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Framsteg - utveckling!
Det är en solig augustidag l9l4. Vi vandrar stigen upp mot det ny-
uppförda, ca l0-12 meter höga utsiktstornet på berget ovanför Jons-
gård. I tornets rödmålade träväggar finns några små fönster. De

många trappstegen inuti leder med två avsatser till balkongen med

det vita räcket högst upp. Där vajar vår svenska flagga i den fris-
ka vinden.

Utsikten från tornet är imponerande. Närmast framför oss utbreder
sig ett samhälle, statt i ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt
och med goda förhoppningar på framtiden. Vi ser ut över Vattudalen,
där sju-åtta ångbåtar bogserar timmer och pråmar och ombesörjer en
allt mer ökande persontrafik. Vi ser också de milsvida skogarna
där timmeravverkningar sysselsätter hundratals, ja tusentals män-
niskor; blomstrande jordbruksbygder och i fjärran de blånande fjäl-
len, dit turister i tätnande skaror drar för jakt, fiske och rekre-
ation.
Vår överblick från tornet visar en bygd som alltmer tar del av de

framsteg den tekniska utvecklingen medför, en utveckling som ger
möjligheter att förbättra människornas liv och villkor.
Från Ulriksfors tuffar ångtåget in till stationshuset. Man gläds
åt inlandsbanan men är missnöjd med "blindtarmen" in till Ström-
sund. På våra landsvägar och på samhällets gator blir dock automo-
bilen allt vanligare. Den representerar kanske mer än något annat
den nya tidsålder som nått vår bygd.

Det byggs som aldrig tidigare i samhället. Nya affärer, hotell och
banker ser dagens ljus. Tandläkare och jurist etablerar sig. De

ideella organisationerna, bl a nykterhetsrörelsen och idrottsföre-
ningen, arbetar framgångsrikt. Nya loger bildas och idrottsutbytet
med andra föreningar ökar. Man förnimmer att tilltron till ungdom-
ens medverkan i samhällsbyggandet växer. Folkskolan byggs ut med

högre folkskola med början hösten 1914. Alfred Mattesson - i många

år Hembygdsföreningens ordförande - blir skolans första förestånda-
re.
Snart skall den höga skorstenen till Ulriksfors sulfitfabrik resa
sig mot skyn och sprida en omisskännlig doft av pengar över nejden.

Men vad händer med solen? Total förmörkelse! Sveriges och flera
andra länders astronomiska expertis finns i Strömsund och gör be-
tydelsefulla observationer. Ännu i dag vittnar de gamla betongfun-
damenten om den omtalade solförmörkelsen l9l4. Och i söder skockar
sig svarta moln. Första världskriget har just brutit ut och lägger
sin förlamande hand över Europa. Följdverkningarna för vår lilla
avkrok häruppe är ännu föga märkbara, men vi får säkert anledning
att ta upp krigets följder i kommande delar av vår skriftserie.
Med denna utgåva av Strömsboken, 1913-14, närmar vi oss alltmer
vår egen tid. Personer och händelser, som här skildras, har många
av läsarna själva mött och upplevt. Det är säkert med intresse,
glädje och även med vemod man återupplever vad man kanske för länge
sedan glömt. För "senare tiders barn" bör läsningen vara fascine-
rande och ge anledning till eftertanke.

Arne Rosenberg
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OM GAME FJÄRDINGSMANNEN, "Lill-Olle".
Apropå Lill-Olle så minns jag en episod då Olle, lika orädd som energisk, försökte
få några fulla rallare att dra sig undan och inte uppträda störande å samhället.
Rallarna bara skrattade åt denne vilt fäktande lagens man. De tog honom i kragen och
drog honom genom några vattenpölar som fanns kvar efter ett rikligt regn, och drev
hejdlöst med lagens väktare. Men Olle gav sig inte, utan sprattlade och skrek:
- I lagens namn arresterar jag er!
Men ingen följde med honom, så han fick så småningom gå hem till sin blida hustru
som godtog den lille Olle som han var: en snäll men hetsig och mycket modig man,

som dessutom förälskade sig i alla nyinflyttade kvinnor. Olle stred och led - kärlek-
en är märklig - men hans lagvigda tog allt med lugn och fattning. tyOllevar trots
allt en hederlig karl.

