanter.

.-\..-\.
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DANS 3
a Palms Hus i uifiiisfors

lördagen den 27 april kl. 9-l och
söndagen den 28 april kl. 8- I 2

Musik: Nääs Svvingkvartett fràn Ådalen I §
Itt/alls Runs I 939



\'alborgstnässo|lrandet H two Till Finlandsinsamlingen har anslagtts l700 kr. Tidningen Vi
(LT)Valborgsmässoal'lon i Strömsund firades med säng på tor- har utgatt till medlemmama med l IRS kr.
get av kyrkokören samt tal av kyrkoherde G. Löfvenmark och l styrelsen omvaldes Torsten Carlsson. Per Olofsson och OM
apotekare I-l. Boge. Det strålande varvädret hade lockat ut de Mattsson.
flesta av samhällets invånare. som eller sängen i stora skaror Revisorer: N.l-I. Sjölund. L'lriksfors och (iunnar Karlström.
drog upp till Holmberget där den traditionella brasan avbrän- Strömsund.
des.

srttósi t..« i-uu
- (LT) Kommunalfullmäkti e hade pá sönda 'en sammanträde

FÖIÉLOLJDE varvid lömyade rättighet: lör utskänkntng 'av pilsnerdrtcka t

F-*°1°"' -“*ä*'““*l sumtuuut med matig uuiitut imitjau.-s iaf .\,-u iiuicitei och
°°h_ Turisthotellet i Strömsund samt .\/lans-sons .\latservering t

Ingeborg Mikaelsson L-|¿ks|~0,§_

"“““âs d°“ 2 “W mm Vidare godkändes förslag till reglementsändring varigenom
(iärdnäs folkskola förändras frän andra B-formen till tredje B-
formen samt ord. smaskolelärarinnans löryttning till vakant

måst." J 5 'No ljä Slfölållnd.

t0Pi Fotografen August Luuatiuim. strømsuurt tuu ut-ridit se
år gammal. Lundholm var född i Tännäs. men flyttade i mycket
unga är till Östersund. Sedermera tog han lältskärsesamen l¿,m“_M._'p“ ' arom _ , _“.m"øch Ü | 'S95 ml | I usa och I 'ons i Lu|c¿_ Fm' ( Pl Stromsundskretsen a_\ R_oda korset har den senaste tiden

_ _ hall stora utgifter för att harbargera och utspisa den stora flyk-
'qn har han nn' boss" ' suñmsund och hu där under mc' tingströmmen fran Norge För dessa ändamål har en sylöre-änettk' klbl.. lmedfot f' -de' k _ . _ . . ' ' ' '_mkæmrïäfs cS“_ñ;ssï:t:_h|_ Hamoïrsöïågfåßgnçiï hr: ning i Strom inhnngat 43 kr. och fru Signd Olofsson. Tulltngsas

också i stora delar av van land spritt kunskap om dessa bygder har à "sm 'nmmlm kr' 93:50'
och lockat turister dit upp.

I-list önskas låna s 5 two
IÖPI över sommaren. event. under varbruket. (iod skötsel
garanteras.
Karl Eriksson. Risselas. Ulriksfors.

l xstwti

FÖRLOla'-IDE
(iösta Carlsson
lljördis Jönsson

: Arvika Strömsund

I-'örsvarslåtiet ~i .< i-uti
Varför skola vi samlällt stödja lörsv-arslänet genom att envar
teckna största möjliga belopp däri?

.-lugim Lumllmlm Därlör att det är var plikt mot fosterlandet. Ingen svensk svike
denna plikt.

Erling I-Iidem. ärkebiskop.
En herre inträder pa en frisörsalong och skall rakas. När fri-
sören nalkas hakan. säger kunden:

- Var försiktig nu. lör jag har en liten.... kvissling där!
- Ja. säger fnsören. sana är lörrädiska...

l~lola folkhögskola: .t .< t-uti
(LT) kvinnliga sommarkurs började på fredagen. Bland
elevema märktes Anna Ronne. Strömsund.

Ströms kotisunientßrenlng
hade den 2 maj årsmöte. Medlemsantalet har ökat under ar
l939 från l203 till l326. Nya försäljningsställen ha öppnats i
llåkafot och Ãspnäs. (iubbhögens koop. handelslörening har
uppgått i Ströms konsumentlörening. Butiken i Stamsele har
inlly1tat i egen fastighet. l.ümrIui.mult-n. Gänlnâs .skola
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()BLl(i.-\Tl0.\'S.\l.-\RS('lll-IN
"\'i ska tömma var spargris i àr..." \ 'G05
mm; air Hennksmn. musik; um tank Larsson» W* J°'“*““_““

6 Åna Táqïl-5'
Frösön Strömsund

Träd fram. träd fram med kapital Fm” km” P'“g“'da5°“ 'NO
ur Östersund och Offerdal
och I-lnafors och Jorm! DM”-.|| M, ,.,,,,,

W' if “lf *lm *lm “lt -*ml tm tank Lammief. orm. stram. avled den iz <1-=_s.i af gsm-
dår vi går vakt i vàrvind sval ma|_

i l5:s uniform.
Men lör var fred
som vi önskar och vill Förfilílretl
orkar vi med nagra utgifter till. Hedem-ind.E|-iksson
lfran Storliens ljâllregioner -

och från Krangcdes vinklar och vrår Sexuo år
ska vi utlöra sma transaktioner
så langt slantama vara lörslar.

Refräng:
Gar du med efter obligationer?
Har du hört vilken ränta du lär?
Vi ska skramla till många miljoner.
vi ska tömma var spargris i ar.

Holland och Belgien överfallna Tyska arméer
glngo över gränsen kl. 3.

DANS
Folkets Hus Ulriksfors

pingstaon den l I maj kl. 8.30 med
gâstuppträdande av Göteborgs cabareten.

OBS! Fri dans à cabaretbiljetten.

pg,-|¿||“||_|;||,,|| | §|r5m,“;| mt M0 GimufIll-deni-ind-Eriksson med dum-rn lngegänl

(OP) Flyktinghjâlpen i Strömsund organiseras av strömsunds-

kretsen av Svenska Röda Korset. Både godtemplarlokalen och qmmqmnm.
rntsstonshuset âro_allt_|âmt belagda med personal frán Ö S' _ sko' _ _ ha få bidra ß skam. r
ta-simmbuiansen fran england och Röda kors-ambulans ' P' _'°"“ _ "'“"'“ ' " 3 ' 1“'“' fl"
från US:\. Pc" ar behövs -vctïis och mn a U" Täxans rÛlk§kÛlÛ. från Södra U"

-~«= g' ' “ ” :<.:.f:~.s:.“.::~:::.'-=:::~.;r::.=.2:::f:¿::.'W°“
5

”Barbis” rakstuga
rr i Strömsund

åter öppnad

' Å.\'GBÅTS\'ÉD 20 S to-to

ca. I .000 kbm.. i större och mindre poster levererad efter Ströms
\'attudal eller lev. banvagn Strömsund köpes. Anbud pr. kbm.
och uppgtlt om pant till àngf. .-\.-li. \'lR(i(). Strömsund.

3,1/ |:,.¿-,,'”§ /¿;“m. Sßllllilll' II .< to-to

vid Röda Km hane I I 2 àr. med stamtavla. till salu

<""""/f"'-W" W" * Rune Lundholm. Strömsund.
¿ 'H Telefon 56.
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Dödssn-att 2: s two I-'lalaad J o tuo
(LT) Första lagutskonet hade avstyrkt en motion av hr Wallén (LT) betalade lör sin frihet och självbestämmanderätt med
(bf) m.fl. om utredning om dödsstraffets äterinförande förbrott l9.576 stupade. 2.273 lörsmnna och 43.557 svart och lätt sä-
som vittna om särskild rahet och ondska samt lönäderi- och rade.
spioneribrott. Båda kamrama bifóllo utskottets förslag.

Årets Ilaggutdelnlng 4 ts two
2 ' ' (OP) l samband med svenska flaggans dag den otuni kommer

FÖRLOVADE flaggor att utdelas till bl.a. latttbr. Olov Blomberg. l~lallviken.
I-ars Lßfwß ttyggtttnßsntetntm t<.o. etfstntnt. t~tnt~snas. attt. tsatt onn Jans-
Aim Strand son. stttsntsttna. nat stnsatttn-e tat-att ttnntstnn. ttttttt-attt-n.

Rasjöhöjden Havsnis

Grävllag påträffad l Lángäsen s tt two

(Ort Nntsttt nyttttngstttsntna-n om omm tttt snøtnsnna *:';\!;_* '“ Fânfmf' lf' :'" “å'3°'§;|“':“:“'"“ mr “rdf.°':
börjar avtaga. Manga av dem som vistas i Strömsund under 3 . fnscn C °' 08 fn ' y en' 'S ' ° 'Sgame men ha “Bil sig pmm, i jord' | | le i omm by” familjebok förekommer grävltngen så langt norrut som Jämt-

unttt.-tttattet t stttsntsttntt tntt stans nt- twattntsttnns-.-n nnnt 'W °°" M“'°'P“L '“°“ ß P°”°"°' '°“'° hi' 5 ”'*' P'°“'“ "'
stunt; rntn tttntsnttsten. sttttnan tnn-tt t ntttnt poster tntatn- *°" "*ß°"-
ttts 4ts tn.

LÃNETS MI-2DlCl!\'AL\'ÃXTl-IR att two
Födelsedag (ÖP) böra tillvaratagas i är. Lämpligt göra pä sontmarstället
(LT)S0 år fyller den 30 ds köpmannen Karl Larsson. Ström- eller under söndagspromenaden an samla vänderot. kummin.
sund. maskros. hästhov. gullviva. mjölon. stormhatt m.(l. Vara

lältemedelslörråd ha i viss utsträckning blivit lidande pa fran-
' varon av importmöjligheter. Som ett led i Sveriges beredskap

5"." nu 3” 5 '°'° har medicinalstyrelsen uppmanat allmänheten att var och en
(LT) ° v"ß" 3" d" "W P°3k°" °" 5'"°W "Ü ha" 5' *'“k? på sin ort ma tillvarataga de växter. som kunna användas i
- Vågar inte. han är den enda i familjen som kan ställa om mdicimk' bmk
nnttn ntt ttntn-tg.

F mt | 29 UtmärkelserI etra länet 5 . _ . _ _ _

tótçt unsstytntst-n tntt raststattt ßtjttnan ttttttsnt tat tnttt :lä 'on M°“"1 ß' "" °°" '°“"'3"°' ' “'*°'* WS' 'W “d "°*"rk tilldelat ' 'lt att de st I k n oststations-S : \'C Cl 5 | SI 'CT .On Of C C P

Avgtng ft-an Natt-tttsn tant tttnnnt nttttttn ttt. s nen ttt. 24. Ann- ß'”'*“°"° E-M' "°'“°“' "'"“""'
vanan nnteaetban rntn stnsntsnntt. f fa
Rlltsntarselten Jt 5 two
(LT) i Strömsund pa onsdagen samlade l26 deltagare. Bästa
tiden hade lFK:s kände skidlöpare Jonas Ollander med l.0l.30.
Mangarävenpasöndagochräknardamedettparhundra
deltagare.

Tre st. beg. symaskiner | N
billigt

P.R. Pettersson
Box 63 Strömsund. Tel. 206

Kalle Larsson

Vldködalšorsetsärstnöte :sto-to I

(LT) i Stockholm pa lördagen utdelades medalj i guld 5:e stor-
leken till bl.a. l~l. Arbmatt. Alanäs.

Heltttbsgda att mo
Fröken Karin Nilsson. Strömsund och Östersund. som sedan

Fotboll totø tant i tanntttsjtts ttt-tnnttgn tat-sttntas tjänst. sedan tat s
-lâmllßfßfiß dess föreståndare. lämnade den l okt. på egen begäran denna

ÅNÜIICN ° SWÖNSWÖ 4 ' 3 sin befattning. Hon atsade sig idag sitt styrelseuppdrag. I lör-
0P° ' IFK 0905004 0 ° 6 eningens lönroenderad omvaldes forstmästare S. Arbman. Ala-

näs.
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Realexameii x i- two Fotboll
\'id realexamen pa onsdagen vid samrealskolan i Ström blem IFK Östersund - ll-'K Strömsund 8 - I.
samtliga godkända nämligen l(.(i. llömfeldl. Lövberga. l-Ink
Skogman. Strömsund. .-\nna Stenberg dzo, Viola Berg dzo. .\la_|a

Due. Bredkälen. lngrid Jacobsson. Nässiken. Karin Jonsson, _,\||| 0|,,|,5,-in ||,|“_. || 6 Nm

5"'5m-*'U"d- -'\0"3'l-'-*J Nïmfm- 5\°"'“t3°“- ha Ü|°f-*"-'"'°"- IÖPI i sara Fiskevatten. Västbygdens. Risseläs-\'allens och
TU"lIlg§å$. Yllldlä ROOS. Sl|'Ö|115lll'ld. Kšlflll Sll'ñlSlCd|. BNÖ' \°ágd3|çn_\~_ ud hg; ;|n§\-;|f_ K\|_§_g|0|'n;| Och S|0f;|
gåfd. TOR! Södßflülld. llll\*.\'l'läS. M3]-Bflll Tllñflllulld. _g||-Ömmc | L'||1k_§-fm-§ m||ç|';|||;|_ç ä\-çn | |B|~hudç[_ \'àgd¿||cn5
Ulflkäfß. .lllllil Tåqïlál. Rl$SClå$ OCH Ållml .\lí_ll1íl \'âl.\'$díll'l|. 0;-I1 R|§5c|{;5-\';|||ç|g_s. |'|§kç\-;||1çn Sf§å|j;|_s f|§|;ç|;0|1_

||°ll“b'- Byamännen.

Dödsfall
(ÖP) l-'Järdingsman Olof l-llinor Söderlund. llavsnäs. har avli-
dit 49 ar gammal och sörjes nämiast av maka och bam.

a->*__

Teknisk studentexamen
(OP) har vid tekniska gymnasiet i Göteborg as-lagts av bl.a.

I-lrik Axel \'ilbern. Vagdalen och Strömsund.

Årsavsliittilng vid Ströms folkskolor
(ÖP) ägde rum på lördagen. Strömsunds och Näsvikens folk-
skolor hade högiidlig avslutning i kyrkan med tal av kyrko-
herde (iunnar Löfyenmark. Bokpremier erhöllo Anna-Greta
Andersson. .-\nna-Britt Nyström. (ireia lídstedt. Nils
Strömqvist. link Andersson. Sune Syalstedt. Rut Danielsson.

.lliku-Kari. Karin Eriksson i.-lblmrn-ikvn. um/ .röm-nia Kcf'-“W Tmßlu-*3 Kim" P°f§$°"- RU' J°h3"$$°"- 0"* -Mid'-"'5'
¿',,¿-_ /-/,,,,_._ 5/,,,, ,,,-;, pp, son. I-Irik Näslund och Staffan Tuveland. Fritt inträde i Ströms

sjukkassa erhöllo lda Wikström. Alice Roos och Karl Johan
Strömq\~i.si.

Ströms landstormslörenlng s s mo
(OP) hade ordinane \-armöte pa onsdagen. Styrelsen fick föl-
jande sammansättning: folkskoll. J.l~'. Stenberg. plaislagarmäst. ha _.\m||.,|.,|,,| | mmm., | ; ., mo
John Nyström. bokhallare Lars Johansson. löjtnant Ebbe 109, p,g_;|_ m|;¿,||c|§,-f och bcnsgnbfig
Frykberg. alla Strömsund samt Iandstomislöjtnant Mattias
Mattsson. lispnäs med folkskoll. Per Johansson. Strömsund
och landstormslänrik l'.L'. llolm. Jonsgard som suppleanter.
nu-isøm; ßsumiim ioim Linaqt-si. vaiti.-ii och uapmii van- Pflm' "'°|“l“" '1° "“°
demzirkws. till salu Zl69 Essex. 3l»'2 år. mycket from. rask

betäckare.

Svenska flaggan: dag
(ÖP) firades t Ströms kyrka. Scoutema lagade in med fanor i “hwnmkdnpr i gwömwud
spetsen. Kyrkokoren sjong \-art land”. ”Norrland” och "llör 0 _ _- -_ - _ . -

W- -<»-«»»-« G--- L-f~a-M- ---I ;..LLf::,1°:f'::fr.,:".:;:s::;í.::;r::“¿,:.§:::::":f.&::s
ah kyïkwöm' sjöng uswñgcs naggan' Strömsorten bidragande orsak därtill utgör hingsten

lngyald som ägs av brödema Eriksson. .-\bborr\'iken.

Slata matchen l .Jlmtlandsaerlen
(OP) N39-l0 spelas i morgon på Hofsallen mellan IFK Öster-
sund och lFl( Strömsund. Strömsund ställer upp med lölyande Tyskt lrmëll Slår lllllillßr Paris portar.
tag; s. Fjsitgmi. i<.i;. aim. R. sy-berg. \: in-atund. t=.. rn-
acti. s. Fmsbcfg. i<.t:. Jacobsson. tt. t-ment. i-1. simgmn. ii. F""'“'k° "P93" ”rm”
Bäckström och O. Olsson.

70 ar ts ii two
Kriget I Norge slut ttis is-io fyller i morgon f.d. gästgisarcn. Iantbr. Per Jönsson. Ãspnäs.
Stortinget uttalar sig lör kapitulation. Norges konung och re- Ström. llan är synnerligen intresserad jordbrukare och sär-

gering har lämnat landet. skilt hästayeln har legat honom varmt om hjärtat.
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Höjdhoppstivllng t,< r- w-ut I-In fotbollsmatch ts «- mn
Ftnnen .\'. Ntcklen besegrade Åke Ödmark 1 .\ll! t höjdhopp t(")Pt mellan ett lag ur faltpost 225 300 och ll-"K Strömsund

på Stadton t fredags. Nreklen hoppade l.97 m mot Ödmarks slutade 2-2.

l.9-l m. lin ln ltg match kan man säga att det \ar. llemmalaget spelade

bra. ()lle Olsson då dömde bra och pubhken pa Tmgx alla upp-

gtck ull ett ISO- tal.

Ströms Yattudals Turlstßrenlng |-_".-rgon

(OFI hade pà söndagen årsmöte pa (irand llotell | Strömsund

Styrelsen: Robert St anström och límst \\'a.-sdahl. (iäddede. J.

Sjölund. Jomttattnet. Bror Jordahl. ßlasjön. I-'.d\. .\lartensson, "“"'i* k°"'"'_"'“"""m“"3°
h,,m||m_ ßcng|(¿w,g()|“f_.w,n_ Swugdnia [mms “-¿L“¿ah|_ tf)P| hade r sondags sammanträde. ~.-\n.-öknmgar Iran llugo

.-xtanat. t-:tm \: Jttmnswn. una Rmg.L'na.\1an¿~n.s. natt- ~““"*l°'“““ “°" *_ l -'“"'§“~*' ' -'\'='['='*°' *='““ f'“*°“ "°~'\ '1=

gren och B. Sundin. alla Strömsund. Re\ rsorer: Olof Olofsson "“°k“*'" ' "“““°* “m N" "" “'“k“"k*' f"'^""°'d"“k*' "" “f"'
och _,\"-red “am.w,n_ sm-,m,._un¿ sande gäster brlölls lör ett ar. Ttll \.ordf. r barnax ardsnâmn-

den xaldes Sttna Sjödm. .-\lanäset och ttll andre \ brandfogde

taldes Karl llöglund. Stljcascn.

Gubbhögcns SDUK "l~'r'cdsíanan°' ut rt man

tLT| hade_möte söndagen ds. Inom klubben har en trd pagatt Tandkan Erik Espmark
en poangtax lan lör uppryekmng r klubbens aktn rtetsbarometer
\'|d detta möte Justerades och offentlrggrordes salunda ett lördag- ° Tekm" 78 '
skrivet protokoll. Mottagning vardagar I I - 2

Klubbens kvrnnliga och manliga medlemmar skall anordna Vlkgfig Stig Bgrgç||dg|||
arbetsaftnar för att lä rn matenel ull lörsâlrmng längre fram
.\lötet löreslog en utflykt ttll .-\lanäs kyrka nästkommande sön-

dag. Trll referent valdes Sonja line
litt lörslag om brldande as en fnullrg skyttelörentng tâcktes Tllldliklft
och en kommttte saldes att utreda fragan. I denna tm aldes ()lle |||g¿borg _\|§|-gén

5°f“"°'“°" °°" "“°' mm' _ _ .\Iarténs gård vid Storgatan
.\lotct a\ slutades med en allmanbtldnmgstat lan. ett herr -och _ _,

ctt damlag. och damcma a\ grngo med segern llerrama \ tsadc Mromsund
sm tnncboende nddcrlighet genom att utbrtnga ett fyrfaldrgt ° Tdffml '54 °

le\e lör damlaget .\|0lIIglIlllg I I - l.30
SI!

Rea/4-.tun:4'I| ru/ Slrñnn \unm'ul.sÅ^olu /WU
.Ycrlrv nulcn /rr .llmu .llärlu llirssrlulrl. Ingrul Jumhmnt. .lnnu l.nu .\lr-mun. .lluv/u Due.

.\Iu_/-Brut Thórnlunrl. lillrlis Roos. Töm Sórlvrluml. Karm Jmmon
Övn- mrlen' Karm Srröntsn-rll. Era Olo/Luon, link Skugntan. .-lrnv Stenberg. Kur/ (installIlórnh-lrll.

/'fl/t' .\'tlnrlfR'I'_L'. I 'mla ßvrg rn'/I Ju/ul Triqrnl

'S
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Strömsunds-Kamraterna to ra two Fräa tlagshaaet I Strömsund 25 ra mo
(LT) ha i skrivelse till Jämtland-Härjedalens Fotbollslörbtlnd (ÖP) En person än Ulriksfors dömdes lill l00 kr vite lör be-
begält att lä lämna Jämtlandsserien och i stället spela i divi- trädande av fridlyst område. Tvenne personer i Alanäs döm-
sion ll. norra. Anledningen är de lörsärnrade kornmunikatio- des lill l0 kr böter lör ovarsamhet med sprängämnen och en
nerna. person frän Strömsund lör Iörargelseväckande uppträdande pa

restaurang.

P'"d_°“" Aagtaaramrlllaa l smlaaa varraaat
Denna hoga 'äga (OP) Länsstyrelsen hemställer hos K. mzt an 4500 kr mätte
Denna ljock tunna utbetalas som statsbidrag till Ångfartygs AB Virgo lör uppe-
Denna mörka Klara hällande av ängbätstralik lör befordran av personer och gods
Denna kom ßnga pä Ströms Vanudal. Strömsund-Bägede. Länsstyrel-

- sen nner det synnerligen angeläget. att ängbälstraliken kan
D°““° “""'° '3°°k°' appalallaa pa denna laaulaa iasmaaama aammaf aan lm.

Examina zoo mo Förlovade
ror) ma saarlsvalta tlaaaalagymaaslum har araaamiaarals Em' MW-'““°" sm W“°"“°“
bla. olga carlsson. saomaaaa. S'°'°" 5"°'“$“"<l

Midsommarafton

UOFIVIIIIU
(ÖP) l söndags jordlästes i närvaro av en lalrik menigltet i Förlovade
Alanäs kyrka ijärdingsmannen och lantbrevbäraren O.E. Söder- . _ .

lamt a Hamas. uaaanaaama av aaattravaaaaargmamltlaara S'°“ W"“"°'“ BW' °“9°'“
den blamsraflroljaa kistan ia a lyfltaa. lcamaf ltatga Lindberg °“°““'“É n S"°"'“"“'
sjöng Wretblads begravningspsalm. och kyrkoherde D.T. M'ds°mmn °"
Sandell framhöll i sin dödsbetraklelse den avlidnes pliktlrogna
arbete i kommunens tjänst. Den högtidliga akten atslöts pä
nya kyrkogården. Bland mängder av blommor märktes kran- Förlovade
sar frän Jämtlands läns ljärdingsmannalörbund och från lands- Ole Hmtmkc Km" Nüsson
lïskaler och fjärdingsrnän i Ströms distrikt. Strömsund Strömsund

Strömsund 24/6

Predikoturer
(OP) Ströms kyrka: Söndag ll högm.. komminisler Sällvin.
ll nagra. l Garaaaa anala. lmttaaaj. Asrfala. Maaaammafaa- Fvflvväf
gen ll högrnässa med nattvardsgäng i kyrkan. missionär Jo- PCI' 0|°f$$° BW EÜISSOH
han Östberg. Löfvenmark. I I högrn. i södra Öhns skola. Säll- Blsdltåll Fßdl
vin. 2 högtid i Hembygdsgården. Gärde. Löfvenmark och pas-
tor Andrée.

Födelsedag
(ÖP) S0 är fyller lördagen den 29 juni fm Emma Olsson.

Åßslm 'H Ström ßlltmßlßßl 22 ° 'W suamaaaa. rm i ltamajts. ttalalaglaaa nyrraaa ltaa maa ala
t I-Tl föffilwlß vi fwdasw- Föliwk clever sfhöllß maine- matta mia till sa-omsatta 1919. dar de am-il alm-lramlse. Ar
vf=fni=f_i Hm 4= loza utav rm otaaaa laaaalaaaafa ßf Nalaaaa alraaas- och

VIl=1°= Sölsfll Mal' W- ^m° Slsßbsfs °°l' MI:-B mobalaara laal. villan anar lraa ranfafaaaa stolar. Dass-
Thörnlund. I klass 3: Signe Svensson. I klass 2: Olle Eriks- uaomühwgügpn och |¿¿|§inm|u,,¿,¿_G|¿¿|ym°chv¿n.
son. I klass I Bertil Nordfors och Dora Ertksson. si" hu hon shffm sig en gor vinshpskl-us_

Vid inträdesprövningarna den l9 och 20 juni blevo av 26
sökande följande 2l godkända: Hilmar Holmen. Tage Mäns-
son. Sigvard Nilsson. Karl Johan Slrömkvist. Nils Slrömkvist. Slmkurs I Rlagvattaet en mo
Sune Svalstedt. Staffan Tuveland. Anna-Greta Andersson. Rut (LT) Fil.kand. Erling Birger Moe frän Norge leder fr.o.m. den
Danielsson. Greta Edstedt. Birgit Forsberg. Rut Grundström. 3 juli en simkurs i Ringvattnet. I kursen deltaga 23 bam i
Astrid Hemlin. Ingeborg Jonsson. Rut Johansson. Gudrun skoläldern samt nägra äldre elever.
Koming. Birgit Lässman. Anna-Britt Nyström. Ingrid Ros-
berg. Alice Roos och Kerstin Trangius.

Ett llggtlmrat bonlngsltus
7' x 6 till salu billigt

Frankrike har utträtt ur kriget. Robert Strömgren. Havsnâs. Te|.8
Eld upphör blästes klockan 1.35 I natt.
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llundnñrltigen hyllad iv ' iiuti av statsbidrag bygga bron enligt ingenjör Nils Lundhs arbets-
tLTl l söndags var det festligt i Tràngàsens by i Ström. da byns plan. l-Lnligt denna plan utföres bron i S spann. och totalkostnade-
och församlingens äld.sta. änkan (iertnid Olofsson. fyllde l00 ma beräknas ull 2.! l0.000 kr.
âr. Byboma hade gått man ur huse för att hylla .\lor (iertrud.
men även en hel del utombysbor hade infunnit sig. bl.a. kom-
minister (iunnar Sällvin.
Dagen började med högmässogudstjänst. som ägde rtim i .\lor
(iertruds stora kammare. vilken var fylld till sista plats.
Ingen orgel fanns. men sangen ljöd ända friskt och starkt. .\lor

Gertrud sjöng också med entusiasm och glädje trots sin höga
ålder.
l-lfler predikan maste hon vila nagra minuter. innan själva
födelsedagsfesten började. l storstugan hade dukats ett lang-
bord med kakor och tartor. som byborna tillsammans skänkt
till festen. Sá kom omsider l0O- artngen. ledd av- tva av sina

manga bambam. Prästen höll ett tal till jubilaren. .\'är hon lätt
sitt kaffe. blev det stor fotografering. Därefter vilade hon ett
par timmar men var åter på benen kl 5 da prästen höll en an-
daktsstund. Mor (iertrud avslutade stunden med att sjunga
sången: “Hav tack. käre Jesus. för orden vi fatt".
Till sist samlades man ute pa gardsplanen. där en psalm sjöngs.
prästen utbringade ett fyrfaldigt leve för Sverige. och däreller
sjöngs ”Du gamla. du fria".

Bäver l .\laltiiàn ii ' mo
(OP) Cirka I km nedanför jämvägsbron över .\lalmàn har bä-
ver slagit sig ner. F.n del björkar ha fällts. men någon uppdäm-
ning har han ej ännu hunnit med. l)et är nu ganska manga
vattendrag i Ström. som blivit "befolkade". fastän nagon ut-
plantenng ej skett.