Lill-Olle blev sedermera biträde i sin brors, P.W. Ohlssons herrekipering. Vid ett
tillfälle glömde han att låsa ytterdörren till butiken. Av en händelse fick vi små-
pojkar reda på följderna av denna glömska. Chockad av försumligheten och sin brors
oerhört pedantiska inställning, greps Olle av sådan osäkerhet beträffande låsning
av t ex bakdörren, dvs kontorsdörren mot gården, att det blev till ett enastående
skådespel för massor av strömsundsbor.

Vi stod således i höstmörkret och väntade på Lill-Olles avslutning av arbetsdagen
genom att som allra sist låsa gårdsdörren. Han började då med att vrida nyckeln
fram och tillbaka upprepade gånger, allt under det han ryckte i dörren för att kon-
trollera låsningen. Som avslutning brukade han sätta upp vänster ben i midjehöjd
mot väggen invid dörren och fatta tag med bägge händerna om handtaget och förtvivlat
dra av alla krafter. Nåväl, efter allt detta arbete, som kanske tog en kvart, bru-
kade han gå ut på bron, stanna och titta sig omkring med hastiga huvudrörelser för
att sedan rusa tillbaka till dörren, låsa upp den, stänga den, låsa upp osv och med

samma procedurer. Sedan hände det att han gick upp mot Amaliagatan för att ånyo vän-
da om och upprepa samma låsning. Ja, det hände ofta att han gick ända upp till Good-
templarhuset, där han hade sin bostad, för att vända tillbaka just som han skulle
ga in.

DEN SKROCKFULLE BIOVAKTMÄSTAREN.

Det öppnades biograf i nuvarande Frälsningsarméns lokaler år 1911, och fick min bror
Sven och jag 25 öre av vår då 97-åriga farmor, när vi gjorde vårt sedvanliga sön-
dagsbesök i Vallen, där hon hade undantagsstuga efter försäljning av gården till
Lindqvist i Risselås. Jag minns så väl hennes ord:
- Det har visst kommit en kinomatograf på Flata, och här får ni 25 öre för inträde
och kanske till litet lakrits!
En gång hade vi småpojkar problem med pengar för att kunna lösa in oss till ett bio-
besök. Det löstes på så sätt, att vi skrämde den trolldomskunnige och lite skrock-
fulle vaktmästaren på bion, Sjöström, som bodde i lilla stugan inne på gården hos
Grahnströms mitt emot biografen. Vi drog ett blått långt kors med tydlig markering
på bron till bion, och då det var enda ingången så inväntade vi på litet avstånd
Sjöströms ankomst. Han kom, stannade upp och stirrade på korset, vände sig om och
såg oss och förstod att vi var orsak till korset. Bevekande bad han oss att stryka
ut korset, ty annars vågade han inte gå in. Grymt, som bara ungar i oförstånd kan
göra, förklarade vi att bara gjorde det om han gav oss fribiljetter till bion den
söndagen. Vi fick dem.

Nu var det också så, att denne Sjöström var ett mycket stort original. Han ansåg sig
förföljd av onda andar och för att bli fri dem brukade han ta med sig en slägga och
gå över till gamla brandgropen. Där slog han släggan i stora stenar och mumlade be-
svärjelser. Han kallade detta för att "duna". Alla visste om hans egenheter, men vi
barn förstod inte det tragiska i hans liv.
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MASSAGE ocH SJUKGYMNA-

__7,_Ü_____ sT1|<

meddelas af Asta
Carlsson, examinerad

Med stöd al'§ 31 i Lagen om de svenska la parnes riitt till renbetei 5_jukg_ymna5t_

Sverige den I Juli 1898 upplåter och utt allningshat'- BOStâd2 Änkêfru
~=é==;2;:<âF==¿g,,/ _ Andrés gård, ström-

vande i Jämtlands liin ärigcnom till Å/ul  ø44« 4. Sllfld
g' E O

Tandläkare
NILLE FÄRNLUF

Mottagningstid 11-2,
/9Q¿u_,, öfriga tider på öfve-

tillsvidare /iir en tid al' Ö- år, r.-'iknaile /rån den ~l-Januari líâß , rätt P8nSk0mm81Se.