Ströms SLU- avdelning t: ' ts-to

tLTl hade i söndags anordnat cykelförd till Statens försöksgárd
i (iisselàs. Deltagarna samlades kl 9 v id mejeriet i Strömsund
och fick där tillfälle att bese det nyrenoverade och modemise-
rade mejeriets lokaler under ciceronskap av disp. .\'. Svensson.

Besöket på lörsöksgàrden blev ett intressant och lärorikt stu-
dium för ungdomama. Det mest sev ärda var de olika gödslings-
försöken. som ungdomarna fingo bese under sakkunnig led-

Strömssundet bör få bno ii ' is-to

(OP) Den ökande trafiken nödvändiggör att färjan ersättes med
bro. Länsstyrelsen ålägger vägdistriktet att under förutsättning

Gimhorg I-'orsherg plöjer Kvinnorna rjvektv ul.
när kurlama r_irlm- in i heretlskupen

76

Isak och .Inna .llamson nu-il sonen Tryggve

Ylgde tt' iuo
tÖPi - droskägai-en Isak Mattsson och lärannnan .-\nna Jöns-
son. dotter till ombudsman (Ä.-\. Jönsson och hans maka född
Strömqv ist. Strömsund.
Vigseln förrättades i söndags i Frösö kyrka av pastor Lund-
qv ist. Tämor voro fröken lilla Nilsen och fröken Anna Rislund.
líffer v igseln gavs middag pa Frösö gästhem. lfnder affonens
lopp anlände ett flertal telegram.

Gott liilsotlllstànd to ° two
tLTl hos Ströms samrealskolas elev er under ststlörflutna läsår.

framhåller skol läkaren d:r llšrenzisky. De under âret vanligaste
sjukdomama. de s.k. förkylningssjukdomama. ha alla vant av

godartad beskaffenhet och icke atlöljts av nagra allvarliga kom-
plikationer men dock innebunt talnka av-brott i skolarbetet.
Den gångna vinterns kokslov har verksamt bidragit till elever-
nas fysiska välbefinnande tack vare tilllöllen till skididrott. som
flitigt utnyttjats.

I Rlngvattiiet is ° t-un

tLTl har den 9-I-I dzs vant anordnat ett juniorläger. vilket be-

sökts av 58 juniorer och under helgen av cza ISO äldre intresse-
rade. Ledare för lägret var predikant (). Samuelsson med fru
samt predikant Kristoffer Wallin.

Lundkvists Bageri
REKOMMENDERAS

Dagligen färskt bröd.
Tel. l53.
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I 940 i-unn Slninisunals .-I-lag öwr Bai-liv med 4-0. H/ålien i lag:-I i-ur Ricliunl Friilell .mm g/unlc -I mdl.

Pá m-an.micnrlv bild lagen I9-II saknas Rirlcunl.
Silianiles Sven llunsmn. Rum' .\:rlu'rg. liilili-mur Sundin. Kur! Ilo/'wrlu-rg. Siig "12-bhc " inlwrg.

Sláenalv' Olli' ()l.mm. .-lnili-rs lïiglwqz. Erili Friilvll. ïiirslen Friilell. .\'.\'. och .-lrnv .-lnili-rsmn-1:'/'i-nian

Holmparken. Strömsund srrömgund ga - rann.

I-öfds 8-I Söndag S-I2 Tanniaiiara srio BERGENDAHL
Dans: Basaranordningar. Skämiiävlingar. -ïeiefon 73-

För musiken svarar Egon Wessèns Swingband. f_d_ |¿md|ä|;_ Erik Egpmafkg p|-a|;;ik_

Mottagningsiid wirdagar I I-2.
\-,¿p,.|m, W. Mm 20. M, Annan iid cer överenskommelse.

(LT) Prima björk kr I3:$0. sekunda björk I2:- kr. prima barr
kr ll:50. panm-ed ll kr.

Förl0i'adi.' :Q " MÅ
FÖÜÜWÜUI Anders Salomonsson och Briiia Olofsson
GLT) 80 år fyller på söndagen änkcfru Marie Svensson. Nils- 3,-¿-¿|;¿|,m
viken. Ström.

Iloiidelllrbiindei" '°"“""f""'.' "'?"""" 3 7 ""° iom vid saninianiraaa i söndags i Manas iniaaaas an snaian-
lLT) kandidailisia lill andra kammarvalei àiernnes bI.a. 'amning avbondcßrbundct Manâs søckcm-ómninß “um vid
fil.mag. Anna Levander. Siromsund. mn” ck 32 mcdkmmat

Till styrelse valdes: Uno Mickelsson. Gubbhögen. ordf. Hugo
Jlmlld-Hlrilkiß snnaanaan. Manas visa nnir. Gunno Liinanaaf. siijassan. sain..
(LT) idronslörbunds tränare i friidroii. Ku Wirén. år placerad och gm |>,|mq\-i§;_ ||,\-suga |¿,_a,,5|-_ guwmmr; Danici 5"-m;|_

i Sirömsund den 29 °=h 30101» Liiis-iiian. nas-isnfan v.A. ai.-fgsaii. Aianas nan ss-an svans-
son. Giibbhögen.

Tanaiiiinm 1” ""°
Mad 1.5 ars prainiis nan is manadafs inns f¿';,';';'|§K Suömsund Backe 'F M
h°5 5°s"“““$ '"S"'“'~ S°k°S “"$“'"“'“3 en ai- in-niniaiagais hanna spaiana s-af iiiaisani rnaaii. snm

ffá" den 15 Ûkmbef- egeniligen firar jubileum i år. Dei är hans femionde säsong. En
S0|\/Gig Thor BOX 53. Strömsund. eiirig spelare och diio málsugen år han och har så alliid varii.

lliin hade en god dag.
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Kungörelse Jt 1 mo
(ÖP) Anmälan om upphörande av nedan idkade handels-
rörelser: Ströms socken: M.P. Bandelin. .l..l:n Estell. Er. Ers-
son .I:or.

Strötns dlspeuslrs barnkolonl
(ÖP) i Öhn inspekterades i mändags av kornminister Gunnar
Sällvin. kantor Dan.Fr. Nordfors. syster Olga och var medarbe-
lllß.
Safl. tvienerbröd. mandelkubbar och diverse gotbaker medför-
des. Smättingama voro pigga och glada. Måndag den 5 aug.
“ryckes det ut'° efter nära 6 veckors vistelse. Nio flickor och
lika manga pojkarhadärfätt njutasolochbadunderdengängna
tiden. Kolonien bekostas av Ströms dispensär och till stöne
delen av majblommekommitten.

Strötns kotntnunala simskola
(OP) har under sista tiden varit i livlig verksamhet trots det
svala vattnet. Verksamheten har varit förlagd till tvenne platser
iStrömsund.ochibyarnahalärareochinstruktörergiortsina
besök. Simlätarinna har fröken Sörberg varit.
Vid en tävling i kanot Gtönön runt segrade Gustaf Lundholm
pä tiden 57 min I9 sek. Pa andra och tredje plats kornmo Erik
Fridell 59.05 och Sven Fjällgren l.I0.38.
l en lagltappsimning 6:25 m. kombinerat dam- och herrlag.
segrade Strömsund över amerikanska ambulansen.

Övergång till vedeldnlng t a to-to

(ÖP) av järnvägsloken kommer att ske den I oktober.

Som andrnltlassdotnare
(OP) tar riden t juti to-to-so juni mt har bla. sven Nyberg
i Ulriksfors godkänts.

Teckningen på Försvarslånet
fortsätter till den l november.

Du får pengarna tillbaka om 5 år
och 4 % ranta under tiden.

Kungörelse ss two
(OP) Följande handelsrörelsc i Ströms socken har upphört:
N.E. N0t'dlllllt'l. Gttslaf Hillslrñtrt.

I-ljortronploeltnlngeu
(OP) i nom Jämtland kommer att bli föremål för filmning av
Kooperativa förbundet och Svenska Filmindustrin i samarbete.
Filmningen päbörjas idag i l-läggnäset. Sedan ställes färden till
Strömsund. där man skall göra upptagningar av syltnings- och
beredningsarbete samt att för talfilm lämna en kort vägledning
i hjortronberedningens finesser.

REKOMMENDERAS
I C. Hofverbergs Frisersalong. I

va

I-'örsvlnnande l Gubbbögen 5 tt mo
(LT) Pa tisdagskvällen förra veckan försvann fran sitt hem 30-
ärige arbetaren Gottfrid Eriksson i Gubbhögen med den av-
sikten att gå ut och plocka bär. Da han inte hade kommit hem
vid ll- tiden. började hans anhöriga söka honom i skogen.
Dagen eller anordnades skallgang. och den har nu pägätt i
llera dagar utan resultat. Nätterna har varit mycket kalla se-

naste veckan.

DM-llvllljlr I ffl ltlltlll pl Iltlfvlllel
(LT) PÅ 800 lll dellog Mäns Erik Espfllllk. IFK Slföltlâlllld
een betaae sjme pins med men 2.ot.o. segrade gjorde tt.
Ohman. IS. l.55.9. före Gunder Hägg. Kälarne lk. l.56.2.

Strömsund vann brnltseger os mo
(OP) stenen i mm serien blev vad suamuwt beuatraf en

verklig mälfest. i det hemmalaget Tullingsäs blev slaget med
7-0.

Ojarens SDUK 1.1 mo
(LT) hade möte den 30 juli. och det öppnades av v.otdf. Lydia
Sjöberg. Mötet beslöt att klubben tillsammans med krets-
styrelsen skall anordna ett kombinerat kretsrnöte och fältläger
i Ålghallen den I7 och l8 augusti.

Rlltsdagsvalet
(LT) Pa en av länets sex högerlistor finner vi från Ström Mattias
Jönsson. Täxan och Erik Alvebo. Alavattnet.

Värdefull hjälp
(LT) Medförande liar och räfsor samlades unga och gamla i
söndagseflermiddag pä den s.k. Svanligärden i Gubbhögen för
att börja med höskörden. Enda manliga arbetskraften pä gär-
den blev för nägra veckor sedan inkallnd. varför hans moder
och dotter stodo ensamma att klara skördearbetet. Ett 60- tal
flitiga män och kvinnor arbetade nu för fullt fiam emot kväl-
len.. Det deltagande slätterfolket förplägades med kaffe och
bröd.

l0 8 I940

Förlovade
John Du Bois Bartell och Karin Wickström

Upper Montelair New Jersey Strömsund

Strömsund den 9/8 1940

Födde
Algot ck en bror i dag.

Strömsund den l0 aug. 1940.
Rut och Kalle Karlsson

född Mårtensson.

Otnrñdesbefälhavare inom llernvärnet
(LT) Ström: Chcfsingenjör T.V. Eriksson. Ulriksfors.
Alanäs: Homeopat K.G. Asp. Nyhamn. Hassnäs.



Fotboll. dlv. ll. norra
Lit-Tullingsås W.O. Strömsund-Föllinge I-I.

Ståtllg försvaralånefest I Strömsund I: tt two
(OP) Festen inleddes med ett festtåg genom det flaggsmyckade
samhället. I spetsen för tåget gick en avdelning gymnasier med
svenska fanor. så löljde skolbarn med miniatyrflaggor och ef-
ter dessa kommo scoutkåren. brandkåren och lottakåren. de tre
kårema i sina uniforrner.
Festen var förlagd till Tingvalla idrottsplats. Ströms kyrkokör
under ledning av kantor D.Fr. Nordfors inledde med ”Sveriges
flagga” av Hugo Alfven. Sedan kommunalfullmäktiges ordf.
Torsten Carlsson hälsat de medverkande samt den till över 2 I 00
personer uppgående publiken välkomna. sjöng operasångare
Sigurd Björling “Land du välsignade” och Merikantos ”Folk-
sång”.
Landshövding Torsten Löfgren höll därpå dagens högtidstal.
där han inledningsvis erinrade om syftet med dagens fest:
stärkandet av vån lands lörsvarskrafl. Han framhöll den enig-
het som växt fram i vårt land det senaste året. vår önskan att
bevara landets frihet och självständighet. Talaren lämnade en
kort exposé över våra lörsvarskostnader samt poängterade nöd-
vändigheten av en fortsatt stark beredskap.
Efter föredraget sjöngs unisont "Du gamla du fria” varefter
kyrkokören sjöng “Hör oss. Svea”. Kyrkoherde Löfv-enmark
föredrog en av honom förfanad prolog med en återblick på det
senaste årets händelser.
Operasångare Sigurd Björling sjöng så ”Sten Stures ballad" och
som etttranummer “Jungfrun under lind” av Petersson-Berger.
Under dagens lopp gjordes teckningar i törsvarslånet för ett
belopp av 25450 kr.

óttmrtt tm t ttttjatmpp
(ÖP) I samband med medborgarfesten t

Strömsund höllos idrottstävlingar på Ting-
valla. Trots regntunga banor nåddes goda
resultat. sålunda hoppade Åke Odmark l.97
i höjdhopp. medan O. Svensson. IFK. var
tvåa på l.75. På ISOO m var Hägg suverän.
och tiden blev- 4.02.

239 elever I Ströms kommunala simskola ts rt two
IOPI Ströms kommunala simskola hade på lördagen avslutning
lör sommaren. Skolan har halt en liv-lig verksamhet i Ström-
sund. Vågdalen. Strand Tulltngsås, Ohn. Renålandet. Ãspnäs.
Hillsand. Alavattnct och Lövberga. Trots det kalla vattnet har
intresset varit ston. Vattnet har sällan nått en temperatur av lo
grader. men ofta har det varit 12 grader.
Skolan har främst tagit sikte på att lära ut simkonstens grunder.
men man har även utbildat magistrar. kandidater och olika

märkestagare. Sålunda I silvermagister. l0 kandidater. 6 silver-
märken. 2 bronsmärken. 20 järnmärken. 6 simkunnighetsdiplom
och 30 simborgarrnärken.
Som överlärare har tjänstgjort gymnastikdirektör Ulla Söder-
berg från Motala med Arne Stenberg. Karl-Gustav Hömfeldt
och Kajsa Eriksson som biträdande lärare.
Lördagens program inleddes med simuppvisning av nybötjarna.
Överlärare Tuveland promoverade samtliga magistrar och kan-
didater samt avtackade lärama.
Hoppuppvisningar och skämttävlingar avslutade programmet.

Anbud å skolskjntsar tt tt mo
t0P» inom Ströms sttotdistkt under titan-t 1940-tt inrordm
härmed skjutssträckor för följande:
I. Bonäset-Ãspnäs tskolrodd). 2.l(|övsand-Strand. 3. Muråsen-
Tullingsås. 4. Bredkälsflon-Bredkälen. 5. Råkälen-Osterkälen.
6. Storöbodarna-Vågdalen. 7. Sporrsjönäs-Täsan. 8.
S.Kärrttäset-Kärrnäset. 9. Renålandet-Kärrnäset. l0. Furunâset-
Ãspnäs.

Ströms Folkskolestyrelse

En jubllar
(OP) På lördag den I 7 augusti fyller kyrkv-ärden OlofPalmqvist.
Strömsund 75 år. Han är född i Havsnäs och kom l909 till
Ström. Han är fortfarande kyrkvärd och ledamot i kyrkorådet.
Han har även varit ledamot i Ströms kyrkofullmäktige. kom-
munalfullmäktige och Strömsunds municipalfullmäktige.

Olycka I L'lrlksfors
(ÖP) Under vedkapning på torsdagen råkade Per Staflin i
Ulriksfors få högra handen i kaptnssan varvid tre fingrar ka-
pades av strax innanför yttersta leden. Staflin stod och matade
fram veden. när olyckan inträffade.

ßónrßs
|<oNn|ToR|

Rekommenderas
Tel. l07.

.-Inna och Daniel .\'«ml_fur_: med familj
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lïrgu S S Ströms límudal

Regtiljär bättralllt börjar Igen l Ströms Vattudal ia ii ta-to Dödsfall to it tuo
(OP) Byarna eller Strönis Vattudal ha genom bensinbristen lätt (LT) Handl. M.P. Jönsson i Täxan har avlidit 72 ar gammal.

det synnerligen besvärligt i trakhänseende. Gärdnäs och Svan- Den framlidne hade en lang tid drivit aflärsrörelse i Täxan.

ingen ha varit praktiskt taget isolerade från yttervärlden. och
föga bättre har det varit lör byarna efter humdvägen. eftersom

busstwkw är agi fcgïcmd- :taiga »andas Ii'-mf dei! Wesséns Nojesfält, Hallviken
Dä äterupptages ttra i en me an trömsund och Bagede. - -

Ångaren Ströms Vattudal börjar sina dagliga turer för bcfor- oppct ímsdagcn den 2] augtfsu _

dm, “_ Passagen” och god; STOR BENTAVLING för damer. Fina pnser.

-Vi ha arbetat febrilt med att lä baten utrustad snarast möjligt. Ffi ÛÅNS 3 ' |2 Musik! SWINGERS-
berättar kapten .LM Degerman. Nu komma vi att fortsätta med Lördag! Sl0I'l GULDREGN méd l'l8 VlllSlCI'
en tur per dag. tills vintem kommer. S5n¿ag¿ K|_0(-KSpE|_^RN^
Att battrafiken varit nedlagd har berott pa att angaren Ströms Inträde 60 öm bam 30 öm

Vattudal. som äges av Angermanälvens Flottningsförening. gatt

i bogsering. Allmänt väntades dä. att angaren Virgo skulle
komma att ta upp sina turer. Emellertid ställer sig Virgo rätt dyr Födelsedagar 23 ii two
att rusta ut. och man stötte pa hinder i fraga om bränsle- |OPi Handl. SA- Modigli. Näsviken. fyller pa söndag 80 ar.

anskafïningcn. varför bolaget fann det föga lönt att aterupptaga Modigh. som är född i I-lotagcn. ägnade sig i ungdomsarcn at

trafiken. skogsarbete och övergick däreller till allärsliwt. Eer nägra är
För Ströms Vattudal ltttndc brinslcfriplt Ortlllas paetl lillfreds- med egen aif i Östersund inyaçle han till Ström, där han

ställande sätt. och därför kan den nu eller bogseringssäsongens startade sin nuvarande alr i Näsviken ar l9l 3.

slut insättas i reguljär trafik. Modigh har under S0 ar tillhört godtemplarorden och där ned-

Ströms Vattudal kan la l05 passagerare samt lastar 2.5 järn- lagren aktivt och uppskattat arbete. Sedan l9l4 tillhör .vlodigh
vägsvagnar. Den har tidigare gatt i gods- och persontrafik här även Tempelriddar- orden. Han har också varit ledamot av

pä sjön. dock ej förra sommaren. När Ströms Vattudal nu kom- Ströms k0nnnnna|fn||ntaktige_
mer. är den innerligt efterlängtad.

__ Dödsfall 2-iii mo
FOI'10V0d6 '°' 'W im Abraham Abrahamsson. amiitaiea av-ica i tisdags i sin

Gabriel Åkerström Märta Strömberg 30* '°“'“4$*'-
Hedningsokälen I7/8 l940

l~lyllaliig to it W-to

tLTl Fru Anna Olofsson. Strömsund som i lördags fyllde 60 ar.

blev med anledning av högtidsdagen föremål för livlig upp-
I-IOLMPARKEN, STRÖMSUND t-,|;m¿,,g_

LÖRDAG - SÖNDAG
DANSMUSIK: BOOGIE - WOOGIE Nlliflll

_ Fy'-vc'-jgcfi s Fyß-aker; _ :LH Zakarias Olsson . Tullingsas. har avlidit i en ålder av 72

r.
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I-'ri ldrett
(LT) l norra serien mellan IFK Strömsund och Hammerdals
IF blevo resultaten:
Höjd: I. H. Glanz. H.l73. 2. G. Wilhelmsson. S.l70. 3. B.
0t1mat1t.2.11o.4. ß.G|attz. H.1os.
Stav: B.Glanz. H.2.70. 2. E. Nordström. S.2.60. 3. B.Wiklund.' S. 2.50.
5000 m. S. Jönsson. S. l6.57.07. 2. M_E. Espmark. S. l6.57.09
3. B.Tl1or. H.l7.20. 4. B. Ödlund. H. l8.0n.
800 m: l. M.E. Espmark. S. 2.06.l. 2. B. Svensson. H. 2.l.8.l.

. 3. A. Blixt. H. 2.20.l. 4. 0. Jönsson. S. 2.269.
1<tt1a; 1. B.0t1mattt.s. 12.14. 2. B. Gtattz. H. 12.01. 3. H.
Glanz. H. ll.96. 4.M.E. F.spmark. S. l0.09.
Spjut: O. Flatbacke. S. 44.69. 2. H. Glanz. H. 43.58. 3. B.
Odttttttt. H. 41.84. 4. B. Ottmattt. s. 38.92.
200 m: l. P. Sundberg. S. 25.2. 2. B. Svensson. H. 26.3. 3. A.
Blixt. H. 27.2. 4. B. Jonasson. S. 27.4.
Svensk stafett: I. IFK Strömsund 2.l9.08. 2. Hammerdals IF
2.20.04.
Poäng: l. IFK Strömsund 40

. ._;.... . 2. l-lammerdals IF 33
l'rrer-ligare en ánghtir ur v1amulul.r_turtm.

Ströms S.L.U.

RANSONERING J 1111140

av mjöl och tom bröd.
(ÖP) hade i söndags möte i en slatterstuga på Strandllon. Strand. Ranggnçnggbggtämmelgema
Mötet var talrikt besökt av ungdomar från llera byar. Eller lör- gina -_o_m_ i dag
handlingama upptogs programmet av sang. musik. en sketch Tendens" ti" hgñngsköp ha
och upplåsning av gamla sägner från Ström. _ _

otur. tatttttt. Jotts Patsstttt. Rtssstat 1ta11 att ut-tigt ttppsttattat lalmßlls-
löredrag om S.l..U.- rörelsen och dess betydelse lör landsbygds-
ungdomen. Det trevliga mötet av.sIö1.s med "Du gamla. du fria".

Ströms Hembygdsförening
Matta till Hlrnösands domkyrka vlvd I Strömsund .t <1 11»-to

(ÖP) En kormatta till Hamösands domkyrka har nu i dagarna
(LT, img, 5 ansåg, ¿,.§m5|c_ |_-tgmcf och ¿n|¿°m$|c,- ha, una., blivit fárdigvâvd av- väv- och handarbetslârarinnan Karin Nils-
atst ttatattsstat pa 1tt 1.o1o=o<1. ratt-tttttgstt ttattt t-att ams stttt S011- Strömsund- Dß if lßfd i Kßvtß °f_>$ß °=h mößßlf i
l24 medlemmar. palmblad. utarbetat eller en skiss av- stadsarkttekt D. Frykholm.
1111 stytstss vattisst ttytttttttt-tas ra. Larttttatattt. bttttittitt. o. Hämößd
Olofsson. rektor Mattesson. frk. Betty Nilsdotter. Näsviken. frk.
Karin Mårtensson. Strand. köpman LI Mårten. lantbr. J. Pers- De gamlas dag
son. Risselås. nimndeman M. Jönsson. Tâsan. lantbr. P. Holm. (ÖP) I Girdnas firades i .söndags De gamlas dag. Tyvärr var
Jonsgård. och frk. Rebecka Ström. Strömsund. inte vñderleken den bästa. varlör tillslutningen fran övre
Revisorer disp. G. Carlsson och folkskollârare D.F. Nordfors. Vattudalens byar inte blev sa stor som man väntat. fastän ånga.

ren “Ströms Vattudal” gick extra tur. Men de gamla. som trots
det dåliga vädret infunnit sig. lingo vara med om en verklig

s"“"“ '*P""*°"'“""**" ~"' "“° 'astra .1<1 11 tr-.-t tttsgtttassa tt ttis 'datt “11

(OP) hadc i samlas; sin '"àmd“amm'"k°m$' i P'â$'3á'd°"' kövrtlzisal lârvandltidaer skolsalen. Kyrtkcoailjjatrrilft TogrftI:1.Åströir1

G; 5â"“" WW* '"'“"°“ °F" '{“'Y_°'“ W" 4"' '““'““ "°¶' tjattststt ttttttragttatiss tis gatttta tsttatttttgt t>t=1t rtttgo tt111a11t tt11diska buddhistkonferensen 1 Harnosand. Kyrkoherde (J. fri samnm och Samspr¿k_ K' 3 sammks man ¿ kwkogánkn
Löl'venmark avslutade sammankomsten med en betraktelse. är en kyfk°g¿|,¿sgu¿sU-äns' var anørdnm med b|_;_ ml M ms_

0oi -

" Dödsfall -i 0 two

tor Åström.

N l (LT) Fru Anna Maria Söderlund. Öhn. har avlidit. 47 ar gam-
mal.

'lïtberkulosvardea l Ström
tLT)Till sjukstugan i Ström anslogs 46000 kr till dess drill. En
ambulerande sköterska skall anställas vid tuberkulossjukstttgan

Slrnlungdnniarna Curt Torsrensmn. .llaj Carlsson. .-lnna-Briuu och epidemisjukhuset i Strömsund. Várdavgien vid tuberkulos-
ll ïkluml och Birger Ötlmarlr. sjukstugan fastställdes till l: 25 pr dag.
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Kungörelse iov is-io

F"rlm'ad"' W '°"° (ÖP) l det hos länsstyrelsen i Jämtlands län förda handels-
Åke Bergsten Ruth Engström registret hava denna dag intagits anmälningar om upphörande

Hudiksvall Strömsund av följande inom Ströms socken: 0.0. Strömberg. ().A. Ottos-
son. Norrlands Urimport.

Svenska Skogs- och Flotttiliigaarbetareßrbutidet
(LT) har följande avdelningar i Ström och Alanäs. 23 Alanäs. En kotiacrverliigakurs it ti two
|63 -\|1!\1IlInet. 230 Ttångien- 396 Ãätmää. 425 Käfmïß- (LT) anordnad av Hushållningssällskapet under ledning av

585 Tullingsàs. 753 Svaningen. 760 Strömsund. 820 Hill- hemkonsulenten Nina (iustafsson och med 23 deltagare av-
sand. 82-t Vedjeön. 838 Lidsjöberg. 866 Täsan. 880 Risede. stutades på tisdagen i tlavsiiís.
882 Öjaren. 898 Bonäset. 908 Vagdalen. 9l6 I-'lykälen -

Hedntngsflokälen. 927 Havsnäs.
Ströms huamodersföretiltig
(OP) hade i måndag sitt första möte för arbetsaret. Förening-

l"“°|*°4II 'W 'W ms omr. rm Anna Lev-maa öppnade mata. ses-iais au iatta
(LT) l 'hå fyll" '53°"h°'*â3"°" OM- "“"”°"- Hafbâckw- en kurs i västlärgning. som ska ledas av fröken Kann Nilsson.

S"'5m$“"d 79 Ü- I-in kurs i omsyning av gamla kläder. en i svampkännedom

och en i hushällsboklöring skulle även hållas. Ordförande ut-
talade önskemålet att en sparklubb bildades för inköp av

lörsvarsobligationer. En litterär studiecirkel skall också hit-
Udden Strömsund du

Lördagen den 7 sept. kl 9 - I

Söndagen den 8 sept. kl 8 - l2 Å: ----
För musiken svarar ' ' '

Hans-Erik Nääs Svvingkvai1ett.

Svaiifaintljen vld Löv-ön ° ti vi-iii

tLT| i Vagdalen har lätt tillökning. l)en kände naturvännen
Mattias Sjögren i Vàgdalen lyckades i onsdags infïtnga en le-
vande vildsvan i Fangsiön. vilken efter en mindre klippning i
vingarna tnlörlivades med Lövöns svanfamili. där den redan

visat tendenser till att trivas.