till slátter och be-tr inom UQA/wad/-_4««'ÉU 'tå-¿.z Rikstefon 102'
' I C _ f_. a *-' /? STRÖMSUNDS JURIDISKA¿7,Å<f%>/ wvwøøøfwßmw -zZ'»w«,.4¿«/L af: f/walfy.../-Jfßa, BYRÄ

. * Q ,__

.¿$@.t.@«,-Aze«-.;zÉ:e44:@42./2, eéleeáexeteft;e¿;,¿zí4¿;.4n4t«ašT Riksc. 32 strömsund.
Innehafvare.
JOHAN LIND

sea-kan emot en årlig arrendeal}_çil't al' 13:21' kronor, som ïro den Ombesörjerï Rättegång'
I Juni hvarje år bör till Konungens llnlallningslmfvandv crliiggas. aëueâgšnoât

Slrulle den upplzitna rätten visa sig vara ln/1/»arne till skada, 'lïirlu:- giggar ogh åfm-ga ju_
håller sig l\onun;_f0ns ll:-ll-1lln|n;.;shal'\'ande på grund al' aberopado lag ratt att Y.-id-iska uppdr-ag_
återkalla densamma; hörande dock lïir s.~ï:lam iimlanuil upp.s':'ignin,1;' al' kon-
traktet ske senast di-n I .fiugusti året /öre dot. h varundi.-r r.-'ittr-n skall upplu'ir:|.

l öfrigt länder till cfterriíttvlsc:
att vid arrenclerñttens utöl'vanrlo arrvnrlatorn är sk;'lfli;_f att på :infor-

dran al Kronolïrgde. l.appl'o;_frlr. l.:'ins:m|n eller -lii_¿c-rit/'iinst1-man i orten I2'il-1-lf:

al' vcderböramlc utlïird.-ult qvitto :Z :u-rmnli-al;«;il'1vn i I|ul'\'uflskril't eller lm-
st_)'rkt allskrift;

att arrendatorn skall ställa sig stmlgamlona i2J or~h 26' ofvan-
n.-'imnda lag rörandc- tillsyn öl'r«-r hundar till noggrann eltcrriiltelse: BYGGNADSVERKSAMHETEN

att med .-irrenderätu-n lïiljor riitt att -- lïír iindam.-il, som :ifflr-mm I STRÖMSUND-
riitts lillgmlogiiranilc betingns «~ nvvlt/'a skmlailt 1-ller siilnrv virke. Ströms trävaruaktíe..

att brobyggnaaller oeh tilllïilliga bost,.-'idi-r som rellan äro eller under bolag kommer att i
arrendetiden till :'iI'vont_vrs hlil'\'a inom oinrádct up/ilïírda, niir .url-envla-t upp- S0m1ï1af UPPfÖf3 ett
här. utan cr:-.siittiiiiig skola tilllalla Kungl. Ma/':t och I\':-onan. större trevåníffgshus

att arrcndatorn icke är berättigad till ersättning lör af renar Iïiro:-:_ ïâgoïšâgešs f::::r1lta_
sakad skada inom det arrenderade området; samt uppförešgšf trä:

att kontraktet icke li-är utan Konungens Bet'allningshaI'vandes mcdgill skall innehålla stör_
vandc nå annan person öfverlátas. re våningar om 5 5 7

Ofvertriidelse al' I.-ontraktcts bcstiimmclser medför. utom det ansvar, rum. Första våningen
som i lag kan vara stadgadt, arrendcrättcns Iïírlust. ' har fö!-'hYT-'CS af Isa-ks'

Al' detta kontralct äro tvi exei¿ipl:u~ up rättade. »4»å«¿¿I-40 141-«~ Sfms aktíeb°1ag*__s°T¿“¿¿¿z:¿=-a_¿¿- °' ,ß,¿¿¿¿ ,ø/1 k ' H, 4:¿,% ;,,,¿Ä /_ d1t kommer att forlag-
*“¿¿/.Östersund den .50f4.uJ/ Iyág- . ga slna affarslokaler'

Nybyggnaden blir så-
ledes en af de meraC/at modärna inom samhäl 1-

' et .
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Ufrlhlon.
Jump*

BRON VID ULRIKSFORS VARÅ RENARNÅ DÖDÅUES.