K'"“m“Û" ' SWÖW 'Ü " "'40 Glada gnssar pa priimen Balder
(LT) \'id kommunalfullmäktiges sammanträde på söndagen p, ,._- 5,-,-k ;:,-,-,;,.;/_ R,,,,,,/ Å-,,-,,g_ _ç,.,.,, f-I-¿”g,,.,,_

beslutade fullmäktige lämna tillstànd till utskänkning av 5,.,-,,-; K,-,-,,g_ (,~,,,,,,,,,. p,,/,,,k,.,-_,,_ _ç,.,.,, _ç,,,,,,¿-

pilsnerdricka pa Nya Hotellet och Turisthotellet samt Hanssons 1 ;,,,kg,.,,,,,/,,,,- Å-0,1.5,-,~/; 3/¿,., ,,,.;, Km., 1;,,.,,,.,,,,,,,,
Matservering i Ulriksfors. och bifalla folkskolestyrelsens för-
slag om succesiv indragning av vissa skolor under en tid av

fem år samt införa sju arsltlasset' vid Strömsunds folkskola. 0||¿M|" ni'-“nr du 5-||-|¿|,n|“,"| | |||M|¿|-|¿pu|||: M., Nm
Vidare valdes till ljärdingsman bland tre sökande S.G.H. (0|>,|:|.c¿ag$mk°,¿u b|c\.m|cm“¿n“,¿ ¿agm.gamma|l_ _\-mc

SCWH- P=i"°- otanaef. den smile sifammaspojia-ii. af sam 0.-P. iami mm-
hallit. mogen att när som helst avliva lso-Ilollos inofficiella
världsrekord frän Berlin pa 903.8. Hans nya svenska rekord
blev inte mer än två dagar gammalt. På söndagen förbättrade
nämligen Ollander vid tävlingar i Gävle notertngen fran 906.8
till 905.2 och sedan är det ju inte sä langt kvar till Iso-llollos
inte sa märkvärdiga olympiska tid.
l höjdliopp fick Åke Ödmark äntligen revansch på finnama i

höjdhopp och klarade fina l.96.
Resultaten blevo bl.a.
I-linderlöpning 3.000 m :

l. Nils Ollander. MP 9.05.2 (n)1t svenskt rekord)
2. F.. Arvidsson. Gefle lf' 9.l l.8 ln§1t distriktsrekordl

38

Varmvatten varje fredag och lördag
tOPi Brâiislekomissionen har utfärdat nytt varmvattencirkulär.
Altemativt kan varmvatten tillhandahållas onsdag. torsdag. fre-

Gränsen nior Norge igenhammail eller 9 april I940. dag. lördag varannan vecka.
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Fotboll Årets förbnndaakolslqntnlngar l Östersund zo-9 mo
(LT) Jimtlandsserien. nom (LT) gtlv bl.a. löljande resultat:

Fyrås - Strömsund inställd Tullingsas - Hammerdal 3-4. Ström- Klass 2

sund leder serien med I l poöng och Tullingsas ligger näst sist I l. M. Blomberg. Girdnis 78 poäng. IS. S. Blomberg. Hill-
med 4. sand 77 poing.

Gnbbhögens SDUK. Ftedsfanor
(LT) hade sammantrlde i lördags och ordf. Arnold Nyman hil-

Rekrytklassen
lö. L. Trangius 58 polng.

“de vnkommm ”En av de nderton”
Mc' vid ma on. hur M8 Pif LIsCl'kVl$| Cnßlidßl' VCITICI' V00 Hidllålllll

nu ooh soojo Bivo om rftgon om om rirtumo room. S'°“°'“ '*°*'“'°"-
Snrdieledaren Einar Bive gav upplysningarorn kommande stu-

diearbete. och mötet beslöt vilja en mindre studiekurs för
att bliva “varma i klldema” innan nagon mera omfattande kurs su-§||m|M|
ÜQÅIIQSIIICS. Sd ÜÜÜ l||lllIllbl|(ll'llll8SliVllll 0Cll pl'l$$kjllll'llllQ. |0 st ømnßkmmip dam" “buk omedeunn cnkhn hcm_

Soelaldemoltratlakt aegerval l landet wo mn
(LT) Rösterna lördelade sig pa löljande sitt i Alanis och

arbeten. En syelev erhåller plats.
Marta Eriksson. Tel. l88. Strömsund.

5050)- Ströntsnnd 21 9 mo
Alwlß Gbbhösß Ghlnls-Svwinse (OP) attstjutw mmm pt range ooh tomo motor mod

Hössf 13-6 41+!! 22-I2 tung orostsmioo. Tot. sv
Fotkponiot s-3 13-39 1-6 v¿,¿,,.,,,
Bdßßfhmd H+4 8::-1 0:2 arma moßnssou. aoomot. s.
Kommunisterna

rwßræ
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Ströms lokalavdelning 21 9 mo
(LT) av Ådalamas $|088l|'Glörening hade i lördags årsmöte
i Strömsund. Till styrelse valdes: skogsmist. E. l-lolm. Ström-
sund. ordf.. Gunnar Holmen. Ulriksfors. Mårten Lindberg. Öhn.
Nils Svensson. Strand Erik Alvebo. Alavattnet och Mattias
Espvall. Ãsprtis.

U'fi'“f°"-* Åvß :mm omm ttoutuou memo; room oo femme om tof-
332*-35

32 - 0

~a
to

+ It
Ö

H8*-2 - - -

54-4

XW

oo$ I
Öw

u
C

O

N
~|

N

5
t

Ö

eningens verksamhet under det gångna året och gav rad inlör
aktuella problem.

Degantlasdag zsomo
(LT)varisönthgsanor1dnadiStrömsund. Dagen tog sin början
ikyrkanmedhögrnlssaoch nattvardsgang.

9.' 'Ü '°'° Komminister G. Slllvin predikade och kyrkoherde G.
(LT) På fltdlß fylld' lkllllllfll .l0llll E. Lllldqvl. Sllñlll- Löf\.cnmu.k hö" ,k'.icu|_ Eau ”m|.&s de

”md 50 Ü' Född ' V'"°"' suñm' k°'“ hm °°" ““d'°' ' W' gamla jämte en del yngre i Lutherska missionshuset. dir
gister Oboms privatskola i Ström till Östersunds llroverk. där kmomæn ,,¿||.°mm¿c_

lllll l9l0 lV|8&.I'68|G$_&ll'l'lCl'l. Ellltl' lllslilllllllg ll0$ Hllllñsllds Ena. ”dm och an kkunsa ßfpugnæn ßü* den hógd_

Ållßâ-Åß. RON Lllldqvlsl Ûltlr llll .llClll0l16ll 0Cll lll$li||*S |'l0$ “ga uppusningcn av ßßunlingens “mh öva 10 “_ som se,

NÖSVIRGIIS Sig- 0Cll Slllßktflbflk. Ål' |9|6 tk lllll lIl$li||- dm den senßæ de pmm das ¿v|idi|_ En" “ns av komminiy
lllllg l Ull'lk$f0l'S Sllllflbflk Och dil' ll" N29. ær G_ Sinvin och s|mp”|m fnmßrdc u Kñäim Bandcün
Eller plats hos byggmästare Carl Fn. Östersund. erhöll han samma “ck
sin nuvarande befattning hos disp. Oscar Carlsson år l930.
Jubilaren är känd som en skicklig yrkesman. Vid sidan av ar-
betet ör skytte hans största intresse. Han ir en av .limtlands uuden", .¿“_“lH,. .I u H un

um skyn" och hu “Mm många M8' umlrkelsa (LT) stanna.r kvar i regerittgen. Det nuvarande utrikesllget

Santrealskolan too two

kräver en fortsatt samlingsregering.

(LT) 'fill e.o. vaktmästare vid samrealskolan i Strömsund har Soelaldetnokraterna l llnet
skolöverstyrelsen från l jan. nöstaarantagit K. l-ljalmar Lund. (LT) togo klan 4 mandat. Folkpartiet förlorade sitt mandat.

Strömsund. l-lögem behöll sitt.
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Alanås Ii-_:-rlcu

Födelsedagar 289 INO herde G. Löfvenmark lörrättade altartjänsien. och predikani

(ÖP) 75 är fyller i morgon fni Maria Nilsson. Öhn. Ström- Kristoffer Wallin höll barnprcdikan.
sund. Församlingssången i Ströms kyrka brukar ljuda stark och mäk-

tig men denna dagens sång överträlïade dock de vanliga
' '° '°'° söndagarnas. tack vare barnen.

Forlovade
Valdemar Vikström

Aina Näslund .\le|erlskolaii l Dvärsltt 5 io mo
Lidsjöberg Ringvattnct (LT) Till elev vid mejeriskolan läsåret I9-10-4l har antagits

bl.a. Rosa Dåverstcdl. Alanäset.

tijiii-n i mm
iom Pa ianingsnfinnen nen iminingsnrinmn.-n c. unssnn rnin '->*""'I ' '° "“°
5i|jc¿,,,, uwkn en °\1m|i8| 5\-,m|y,_ gg im, W- pg hem,-58 lLTlhartillkännagivits lör musiksergeant Hilding Hedlund och

till helgen. Kommen halvvägs eriniade sig Larsson. att han Vida U"df°f§- Ö$'°"$“"d- ViS$°| MI*-055 kyfh 37 °|<|- N40-

glömt sitt ñckur i kolarkojan och beslöt att återvända dit eer
iiret. Först vid niotiden på lördagskvällen kom Larsson till |;¿'.|°m,|.ø,.¿“|“ Ä 'O 'No

5"1°“°"- "F" °°""_“°- °" 4* '““' 9" “"ß°“' “' '“"- "5'°° im sniigi Mcaicinnisiyfciscns nian iaf ßfinssningmnicn
'“"' °" '*““'8' W ' "5'*'°'°"- "“' "°“° 'am “" d°' W" °“ sitnii du nnns en BB- nt-anining i osimnna nen iv vanipini-
älg. men ögonblicket därpå ck han se en stor bjöm komma - Snñms M 2 h - (-¿¿¿e¿¿ 2

framnisande.Larssonhadeinget annat att göraânatt springa sem u oc ' ' '

undan. då björnen var på 5 meters avstånd. I brådskan tog han

fel väg och kom rakt in i vilda skogen. Fó-,.lm,a¿¿,

Valter Mårtensson

.iainiirmim nngiinnmitnin i iiaiianii i in mn Wi” °'“°“
iom Den i ninnim iøijniican nnajc issan-i -itiisnnibygncns °'*“'“**'°Y“ U"°°'“'“"
ungdomsskola. l Iörsta årskursen deltaga bl.a. Sören Magnus-
son och Inga Näsström. båda från Alanis.

siiimiiiingens irognimn i sirtinis it,-rim F°"°"“d*'
(OP) var anordnad som barngudstjänst. Bl.a. hade söndags- lfwsw"
sitniimnen a uinusrnn nafsninnnn inbjudan ncncnaeint-ann BW" '-°f“'“'°'
nninis iiii sn-anisnna nina ia; iaf nn man vanan den s km U'“'“f°'S 0""
långa vägen hem. Gudstjänsten var l'.ö. mödaii värd. Kyrko
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Höstöld Ilegravnlngar ts to mo
(LT) har nagon tid förekommit vid Gubbhögen. dir en lada. (ÖP) -På Ströms gamla kyrkogård gravsattes i sörtdags uman
tillhörande D. Zakrissons sterbhtts. Siljeasen. flitigt vittjats pa med stoflet eer den i Karlstad avlidne kopparslagarmâstaren
sitt innehåll. Ladan är belägen på den s.k. Svanön. Vaktháll- M.P. Bandelin. Vid graven framförde bl.a. kopparslagare R.G.
ning flera nätter gav ej nagot resultat. Fridell. Strörnsurtd sitt tack till den bortgångne för gott sarnar-

bete under den tid han verkat i Strömsund.

ts to mo

. n sors avt ttten av k hEgg),:tutdolf Bergman Ul 'k f har l'd' ' ålder 26ar Pippenáclur
närmast sörjd av förlldrar och syskon. för gcníïsd fgcerlgengas

Strömsunds Bok- & Pappers-
.llratlands lins scontdlstrlkt s to tuo handel.
(LT) VII' på Söfldlg 580118! lill Of. hölllölt i Visltdt. Su'Öm§|_||'|d_
Mötet beslöt omvâlja nuvarande distriktschefema. kom-
ministrama P. Hallencreutz. Hasjö och Gunnar Sillvitt. Ström-
sund. Omvald i styrelsen blev även folkskollârarinnan Anna amünn | S' Ü “I
"°'“°“° s"°"““'“" tm tansjutwamstruß raftunstryaraammra sounmama

en 30-tal deltagare har dagligen pagan sedan den I okt under
ledning av Rödakorssyster Tora Pedersen. Stockltolm. Kursen
avslutades på söndag med demonstration av slngblddning.
konstgjord andning. barbirning. m.m. Medverkade gjorde även
lufiskyddsehefen landsskal Yngve Hallberg och kyrkoherde

. Gunnar Löfvenmark. Kursdeltagamas tack till kursledarinnan
framfördes av fru Anna Hallberg.

G
50 ar to to two
(LT) fyllerpa torsdagen fru Sara Andersson. maka till skogsinsp.
Esaias Andersson. Strömsund

Mr:t.Ass
Ntt.ssoN & wassnattt.

- srttötvtsuun -

Kotngaarf Fagetberget tv to mo
MM Py (LT) Ströms konsumentförening har i dagarna påbörjat byg-
' gartdet av fem kolugnar för kolning av gengaskol i Fagelberget

på disp. Oscar Carlssons hemman. l~lan har ock försålt björk-
Strötns S.L.lJ. avdelning to to mo ved till föreningen för en drift av tva ar framåt.
(OP) har hah möte i Ohn. varvid bl.a. beslöts att sätta i gang Kolen kommer att krossas och paketeras i säckar om I hl. på
med en kampanj för spridande av majorArvid Erikssons böcker: platsen och sedan med bil forslas till närmaste jlmvigsstation.
”Vi kan försvara oss”. ”Sjätte kolonnen”. och °'Spioner. Det kommer an ge arbete at en ganska stor arbetsstyrka. Redan
sabotörer. panikmakare”. ar ett 35-tal man sysselsatta. Man beriknar an arskapaciteten
Vid mötet förekom även föredrag om lantbrukets förenings- skall kunna bli mellan 30.000 och 35.000 hl.. vilket innebñr att
rörelser. hållet av lantbr. Svante Svensson. Strand. Vidare före- driften skulle kunna skapa arbetsinkontster pa upp till 50.000
kom sang. musik och allmânbildningstñvlan m.m. kr.

50 år tt to mo
(LT) fyller på lördag innehavaren av Edströms Mekanska Verk-M Em., Ed,,,6m_ S,,6,,,,,,,,,,_ ' cr~:NcAst<ot. och ct:NcAsvr-:D

Esso Bensinstation

rnnm ps stram varmtat u to wo 5"Ö'“$““d
(LT) Länsstyrelsen tillstyrker hos k.m:t att det Angfartygs AB
Virgo för i ar beviljade statsunderstödet på 3000 kr för uppe-
hållande av angbàtstrafiken på Ströms Vattttdal mellan Ström-
sund och Bagede i stallet får uppböras av angbatsbefölhavama Födelsedag to to mo
Johan Lipkin och Mauritz Degerman i Strömsund. som åtagit (LT) Sextio år fyller pa söndag postföraren Olov Strömstedt.
sig uppehålla denna trafik. Strömsund.
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llyllnlngnr :t to t-un S0 år 24 tu t-1-ut

t ÖP! Landsftskal Yngve llallherg. Strömsund. hles pa stn 50- tÖPt I-'emtto ar fyller pa lördag köpman Svante Roos. Ström-
arsdag t söndags löremal lör omfattande hyllntngar. litt antal sund. Jubtlaren är tödd t Strömsund och kom eller uppväxten
sänner hyllade Juhtlaren pä morgonen med sang och tal. och att blt anställd t oltka allärshranscher. stst t Nästtkens möbel-
sedan löljde uppsaktntngar t en Jämn ström hela dagen och lïtrgallïtr. en aflïtr som han ösertog lör ungelär tjugo är
Taxertngsnämnden ös erläntnade en grasserad hncka. släkt och sedan. och ftrmans namn ändrades ttll Strömsunds Färghandel.
sänner och yrkeshröder tnom länet öserlämnade en större pen- Inom det kommunala har han sant ledamot at kommunal-
ntngsumma. Jämtlands folkhank upps aktade med en större tenn- nämnden. taxertngsnämnden. res tsor. ordf. t tttumctpalnämnden
tallnk. landsftskalema t länet med en stlserpjäs. och muntetpalfullmäkttge som muntctpalm tsor. Punktltg och
Pa allonen ga\ Jubtlaren mtddag t sttt hem lör ett 50-tal perso- .sams etsgrann som han är har han otaltga gånger sant en god
ner san td hyllntngarna fortsatte t tal och sang. l3l.a. löredrog ràdgtsare at manga \td deklarattoner as oltka slag. Sällskapltg
kyrkoherde Gunnar l.öl'\ enmark. Strömsund och landsftskal och vänsäll har han gtort stg ett aktat namn tnont samhället.
.\lattsson. llammerdal. serstfterade hyllntngar. Tal lör Jubtlaren línergon
hölls dessutom as bankdtrektör (). ()|ol".sson och landsttngs-
man T. Carlsson. Strömsund m.ll. _., ,,, ,,,_,,,

Förlovade
Emanuel Nygren

Karin Andersson

Strömsund Storön

Dödsfall Jr- to two
tl.Tt Arrendator Per Backlund llöstöberg. Ström. har as-lidtt t

.sttt 73:e levnadsår.

Kolvedsspekulanter to to t-un
tÖPl 200 tunnland skogsmark med god ttllgäng ttll björk. lätttp-
ltg ttll kolntng. ttll salu. lštls äg tgenottt sktllet. 2 ttttl ttll Jam-
tägsstatton. lläm ändelsettll tel. WS. Strömsund mellan kl. IK-

. - 20.
.-Inna och lngrt' IIttIlht'I_1' _L'u_tIur .luta Hurltolnt

vmo 3: I" Nm Blldnd llleka 2 tt ts-ut

tl.Tt Köpman (iunnar Stmonsson. Strömsund och frk Nlaud ömkaf mans' pm* sm" “hcfmm hm cnsamhændc hjälp“Nam dm" “II 'MN “Mum “ch mm man Öslcund sallskap. kunntg t hushallsarbete. fnsk och glad. Svar ttll
lehr. IQ-tl Ö.-P. exp.

Ost och risgryn ransonertts. t tt tutt
Endast tunn grädde får saluhållas.

Ströms ßltsltytteknts ts tt two
(ÖP) hade på söndagen anordnat lïtltsktutntng it .\'äs\ tken. 93

skyttar deltogo. \'ädret var idealtskt.
Resultat:
Klass l\': lt .\larten .\'tls_son. Ström 28 tr

2t \'aldemar \\'tkström. d:o 27
3! .\latttas l-Isps all. Ãspnäs 25

Klass lll: l I Per \\'tkström. Tulltngsäs 26
2! Sten .\'tIsson. d:o 2-t

(itmnur .S'tnton_ttm och Olle ßrrtlvgtinl Ilttrtltt-nrr 3) Pelle Persson. .'\SP“3* 22
,,¿,;,,,/ /,,_L./,.,/,,,,- Klass ll: lt Pelle Wennberg. Ström 23

2) (iöte .\'tlsson. Tulltngsas 23

3) Per .\lattsson. Ãspnås Il
I-'nsansfull olycka Klass l: lt Ragnar Jonsson. Ström 26
tl.Tl t gar t Armasjärst Norrbotten. Färja med mtlttärer kan- 2) S\ en llansson. d:o 24
trade. -l-l dödsoffer. 3) Ingemar Norrman. d:o 23

87



Å 0 ~

I ßf."-','ï3'š-'

,,,~-

..,.. fv...«~v,-C; 'J 1

' «.- _'~ \.~,-vf

SS

4-I ' -..--w,

4» ,ÅN

Ü'-Q. '

'i,;;:f'~;
\ ÉQ

. ir Y

l 'lull mrr |¿mu.l4:l.-r|

vct'J

(iummr \|Iu'n /un.-mr mn/ nu huxl /N) .\'Inr_gu|Im|

wi-

.-J___,

.~'

5

v



I-'ruSlgrld0lofsson.Tttlllngsås xtttuo
(LT) fyller på lördagen 50 år.

Dödsfall
(LT) Fm Ina Mårtensson. Renålandet. har avlidit i sin 60:e
levnadsår.

'Korn och blås' o tt to-to

(LT) Bröderna Lindqvists dragspelsorkester och sjörnanskapell
”Kom och blås" ger konsen och kabaretlörestållning stundande
vecka i Strömsund.

Lysning

Ragnar Ersson

Ruth Jonsson

Strömsund Kälame

llyllttlagar t: tt two
Fnt Brita Karlström. Strömsund blev i lördags på stn 80 års-
dag. hjårtligt hyllad. Sönema uppvaktade med en penning-
summa jämte en versierad hyllning. Styrelsen för Vita Ban
det. grannar och vänner samt kyrkoherde Gunnar Löfvenmark
och komminister Gunnar Sållvin uppvaktade jubilaren.

Fru Karlström har varit en skicklig manvâverska och duktig
i “krusbinning". Under den gångna vintem stickade den krya
80-åringen många par vantar till neutralitetsvakten dels gratis
och dels på beställning.

Ströms lastnodersförealag tt tt mo
hade på måndagen möte i Sarnrealskolan. Beslöts att de l00
kr som husmödrama insamlat. skulle användas till inköp av
karbidlampor till behövande. l00 kr har sänts till Norges hus-
moderslörening. En utställning från kursen i klâdvård och
keramik från Uppsala visades.

I I
”En-»-

Slråntsund l940. Husenfr r Månsson & Olsson lrit-eu.
Sundings lrivell. disp Oscar Carlsson medgánisltus (kvar).

gamla apmelter Irinen.

- lördag den 16. Rickards

En allvarlig olycka 14 tt mo
på bangården i Ulriksfors inträffade i morse. varvid en 22-årig
extra lokeldare l.A. Westman fick högra benet avklippt ett
stycke ovanlör knäet. Westman. som sysslade med växlings-
arbete. råkade halka och komma under en vagn.
Provinsiallåkaren i Strömsund gav honom första vården. var-
eller han tördes i arnbulansbil till lânslasarettet i Östersund.
Provinsiallåkaren trodde att W. skulle komma undan med li-
vet i behåll.

50 år
fyller på lördag frisörmåstaren Carl llofterberg. Strömsund.
Han år lödd i Berg. kom till Strömsund l9l3 och övertog så

småningom .I.R. Scherrnans raksalong.

Kollådor
till salu

Nasvikens Ångsåg
Tel Strömsund 58 och 142.

Hallvikett
DANS

Inträde: Herre l:30. dam l kr.

Ströms skoldlatrlkt to tt two
(LT) Folkskolestyrelsen i Strömsund har hos l(.m:t hemställt
om höjning av statsbidraget till inackordering. skolhushåll eller
skolskjuts från kr. l:2S till l:75 Pr elev och dag.
Till följd av centraliseringen av fortsåttningsskolevâsendet inom
Ströms skoldistrikt har årligen en 80-90-tal fonsâttningsskole-
elever inackorderats. men under innevarande redovisningsår
måste inackordering beredas lör l70 elever. påpekar skol-
styrelsen.

FRUKT
Prima vinterukt. såsom Gravenstein.
Filippa. Melon. Citron. Belle de France.
Coxpomona. Gulrickart. Signe Tillisch.
Blicham. Gullpârmen. Åkerö m.m. samt
vitkål. amager (vinterkål). rödbetor. moröt-
ter. kålrötter. palstemackor. purjo. selleri. lök.
gul och röd. jordärtskockor och pepparrot
säljes i parti och minut.
STRÖMSUNDS BLOMSTERHANDEL .l.

Sjöblom
Tel. 129. anknytning trädgården.

89



__ __ :_

I500 mclrr /ni trgmllu /V36 .\^:,\ w rmnrr en \/rurhlrul lön- Iz' lrwtlnmt ()hu'n~en: /mhltkntmrormt

.\'lsse Ollartders märkliga tiyllngssisong rr- tt two Sliktnamnct Sannemo :.< tt r-ao
llar (iunder llägg slagtt oss med häpnad r sommar. har f.d. tÖl'|har medgmts lör arbetaren .-\nders Johan l.ud\rg Johans-
strömsundsbon Nrlsüllandertcke ö\ erraskat mmdre. llan ådrog son med famrl; fran Ströms lörsamlrng
srg r xaras en besy ärltg benhrnnemllamatron. som helt höll pa

att ta knäeken pa honom. Den Il Junt \ar den hurttge Jämten ~ I
tckc desto mrndrc pa .stybben tgen ud polrsens tä\lmgar pa

Stadron. Ollander löpte 3000 m r smgelfan. Ö\ erlägsen Jumbo "

med skrala 9.22. unger en hel mmut sämre än yanltgt. och del ' Q:

fanns .säkerltgen mgen pa Stadron den k\ällen som trodde mer
ps xtssc ot|;mu.~f l
.\len denne kämpe hade rngalunda gett upp. llan for ttllbaka ull
Strömsund. \ rlade srg. började sprrnga sä smält r skogama och
aten ände ull hu\ udstaden. Sedan kommo höstens stora fram-
gångar med \ rnst ö\ er europa- och trelandskampsmästaren l.r-
dtngö-Larsson och svenskt rekord t\ a gånger r löljd. srst r (iäx le

med goda 0,052. Det molïtcrella särldsrekordet halles a\ lsa-
llallo med 9.03.8. Sagolrka prestatroncr a\ Ollander. som pa

kort tid grundligt län stg den hårda hrnderlöpmngens tekmk.

.lmlrn och Anm: .\'umtt-ntol'°r'ir/orning
mellan leg. läkaren Hampus Klockhoff och
fröken Anna-Lisa Näslund. dotter till disponent Dum" ¿,_ H Mu

Åatšaal Nä-*land Och han* maka f- Watlaiaa- rörrrtmat .\r.m|.ton.trst.nas..“tca ar.-na: ut-. ttsmsfmaa
Bjärà. tidigare Strömsund. r l.a;ks;ö. Dorotea och tlyrtade lätta trll llar snäs. Närmast sörjd

ax bam och bambam.

I-Ildsylda l.-\lanIset
utbröt r måndags r en garagebyggnad som i ö\ en amngen rn- "9"“l“3
rymde en bostadslägenhet som rnnehades ax fabrrkör .-\cke low Lfmakaff fl-IWVÜ lïßalfllm- Slmmund. fyller t morgon

Sundeman. lluset nedbrann ttll grunden och samtlrga möbler 55 af- ""h"*"'~'" *" mdd ' T“"a"¥'* *°“'k°"~ '“'PP*"h'~"¥* km
och husgeråd jämte en pennrngsumma pa 900 kr ble\ o lägornas
ro\. I-In personbtl t garaget lyckades man lä ut. Bqne-||||;¿ 3- H om

tÖl'l Pa trsdagen grat sattes de brända k\ar|e\oma eller frö-
Strötnsscouternas Insamling 2: tt mo ken I-“nda \\'agenrus. Stockholm. r Ströms kyrka. l-“röken \\'..
av Jäm- och alumtntumskrot r Strömsund och omgtwande byar som trdrgare yant postexpedttör r Strömsund. \ar dotter trll
har tnbragt c:a 2000 kg Jäm och 28 kg alumrmum. Det samlade framlrdne prosten ().N. \\'agemus r Strömsund och hans ltka-
skrotets lörsäl_|mngs\ ärde gar ttll neutralrtets\~akten. Iedes framlrdna maka. Sedan lländels Largo spelats pa orgel
Nu äro scoutema t farten med att samla tn medel ttll kronprrn- as kantor l) l-'r Nordfors. och sang utlörts av kyrkokören.

sessanstnsamlrngtrllkarbrdlamporttllmrndre bemedlademom höll kyrkoherde (i Löfxenmark ett \ackert mtnnestal. L'nder
länet. en sorgemarsch utbars uman och nedsattes r famljegrm en.
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Telegrafverltet 29 tt mo ning sjöng. Kyrkoherde Löfvenmark höll skrifletalet. och kom-
(ÖP) Telegrafsryrelsen har konstituerar fru Maria Margareta minister Sållvin predikade. l nattvarden deltogo över 50
Lissman. Strömsund.att från l december vara lartdstelefonist lörsamlingsbor.
vid telcgrafverket med placering t.v. i Strömsund. Eller gudstjånstens slut hade Ströms kyrkobrödrakår möte å

Nya hotellet med snickarmåstare Olof Wallin. Öhn. som vård.

Dödsfall
Måndagen den 2 dec. avled vaktmåstaren vid Strömsunds folk-
skola P.\/I Persson. 73 år gammal.Han fick sin anstållning år
l9l9. och befattningen vardå förenad med vaktmåstartjönsten
vid dåvarande kommunala mellanskolan. Han skulle ha av-
gått med pension vid innevarande låsårs slut. Närmast sörjes
han av maka. bam och barnbam.

AB!-':s lokalavdelalag l Strömsund -t t2 mo
M,-0 ¿¿,-_,_,.,,,,,,, (Ö_P) hade imåndags årsmöte. Studieåret helt präglats av

kns- och krtgsttden. På grund av ledarbrtst till följd av tnkal-
lelse till militårtjånstgöring har någon egentlig studieverksam-
het i de vanliga studieåmnena ej kunnat förekomma. Dock har
man under året haft cirklar i hembygdskunskap och en

Kllsßfflaa 1° 'I 'W borortstsspstnrsons rottttarsvsrot. oossotorn ttsrtoon oo-tot sn-
t0Pt I llßafvfslaatß haadalafasiataf har imasiß ßliaada aa- natt sig titt on oirtrot i trrttsttyrtrtsfragsn. Mon tiotr var tor sig
milning den 27 november: Fru Linnea Månsson. f. Hansson "bem ma; Bm,,,|“,|,m, gwicbm- och scan s,m|,, ß, au

Ström! aaakaa- imßaf War aßflßdfad fma ßaaa da" av onrtor tojtnsnt euro rrytoorgs tooning rtistnnorr sr-oron.
hennes numera avlidne man Jonas Magnus Månsson inom -rm ,,y,e|,¿ wmes Ek No,-¿¿,,_ om-__ gen, ^,,¿“ss°,,_ Os,

SW” =°=|==a dafa Miaßaaå 0|Sa°a Nada ltaßdala- trsraorgnorßnntiitrt ttnrtsson.sigrria Lsrssontotron Motonrtor
fßralasa- Firman! Paaaadfßa lf Sñmwad- ootr Gunnar sattrin. snnpt. otovo Anrtors Jonsson. siston rjstt-

gren och Anna Andersson. Revisorer. Torsten Carlsson och J.E.