0 0 0 ,

I' .ir lwmlul /f/,,^f;L~ n ,.-,/7,' /,}_/T. K, ,, 1; ,, , I, ,//

OP 1 1 J an ' 1 9 1 3 ° l)..m)\¶-,.-..«...,..- .-, .kub ~...,=.../.-, /.-,.-1<.7«711.-f.ya.,/..:1.,./.,.-. /..,f;..-, ./.-f.,,,,.,,,.,

Då aftontåget till Ulriksfors härom dagen maml-Mvwmwww /
ankom till järnvägsbron vid Ulriksfors V

sprungo några renar in på spåret framför
lokomotivet. Föraren stoppade genast tå-

i -Yi-7 H-_' V V '=;*°_' _ Q vi '

Hvxs-Komknkï ;

~-»*-à _. - ----- ,-:_/,.»._._ ._.. __,l

\ _

U»J«fr<*~'/ Z 1 /,'7"~ 4'-'fl .^ /4 /7 - -- 11- Û Û* ~,.,./ur., ...-/. /.:,ß..,, /.;,,,,,,1

¿,-y;/;,,//»-1/ufv-r '.f_,/1. . /in ,.;'_- ,_.',,_ 'M .,_>_., lm nd. mlmmh

- /vin JP" /'ï ' -"Il ”H/H 1/ /'//Z nl/ .Im/-I-«e:«.,. 1.. V /'I/_; /../,,,,,,/,, 1,,-¿,,,,,,,,,

,'-nu M' '_','/ "*'1' f H-L.//-, "l ,.\, .. ,.. .,,( ,,¿,"hgm,

/j 1* 'Ö 0-'-4' Ä;-»v /,-ÄV ,." I/p I ,/1- ,._|/,,\ 7, ,,,.,(,, (f//,¿__,,7"”,,/¿,

4y).v7... 1:/.vit -gin; n-n.¿ |~..(. ,.,,) ,:.,7»,/ //.1 /ff--» /fi; /
, /. ...J-«.,» ; . 1 , ..-_/Jf , 1,. /K, ,¿~¿7_,/./-Ä.,./J;/_/,/7,,,_17,,,

/-_10 Å-~7-'V P' -| 'fr,»,,~7<-1 fw /:Ä/¿;f//,~'. , ,,, ,/,,., ,_^',.

Å?//”",”P"/I ”flVet/yr/flf'//'/lrllfl-,Å. |'/I/I ( Û» 4'/1 'z n. Å

H)If$SUl|JI|

Kmnol lf; / 1 I /I 1 »/,/'ln fly;-f

(or s 1 o H 1 4, r -n r n- ;r ,.

Uf" /"'/|!l'1|l" /Glen/:rlrn .|r fl/sf:/J ull un:-umius NU/rv 11-/,ff( '. /Ä ,. ff/~. ,,,/, -,¿

get men det visade sig då att två renar
blifvit fastklämda pa hvar sin sida under
lokomotivets snöplog och att de fått be- 8 febr 1913

nen afbrutna samt i öfrigt skadats
. En halv låda fläsk bortstals på torsdagen

ïmïïïuauaï mßlmwmmmww
2:: Éiošl:lefgi?Éekåïåaïšgïïpöïïeïaïåï :ff l5° kg' fläsk' M” är “l“*'°“ På Spår'
D° t' t t ad an den till sko en °a age s ann e spr g g ,

till synes oskadd. Ett par dagar senare
öfverkördes vid Tännviken en ren och dö-
dades. 8 febr. 1913.

L)(~4..¿{»/ 1,/1/!/2

wa

fån

(!I¿lmrhutrriaHzir

ß

'__'¿\\\
5
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III!