Andersson.

mot sort: ootr totiotr
(OP) DKSN:s generalsekreterare pastor Joel Kullgren från Jgßgmmgtgggmßggtsrfßmgggq .t tg mn
5l00Ul0|lI1 5985!!! i lßlß SUÜNNM 005 höll På fm- Wlß (ÖP) Liksom Iöregående år kommer insamling att åga rum till
"Y|“°f|l°l$|°|Ü°'l°f- 'M5 'md $l""“|$k°|"l$ ""8d°m- 40'-'> förrnån för de fattiga i Ströms församling. l år har försam-
fallßltalaaa bam- I aamfaalakala var ämnet "Fysisk aah and- tingon iotro tittgang titt nagon rtistronisss. man nioaton tronnno
Iis orrotrtivitot. i rottsstroton "rvt rtonrtor". st='°" °°"'°baR=a sn ßrrtotss sr oiotrontrtrtot gonorn toaarnotorns Arts ttotrn
im kravwß- kafaktamß aah kassans endar. sade talas- oott ttogins rorsson rnoa sin-trio av rtistritttsstrotorstonis ootr
mannen b|.a. och illustrerade med teckningar på svarta tavlan. |,.|-nmorgtrm tnggmtingon ggn" img pg torsdag, ngt, 45 mg

Dawardamlisa aadiwfirt ffamßfdaai tack mad Iiadlisaatw- strornsborns gora sin basis tor rton gorts sotrons strntt. vits
Wlßf- Bandet i Strömsund har redan hall insamling bland sina med-

lemrnar för samma åndamål. och denna inbringade I l6 kr.

°"“""""“|""" vnnrntotonsr ttttgn mto ntsntto
'°"* "°" °'“ ^'“'“°'*" *"“'°3* i ““*'3* ' """""°“"'~ vor i sonuogs :rntsrt riti':ronroronr.ts i srrmzsnna. t t organisa-

tioner voro representerade med ombud. Centralorganisatio-
nens ordf. Nils Grönlund ledde dagens förhandlingar. Han be-

Kyr“'.“.d.a“ohNh“h. zumo lystedesvårighetermanhaflattkåmpamedpågrundavdet

ra toning o.nr. var on trogna titt tarrnan tar sonrtsgsstrot- °'°"ß' "*"'““ß°'° _ _ _ _.vkgmhcn ”own” i Näsvikens skon Hmm. Gmn¿_ Konferensen beslötanordnaentnsamltngttllenavltden arbeta-
- - -_ resfamilj.suömochlacobssonvorovårdtnnorochbjödopådenmaten Ti" I M Nils Grön' d. Vä ale rdfnjl

' - “_ $|yfe§c Vu es un 8 nn Û

$3:fv°m“m'¶°.“k¿Lï° Sim_ gm tvtotsnrtor. srortgarrt trsssor. snnon otsson. utritrsrors. sottr.
- - - sand. Evensony Nitsrtonor tssto ttinitnstfnttt on rtitn nr otto Arornsn. “.'“'°*'“"N"“°'“ S“""“9"" Em" ""'“'“'"' "'"

och komminism G_ Smvin sjöns “mm s°|°s¿n8“_ Rtslund. Trångåscn. Olof Backengård. Kårrnåset och John
Texmo. Tåxan. Revisorer: Anders Jonsson och Elov Sjöberg.

Kyrltoaytt Ma Ström J tz mo Dödsfall o/tz mo
Adventsöndagen besöktes högmåssan i Ströms kyrka av orn- Adela Danielsson. Gårdnåsbyn. har avlidit i en ålder av 35 år.
kring 250 personer. Kyrkokören under kantor Nondfors led- nårrnast sörjd av far och broder.
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Byar I Ström uppvakta l vägfräga. to Iz mo
011'OMÅN rm aynnunnen a ungasen. Hossjon. Hossjooevg oen mng-

begagrrad men felfri och fri frän sjukdom och sen tu sam en depumion till länsstyrelsen angáende sin väg-
0||y|-., “_ "nn ack, |¿5p”_ fraga. Byborna företräddes av lrernmansägaren Even Rislttnd.

sv". du ssoumuiss Trängäsen. som överlärnnade en skrivelse. Där frarnställs nöd-
vändigheten av att fä ödebygdsvägen Osterkälen-l-lösjöberp
Bergsjöäs med sidovägen päbörjad. Detta är ingen nybygges-

-Iklrlram vi kert ° 12 md vag. Det rov sig om genus oysv. som omid non svangnerev rov
Det bliren allmän tilldelning av risgryn till julen. Tilldelningen gin v¿8|5g|m_
till enskilda personer blir l/2 kg risgryn per person. och dena Hälften av de berörda byarna efter denna planerade vägsträcka
ßrrßdtm°tkdv°neKI7r>dinkdr>=k°n K- sntenevoetesaretefon. oenesvnssunortsvsvevrigrinrdensav

l940. Vägen skulle komma att betydligt förkorta avståndet
mellan Backe och Suömsund. och den skulle dessutom fä be-

KUIIÖNÜ” lydelse vid fiamforsling av ved. kol m.m.
(OP) I länsstyrelsens hnndeleresieter her ßliende anmälan in- Nav sjotedonrsrnu enev oryexstundetse innrrrev. av det svan on
985151 komma till läkare. Det harhäntanman fält göra bärarochpä
Johan Alfred Sundqvist i Ströms socken ämnar inom nämnda gggng u-gngpgngg-g dwggjutgg pg.-gong.-_ som |,g|||g bon 11 533,
rdeken idkn hendelerdrelre med ßreilinins ev kenfekryrer- same. Men ramen nu ej tunnor ga nu rors sr tango srnreteof.

dlkdhdlfn dryeker- ßrek frukt- bldrnrner- rryek eker den Det torde mo ta monsoov. sorn ntnigr kunne ßfesutte sig.
tändstickor under firma LA. Sundqvist med postadress hm- .kg 5; gu bo gg as-gigs,
Ulriksfors.

Sestlo är
Hletel dm kent ell döde klrlrdlde tom fynev pd nsdog rm ams orofsson. anodtdrten. srvorn.
(LT) l gär inträffade i Ström ett dörbfall under ovanliga om-
ständigheter.
nenunsnsag. rnteoo ronseun a osrevwen trode ven: nu soonvs- '3'°"'”' _

md och sim uppköß um* md Smk ena, “SL N chip* t l_'l firades r söndags r Mtsstonshuset _r l~lavsnäs. lifter
ger rrevvinr nu ösreruten. uppuetne men en konserten sen '“1"“ß'“"°'" “W “'"'8“ “WW '"°'°'”“4- °°" 5'l*"'°
dod i staden. Hsnnodenotigen dvoooots sven sregnnfeu. nas- ”fö” ""°“°-
'en ha* cmcncnid på egen .und sin den kind! vägen hem. El l'lSl lVSlÖlS ftl lllßd ÖÖII IV Plflkllll Å.

Denbortgängrresomvarfödd l87l.sörjesnärrnastavmaka

°°" """- sn-ones teyftdtp sr-ueestuers to re mo
(ÖP) hade i fredags anordnat julmässa i samband med lucia-

ggg-gmg |-|.g||g.g|g|-g|||m||,¿ fest pä godtemplarsalongen i Strömsund. En mängd vackra

tom trode i nundngs julfest a sonuestsreotsn. Moser. som ver arbeten hade ßrßrdisnß- De nsd en etrvkende dtadns- Se-
ggr;-ik; |,gg5g|_ hugg fo,-men av en jurfggg dan lucia med tämor inträtt höll komminister Gunnar Sällvin
De mg¿g|_ gon-, inggmtggg |,|m¿ mairemmg,-M |,¿g|5| mm “_ hälsrringstal. Musik till fiol och piano utfördes av kantor S.

vando nu inreop ev teevoidtennpov nu benovonde rernatjev blend Åerrdrn °en fröken Birsir Bersek deklnrnerien ev fröken Beny
de intestrede. En det jotdekomioner oenjotgronsofydnodev rov- Niledeer med pinne lill ev frn Me Erikesdn-
säldes. Fru Stina Körner underhöll med säng. och en film visa-

4%- MW' °'*'°'= 'W Wmm- strmtnger t sn-oensend rs ra mo
Vid sluttinget med l-lammerdals tingslags häradsrärt i Ström-

'° '3 '°"° sund dömdes en agent frän Strömsund för förskingring till 25
^P°'*lI°f°=|IIW°f*°|=II'°l'i"l°"I-|'l'°I"° dsgsoorevoztnanoevsonfnanoooonogendonndestovßm-
WW MI lkßf KE- Kfll l N°'\l'*”kI- getsevaetennde beteende un zs to oorev. en todondsregone i
M" P°"“"°' °°" elf ff W 'I'|""- Hevsnss domdes rar djunpugen nu zs degsborev s'z to sun:

attersättavererinärmed70kr.enhandlandeiAlanäsdömdes
för brott mot förordningen om försäljning av fotogert till IO

«»'» r A-de n-1-f«-«« f en-e 1»-~ ~n-=--«»-- “f:.“âZ°';'ä.1f'.;.3 !t.1'å.*"'“'“"°.... ..n$.":'ïfl§e““f¿;"¿.“ï.':ä
"'“"**- °°“°"“4"°“°“-"Y'*°"°'**°^- 1°"“°"- 55"”-P'°' nu 2 nun. snsrreroere vrutodig dom. en person i avedganr
diltadeöverdagenstertt. Kyrkoherde D.T. Sandell lröllendöds- ¿¿m¿“ mr - -'I 25 th ¿ 2 kl,
ben-unetse oen rammade jovdtasrningen. """°" " gsm" '

Vid graven talade kyrkoherde Jonsson till den bortgangnes

minne- lnaekorderlugar
l-lelinackordering önskas under instundan-

srvorns teonsunronsrovenregs dtsrrtrd t cnuutrogee d° läsår lö' '°'“* ' 55"* "“8°“-
(LT) hade i söndags samkväm i föreningshuset. vartill l70 Svar lill
personer infunnit sig. Aärschefen Torsten Carlsson. Ström- Ingenjör E.V. Johansson
sund. roande oetr videre bidrog oontesrovesundsven u. Gus- 5,,öms,,,,¿_
tafsson med uppläsning. Filmen ”Bönan frän öser" samt kafïe-
lmen "'l'ambora” visades.
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Lokalredaktör I Strömsund ite i: mo YRKESSKOLA och SKOLI~|E.\I Jo I: is-to

(ÖP) För att snabbt och elïektivt kunna tillvarata hemortens tÖP) Nyarsönskningar i Ström. Kommunalfullmäktiges ordf.
nyheter har Östersunds-Posten lör l9-ll ytterligare byggt ut sin Torsten Carlsson ger en intervju inlör årsskillet.
organisation lör den lokala nyhetslörmedlingen. Främsta lör- Vi vill så ytterst gärna här i Strömsund ha en yrkesskola och ett
ändringen fr.o.m. nyåret är anställandet av en yrkesutbildad tid- skolhem. Bådadera har vi sedan länge arbetat lör. men löret är
ningsman som lokalredaktör i Strömsund. som från lokal- lite trögt i portgängen. Vad rör yrkesskolan ha vi i lörsta hand
redaktionen där skall vara nyhets- och annonslörmedlare från tänkt oss en kvinnlig sådan. där bygdens flickor och unga kvin-
norra Jämtland. nor kunde lära sig kvinnlig slöjd och i övrigt under insiktsfull
Till lokalredaktör i Strörnsund har antagits redaktör Valter Frid- ledning lörbereda sig lör en husmoders kall. Frågan om ett skol-
lund. Östersund. som tillträder befattningen den l januari. hem är givetvis anlörtrodd skolstyrelsen. som är i full aktion
Samtidigt vill Östersunds-Posten rikta ett varmt tack till folk- vad beträlïar lörarbetena. Det gäller alltsa nu att övertyga skol-
skollärare Per Johansson. som under många år vid sidan av sin överstyrelsen. Ett så stort skolhem behöver vi lör att alla bar-

lärargärning fungerat som tidningens ortskorrespondent i nen kunna inlogeras där. Jag hoppas att vi skola finna en till-
Ströntsund. fredsställande lösning på frågan till båtnad inte bara lör Ströms-

und utan i alldeles särskild grad lör befolkningen i värt vid-
' l sträckta skogsdistrikt.

Brandstatlori och tvättstuga
är ytterligare ett par nyårsönskningar. Den btandstation vi ha i
Strömsund är alldeles lör liten. Man har sökt göra det allra bästa

av det som linns. och hos alla. som tillhöra det s.k. lörsta upp-
bådet blir det larm. om man från nagot brandskåp alarmerar.
Men vi skulle absolut behöva en ny och större brandstation.
En kommunal tvättstuga skulle säkert hälsas med den största

tillfredsställelse av alla husmödrar och skulle i hög grad under-
lätta deras arbete.

Dödsfall
(LT) Tage Nordström. Tullingsås. har avlidit. 3l år gammal.