S Tl\'Ö.ll$L'.'\'D den I9 f _' _ 7

1 I ' ;' /(' I 1. A. Fn | L

“4*>”'*“ ' Stromsundsmarknaden som borjade pa tors-
Éznwwf fm ' dag gynnades av ett särskilt vackert väd-

l M,mw , er, men långväga ävensom platsborna blevo
rtnadts gJahtrrL “th mmm, besvikna när fredagen gick in med snö och

0' .
.H r ... blast.

d~mm,tm , Affärerna ha dock varit rätt livliga, sär-
skilt har det varit gott om skinn och pri-

24 jan_ 1913_ serna ha varit följande: räv 35 kr., her-
N melin 5, kalv 3 get 3 killing 0:40 kr.

n Q I

OFFICERSOVNINGAR I STRÖMSUND För hästar, 3 â 4-åringar, ha betalts mel-

22 officerare ur Älvsborgs regemente anlän_ lan 3- å 400 kr. och för arbetshästar 6-

da den 22 instundande februari till Ström- 5 700 kt'
fune for ett under tldee 22_27“febr“atl ha Efterfrågan på timmer har varit stor och
ofningar 1 trakterna kring Stroms Vattudal. bra priser ha be¿a1tS_ Genom den 0gynnsam_

ma vintern äro leverantörerna icke gärna
STRÖMS VATTUDALS TURISTFÖRENING hågade att binda sig vid leveranskontrakt.
hade i onsdags afton sammanträde å Grand De s°m mest få sltte emellan äf° de se'
hotell i Strömsund. Föreningen beslöt där- kerdstagafea s°m l höst åt°g° slg aVVetk'
vid att vidtaga vissa åtgärder för åstad- nlngaf tlll bllllgt Pfls- Enllgt Ved Vl
kommande af effektiv reklam för turistled- höft °ss förlåta emelleftld större b°lag
en Strömsund-norska gränsen. Vidare beslöt leke hålla så strängt På b0kstaVeU l k°'
man att uppföra en turísthydda på Munsfjä1_ trakten utan lämna ökning i mån av arbet-
let.
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liruvnyll
Annons i ÖP, 15 febr. 1913.

DELÄGARNE I GRUVAKTIEBOLAGET
NORRA SVERIGE
kallas till ordinarie bolags-
stämma å Centralkafëet (Mår-
tëns gård) Fredagen den 28 Fe-
bruari 1913 kl 6 e.m. varvid
de i bolagsordningen bestämda
ärendena till behandling fö-
rekomma.

scrömsund den 13 Febr. 1913 - ' ~- z..-j

Styrelsen *'ï”f'. ' .- :T;.;'-¿ 'f

ñinïïšän.

ir

EXPEDITION TILL GRONG I NORGE.

Pelle Gnanßund, tnedje ßn. högen, han påiagnx a¿g hönnnngan u¿d t¿¿ßämnade gnaubnytn¿ng-
en ¿ Gnong. Det gäßßen nänmant mazen¿a¿tnanaponren. Med på neaan 5ößjen b¿.a. Hagand
Penaaon, atnämapojke, Känga: :nål vänaten å btßden. Hagunda 5önä¿dnan heten Paulun Man¿-
aa Antonáua och Magdalena Max¿m¿¿¿ana.

Innan neaan anxnädea på pnåman upp5än vattudalen och Kvannbengavattnez, låten man n¿g
5otogna¿ena¿ vid Sventegånden L Stnömaund. Fotognaßen håßßen ang på behänngt avstånd,
fön Peßße Gnanßunda hänt, en hingat, Tanden, än mycket 5o¿k¿ß¿ken.

19 febr. 1913.

GRUVORNA I GRONG OCH VID VATTUDALEN.

Vid koppargruvan i Grong pågår denna vinter ett rastlöst arbete på att uppföra bostäder
för ingenjörer, arbetarebaracker och magasiner. Till sommaren börjar gruvdriften på all-
var med en arbetsstyrka på 300 man.

Det lär nu också vara bestämt att malmen skall transporteras över till Norge. En linbana
skall för ändamålet byggas över fjället.
De närmare svenska gränsen belägna s.k. Marsfjellska fyndigheterna hålla fortfarande
sitt rykte att vara mycket rika. Även dessa komma att bli föremål för provdrift till som-
maren.

Trots hoppet på att den norska malmen över Vattudalen skulle tillföras Inlandsbanan mås-
te uppgivas äro därför icke utsikterna på malmtrafik på Vattudalen helt och hållet stän-
gda. Lillfjällgruvan 1/2 mil västerut från Gäddede såldes förliden sommar till ett kon-
sortium, som man tror skall börja någon provdrift redan till sommaren. På grafitfyndig-
heternas i Bonäset exploatering arbetas fortfarande och intressenterna tror sig hinna
få saken klar till sommaren. Dessutom inkoma titt och ofta uppgifter om nya fyndighet-
er. Huvudsaken är att få någon början. Sedan finns det gott hopp om att kring vattudalen
bibehållas liv och rörelse.

OL. AXEL JONSSON
Kakelugnsmakare

AVLIDEN ÅLDRING 28 febr. 1913. Strömsund
I söndags avled Ströms församlings näst Ombud för Uppsala Kakelfabriks Å.-B hVêrS
äldsta medlem, understödstagerskan Lucia välkända kakelugnar Ständigt finnaS å la-
Ersson, född Andersdotter i Tullingsås. 98? till fabríkSpriSer. UppSättnlng af
Den avlidna född i december l813 och nya samt reparationer af gamla kakelugnar.

sålunda vid sin död 99 år och 2 månader Välgjordt arbete garanteras. Moderat pri-
gammal. ser. Prima referenser.
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Spgrt 26 mars 1913.

CÅRIN SVENSSON, Å 1833- l.F.K. Strömsund hade den 25 dennes skidtävling. På 30

Müdß ïßßß EÅLÖÛ SV@"¿5Û" km. bana erövrades första pris av K. Forsslund med en tid
(ïaï E¿¿¿@)- av 2 t.39 m.7 sek. Andra pris av E. Eriksson 3.6.58.
E51:e/L aßaßwtad tjen/st Ltüde-
Åad Kung¿_ pa¿¿¿0¿¿¿ka 5ä¿¿_ Pa 15 km. bana: H. Persson, l t.26 m.l2 sek., J. Marten,
¿hap¿¿¿ Gu¿dmeda¿j_ lsë. 31 m.2sek., Ivar Korner, l.42.27, M. Berglund 1.45.

Väder och före voro mycket ogynnsamma.

Magkgfad 26 mars 1913.

Strömsunds ungdomsklubb hade annandag påsk anordnat mas-
keradbal å nykterhetspensionatet i Strömsund. Dräkterna,
som samtliga voro införskrivna från Grabow, överträffade
varandra och stämningen var mycket hög.

auromunlmvnxun 26

Ingenjör Eskil Fogelqvist, som bekant förste pristagare
1 backtagning samt andre man vid tävlan om Göteborgspoka-
len, vistas för närvarande i Strömsund.

Enligt vad vår korrespondent erfarit står besöket i sam-
band med K. automobilklubbens sommartävlingar, vilka tro-
ligtvis koma att beröra Strömsund. Vid samtal har hr F.
uttryckt sin synnerliga belåtenhet med de vackra natur-
scenerierna i norra Jämtland samt med de för automobil-
trafik lämpliga vägarne. Måhända kommer hr F:s entusiasm
att något svalna efter den orienteringsfärd till Löfberga

Stäömbundbdamøä som hr F., vilken även gjort sig ett namn som skidåkare,
ANNA ROOS áh. Näbei i dagarne anträder. Hr F. åtföljes på resan av vår kände

JOHANNA HOLMBERG ßä. Bäedgåäd. idrottsman, grosshandl. Bengt Sundeman, Stockholm.

VÃRISARNA

En forman Karlsson körde i går morse ned strax nedanför
Trollön, Strömsund, med tre hästar och lass. Faran var
överhängande, men hjälp anlände lyckligtvis omedelbart,
så att endast en del varor gingo till botten.



2 aprn 1913.

Ströms mejeriförening hade den 29 mars ordinarie fören-
ingsstämma varvid styrelse- och revisionsberättelserna
godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
lill det inom Strömsund belägna mejeriet hade under året
inlevererats 2l4.702,5 kg. söt mjölk, som i medeltal av-
räknats med 11,19 öre pr kg.

Föreningens skulder och tillgångar balanserade på 21.077:
:4l. Nettovinsten kr. 532:86, överfördes till reservfon-
den.

üväntat resultat 3 apf Im
Sotaren P.O. Olsson i Strömsund hade till municipalnämnd-
en inkommit med skrivelse med anhållan om att få bosätta
sig i Östersund, men få behålla sotafbefattningen i
Strömsund. Nämnden var emellertid av annan mening och i
stället för tillstyrkande av Olssons skrivelse entlediga-
des han från sin befattning från och med den l april 1913. PER GÛTTFRIÛ STRÖMSTEÛT

ßaedgåad. 5 Issa.