Smör och fett ransoneras
(LT) Varje person tilldelas 250 gr per vecka.

mm Byastafett blir schlagern I Ströms skldprogratti
Fmund (ÖP) Ett tilllälligt inställande av vinterns annars traditionella

skidspel betyder inte att de aktiva skidlöparna i Ström bli utan

tävlingstillfällen. Kamratlöreningen har lör avsikt att ordna en

'_-“tagas :J I: 'No s.k. byastafett på skidor. en tävlingsform som visat sig ha sytt-
LT 75 Ü, " - ha Skomakare AI-_ Ku' _-ri nerligen väl slagit an och som har den lördelen framlör en täv-

' | fy cr Paj" om” ' son nu ling med bara elitäkare att man lättare kan upptäcka "lörmågor”H varma. ' '~ -~ '
S¿:n¿;r:¿t:,å7_¿ß¿|¿;ng_s socken ' \ armhmd men har “sann bland de många som ställa upp till en sådan tävling utan att

vara tyngda av respekten lör alla skidstjärrior. Något datum lör
tävlingen har ännu ej kunnat lixeras men vid idrottsförening-

Fuehd. 27 I: mo ens årsmöte togsufragari upp till behandling. Eniav

t0Pi so tfgççiief i magen iuitbf. .vits Graiiiumt vsgaateii. ß'°"'“9°"* d""'“”°° '“"“°' BW* E"'““°“' "S3" f:“' 51"*

strö _ rubii sr ' det it it arbetet yim-ri' en °°" °°' 5' “*“ “" f'“"“ “*$_'?“ *°'.“ '“"' °'_“¿"“ "°"°'“1““ "Ü
anlitïd gen?m.sin rätt°I"r"å:lllt:taoch omdörïieslörinšga du 85"" au omamsem en mnymsam läs lmgsuwam'
vunnit aktriing i samhället. Grönlund är sålunda ordlörande i
Ströms folkskolestyrelse och vidare ordförande i arbetare-
småbruksnämnden varjämte han tillhör kommunalfullmäktige ~

och i den man tiden medger även ägnar sina krafter åt arbetet pnma
im '\°““'W~"- 5 - 9 är önskas köpa

Zakris Göransson,
Arbetslörmedllageti I Strömsund :it I: mo °°

Tiii ßmisiitim vid ui>.iafm«iiiiigm av-aciiiiiigsitøiiiof i Ölm' stmmsund'
Strömsund från den l jan. I9-Il har antagits vägrnästare Lars
Jacobsson. Strömsund.
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Verksamhetsberättelse 1997
MEDLEMSANTALET
är sedan flera år oförändrat omkring 600. Vi får stadigt nya året ägnat mycket tid åt fotografering och katalogisering. sam-

anmälningarornmedlernsskap.menmisterockså årligen många tidigt som de snyggar upp och vårdar tingen på förtjänstfullt
av de gamla kämparna. vilket gör att siffran blir sig tämligen sätt. Även underdet gångna verksamhetsåret haren mängd nya

lik genorn åren. gåvor inkornmit till föreningens samlingar. varav bör nämnas

att med fäbodstugan från Strand följde en mycket fömämlig
samling av såväl möbler som gamla fina bruksföremål. Även

s1'ttöMstrot<t:N med tarm fran uasjatmg var en det sam maa.

har däremot detta år förändrats något. och har glatt kommente- Från Vattudalsskolans f.d. bespisning har en mängd hushålls-

rats av köpama för det nya färgglada omslaget. Boken har för saker skänkts. som där tidigare bntkats.

första gången tryckts av annat tryckeri än tidigare. nämligen av Hembygdsgården har fått en slåttermaskin som är vâl använd

Brolins Olïset AB i Stockholm. Bröderna Kring. med Bertil men fint behållen enbetsrnaskin. och är en gåva av syskonen

som ägare och Raoul som faktor i företaget. härstammar från Gunnervall på Nåset. Strömsund.

Strömsund. och har gett vår förening ett lörrnånligt priser- Påtextilsidan skall nämnasbland mycket annat att vi fått. sjuk-

bjudande av tryckkostnadema. Som vanligt kom boken ut igod sköterskekläder av Gerd Samuelsson. Strömsund och en fin
tid före julen. och för andra året i rad har den sammanställts ungmorsklänning av Elisabeth Ronne-Engström. Uppsala.

helt i föreningensegen regi. och med samma personer som oför- För alla inkomna gåvor - nämnda som onåmnda - tackar fören-

trutet arbetat vidare med årssktiflen l997. som behandlar året ingen varmt!
1938 med underntbriken ”Lugnet före stormen”.

ÅRSMOTI-IT
MEDLEMSBLADET den 2 maj I996 hälsade en tjugotal medlemmar välkomna. Pos-

haräven I996 utkommit i maj och i oktober. Tyvårr är det kan- ten som ordförande hade under ett års tid varit vakant. Nu fick
ske ßrsista gången som denm lilla trevliga skrift utkommer. föreningen - för första gången i sin historia - en kvinna på

dåArne Rosenberg sagt upp sin uppdrag som redaktör. och trots orrlförandeplats. Med varmt bifall valdes Ann Dahlgren.

att vi sökt ersättare inte lyckats fö någon att axla det ansvaret. Föreningens hederdiplom för förtjänstfullt ideellt arbete tillde-
Föreningert riktar ett varmt tack till Ame och medhjälpare för lades Sigvard Mårtensson. lvan Nyströrn. .lohan Mattsson och

de tolv nummer som utkommit av bladet. Sven Sikström.
Avgånde ledamöter i styrelse och kommittéer avtackades innan

alla närvarande bjöds på förtäring.

IYGGNATIONER PÅ HEMBYGDSGÅRDEN Studieinstruktör Marie-Louise Bornan från SKS i Jämtlands län

har varit i full fan under verksamhetsåret. På planen bakom var inbjuden till årsmötet och höll ett intressant anförande i

Tekniska Magasinet lur satts upp en fäbodstuga och ett härbre. ämnet ”Pilgtimsvägama".
Stuganärengåvaav Birgittaoch BoMårtensson i Strandoch
härbret kommer från l-lösjöbetg och är skänkt av S.C.A. .lan

Persson i Byggnadskotnrnitten basade för dessa arbeten som AV °'l-IEMPANS” GLAIM AKTIVITETER
utfördes av ALU-jobbarrta Mats Andersson. Erik Gahlin. Len- är nu de allra flesta traditionella eller årligen återkommande.

nart Sandström. Tommy Bjurströtn. Kjell Neve. Lennart Sun- Mellan Snöskulpturveckan i månadsskiftet februari-mars. där

din. BoAppelblatL Osten Modin och Björn Nilsson. l99t'»års skapelser hade mycket hög klass. till lulskyltnings-
Den befintliga jordkällare. som varit kvar sechn tiden långt inrnn söndagens stämningsfulla bjållerklang mellan stugornas tomte-

gården Kärrgårde korn i SHF:s ägo. har under senhösten delvis bobrådska. kommer vår nordiska sommar med

renoverats. också med insats av ALU-arbetare. och med Sig- midsommaraftonens dans kring lövad stång och
vard Mårtensson som bas. midsommardagens högrnässogudstjänst.Lyser solen med sin

Påkafeïomtensövtevåningharettavvindsutryrnrttenaiord- nårvar'otrivsallautomhus.lyserdenmedfr'ånvarogårdetäven
ninçtällts som ett vackert serveringsrutn. Snickaten Torsten att trivas inne i mysiga gamla byggnader.

Modin anställdes för detta arbete och hade föreningens vakt- Sex tisdagskvällar i rad är Storstugan välbesökt. där det kristna
mästare Gunno Emanuelsson. samt ALU-arbetaren Bo budskapet iordoch ton. förmedlas i ”Stugrnöten” vid sprakande

Appelblad som goda medhjälpare. Även här basade Sigvard brasa som minner om gamla tiders "bön"-traditioner.
Mårtensson. Samarbetet mellan l-lembygdsföreningen och Barnomsorgen

fortsätter. och ger årligen så mycket av ungdomlig glädje. Re-

danimaj vardaghemsbammedledarepåplatspål~lGentisdag
SAMLINGARNA varje vecka. med olika inslag av lekande lätt och allvarlig lek.

av föremål och textilier växer och otnhuldas. ALU-flickorna I början av juni var Fritids och Förskola en hel vecka i full fan
Solveig Lindahl. Mary Nilsson. Sickan Berglin. Gerda an med upptäckarglädjc och arbetsivcr ta del av vad som går

Zakrisson. Rose-Marie Magnusson. Kerstin I-lavsbergeroch Eva utföra inne som ute på gården.

Magnusson har under olika skeden av det gångna verksatnhets-
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Styrelse och kommittéer
från och medàrsmötet I7 april l997

ORDFÖRANDE BYGGNADSKOMMITTÉ LO1'TERlKOMMlTl'É
Anne Dahlgren Sten Sundquist Inga-Britt Olofsson

Gunnar Johansson Brin Enevag

KASSOR Jöns-Erik Jönsson Sigrid Persson

Urban Olofsson Nils-Gösta Nilsson Karin Schöön
Klas Taraldsson

LEDAMOTER TILLSYNSKOMMHTÉ
Pia Backman PROGRAMKOMMITFÉ Hjördis Englund
Anna-Marta Blom Gunvor Göransson Britt-lnger Flodrnan

Harriet Olausson Britt-Marie Strömberg
Eva-Marie Roos Hans-Erik Dahlgren REVISORER
Sten Sundquist Monica Karlsson Kurt Blomgren
Gertrud Sundin Rolf Waldemarsson Sven-Johan Jönsson

Rolf Waldemarsson Suppleant Sam Engrnan
sr<tttt»'rt<oMMt1'rÉ

SUPPLEANTER Sten Sundquist VALBEREDNING
Sven-lvar Lindfors Sam Engrnan Styrelsen utser ledarmötema
Inga-Britt Olofsson Hedvig Eriksson
Rolf Sandemo Ame Rosenberg (adj.l
Ylva Sjödin
Nils-Gösta Nilsson

Avgående vid årsmötet I997
Hedersledamot Jöns-Erik Jönsson. Jan Persson. Rickard Roos. styrelsen; Jan Persson. Rickard
Gunnar Grahnström Roos. byggnadsltornmittén: Judith Alfredsson. programkomrnitten: Ulla-Brin

Jönsson. Inez Ejemar. tillsynskotnmitten: Nils-Olof Mårtensson. revisor.
Britt-lnger Roos. valberedningen.

OMBUD T|LL HEIMBYGDÅ BYOMBUD
Rut Svensson Boniset: Birger Edelsvind Strand: Gertnrd Sundin
Gunnar Svensson Bredkâlen: Vakant Södra Olin: Inger Svanberg

tunn Nyberg omm; amma Blomberg tuttingsss; Hr.-tvi; Nsstrma

Svea Lundström Hillsattdl Kult Sandberg Vågdllctlt Gösta Thulin
Carl-Olof Edlund Lövberga: Ebba Bjurström Ãlgltallenz lnger Welumstein

Ronan: Maj-Lis Zakrisson Ãspnis: Britta Esprnark

Risselås: Ylva Sjödin Ohn: Rolf Rubensson
Stamsele: Marta Bergström Ojaren: Göran Karlsson

Stig Lander
Hederstnedlernrnen i Ströms Hembygdsförening Stig Lander
avled den l2 maj I997 i Härnösand. Han var ondlörande och
sekreterare i löreningen från år l946 till år l958. då han llyt-
tade an orten. Även senare. under sin sommarvistelse i Gard-
nis och pa annan tid. var han intresserad av föreningen och
dess vil och ve. och manga lm de brev och telefonsamtal som

han lörde med Strömsund. Ströms Hembygdslörening minns
med tacksamhet det goda arbete som Stig Lander utfört lör
löreningen.

Anne Dahlgren Sten Sundquist
Slig Lander ordf. För skriltotttmitlett
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Balansrapport
Tillgångar: Skulder och eget kapital:

Kassa. bank. postgiro 306.375.72 Kortfristiga skulder 8-l.648.00
Gamlins fond I4.-859.00 Langfristiga skulder 9.092.00
lnterimsfordringar 5.890.00 Eget kapital 553.239.93
Upplupna lónebidrag 28.ltl2.00 Årets resultat _§2,;H_2,1<_)

Fordringar. anställda l.000.00 Summa skulder och eget kapital 7l6.429.72
Boklager 20.000.00
Samlingar 22,§!]LQQ
Omsättningstillgangar _;!Q]_,2}_§,12

Inventarier 26.200.00
Svaningcn 8.000.00
Fastigheter. 2:24. 2:32 lo0.S00.00
Nya bakstugan 68. I 79.00

Blßlß _.i2.!115..!I9
Anlàggningstillgàngar _,'LlgLß2},_m

Summa tillgångar 7lo.-129.72

Resultatrapport ---~-=-=-

lntlkterz Kostnader:

Strñmsboken 9-l.770.00 Strömsboken. tryckning 37.500.00
On: lörsâljning 27.887.50 Vaminköp 27.2-45.00
Lotterier 20. l00.00 Artister l0. I 50.00
Slójdmissa 35.928.70 90-ársjubileum l0.790.00
Entrêavgier 52.38l.00 Fórbnmtrl och dzo inventarier 27.9S0.00
Medlemsavgifter 35.775.00 Kontor. tele. reklam 27.730.00
Minnesfond. gåvor och stipendium I l.776.50 Datakostn.. öwiga tjänster l2.3l2.00
Hyresintikter 76.022.00 Försâkr.. iöreningsavg. l2.68l.00
Kommunalt bidrag och dzo ALU 30.000.00 El och olja 65.2 l 7.00
Bidrag. Flottning i Vattudalen l8.000.00 Rep. och underhåll _-1Q,12}_0_Q

Kostnader. - " - ;22.1§2,ß) Summa rñrelsekostnader 272.328.00
Summa rórelseintâkter 376.858.70 Råntekostnader l.278.00
Rlnteintikter 8.300.09 Löner. arbetsg.a\-g.. övr. lónekostn. }5_L,'LQQ
Low.-bidrag 222.iLQ.m summa koma ai 5.2 |9.oo
Summa intakter 684.668.79 Årets resultat 3255212

Summa 648.668.79

s'móMs socla-:N'rA1>E'r nr-:MnYGnsFoNoEN
1ïyckpñlinneviv45xl40cm. NlrMgonskahedras,minnaaetc.

Boaaden kostar 550 kr. LÅMNA E11' BIDRAGTILL
För beställning ring vårt kansle I-IEMBYGDSFONDEN

æioøvo-e|1zsz,=u=fp«pw. æfbygpuwtmmuupfæ
Várach-ess:Boxl68 Poetgiro24330-3
833 22 Strömsund
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80 år
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Iïwm »ma sarmaslc gmlulalmncr uch ullöns-ka Raoul ylcrlngarc Ranuh- hum- och ungdumsàr | Slrönnund.
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s'rRöMs 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 flyttade Ströms

sockenskrivarstuga till Gärde och utgjorde i 25 år en naturlig samlings-

plats. Sedan l957 har hembygdsgården sin placering på Aspudden vid

Strömssundet. där en ansenlig samling äldre byggnader sammanförts.

~(

I.

Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste område och besöks itigt av

såväl turister som ortsbor.

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_vgd.sj/örening!

sntöms ut-:MBvcps|=oNp
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
Bo: I68
833 22 Strömsund

Telefon 0670-61 I232. Postgiro 2 43 30-3

st-ma ttt>stttt.tit=n nuts H1 s\ ms» 1 stnoxt ..| tt, nian... nn-.-1 an. su-man» fw
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