Öl utan måltid
För lagliga åtgärdes vidtagande får jag härmed anmäla att SKOGSACCISEN

å Nya Hotellet härstädes anställda tjänsteflickan NN vid inom Strömsund uppgår i år
flera tillfällen och senast sistlidne gårdag mot en af- (l9l3) till ett belopp av

gift af 30 öre pr. flaska serverat öl till en del perso- närmare 17.000 kr.
ner som uppehållit sig inom hotellokalerna utan att inta-
ga måltid.
Vittnen: 0. Olsson Jzr, Per Erik Olsson och Anders Norlin
i Stornäset, Tåsjö.

Strömsund den 3 April 1913

E.A. Jönsson

LÅDBREVBÄRING? lf»

Generalpoststyrelsen har ej funnit skäl bifalla Ström-
sunds municipalsamhälles framställning om anordnande av

lokalbrevbäring i Strömsund. Generalpoststyrelsen skulle
måhända kunna gå med på att anordna s.k. lådbrevbäring
i Strömsund, vilket skulle utföras av genom kontrakt där-
för antagen person och bestå i postens nedläggande i av

korrespondent anskaffade, av postverket mot jämförelse-
vis billig avgift tillhandahållna brevlådor.

Dylik lådbrevbäring finnes ännu ej anordnad någonstädes
i norra distriktet. Utredning därom pågår emellertid.

sTRöMs-ßoNÄs GRAFITAKTIEBOLAG MÄRTÅ KRISTINA SVENSSON
_ Faån Stnand, 5 1892.

med sate 1 Strömsund har nu bildats eller skall enligt
fattat beslut bildas för att bearbeta Bonäsets grafítfyn- Sßdçmeäa QÅÉÉ mêd hêää

digheter. Malmen pulvriseras vid gruvan och säljes dels Sïäómóïêdf OÃVGH-

i parti som råvara, dels som spiselsvärta.



Aktiebolaget Per Holms Elektricitetsverk
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LAMPAN VID AMÅLIAGATAN.

En arm med armatur i likhet med bilagda ill. uppsättes å en Elektricitetsverket till-
hörig stolpe, stående snedt öfver gatan från handl. Simon Nilsons byggnad, eller, om

nämnde gårdsägare tillåter, å nordöstra knuten af hans hus. Strömbrytaren för lampan

placeras i ett med lås försedt skåp af trä, hvilket skåp i förra fallet sättes å

stolpen i senare på väggen under lampan. I båda fallen förläggas ledningarna mellan
lampan och strömbrytaren i stålpansrade Bergmannsrör.

LAMPAN VID SKOLBÅCKEN.

En vanlig ledningsstolpe uppsättes å plats vid "Doktorsvägen“, som Municipalstämman
bestämmer. Armatur, ledningar och montering blir i öfrigt lika med ofvanstående.

För arbetet, utfördt i enlighet med ofvanstående beskrifning samt med tillsläppande
af all härtill behöflig materiel, undantagandes glödlampor, betinga vi oss en ersätt-
ning af KRONOR SEXTIOFEM (65).

STRÖMAFGIFT.

Strömafgift pr år för två glödlampor hvardera om 32 normalljus jämte tändning och
släckning samtidigt med den öfriga yttre belysningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 kr.

Detsamma för två glödlampor hvardera om 50 normalljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 50 kr.

I priserna ingå ej glödlampor.

Strömsund den 18 april l9l3.
Aktiebolaget Per Holms Elektricitetsverk
Elias V. Johansson

l2
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WEBB
OPERAKONSERT 19 april 1913.

Operasångare Oscar Bergströms konsert i tionen i Strömsund, hade den för stark fart
Strömsund i går blev mycket lyckad. Progam- och kunde ej bromsas. Följden blev att den
met var omväxlande och underhållande. Sa- fortsatte på det sluttande spåret ned till
longen var icke fylld till sista plats men kajen och - rätt i sjön. Man har ännu ej
publiken var dock mer än vanligt tacksaniatt lyckats få upp den.
döma av de ihållande applåderna.

.Q

.
7:

GUMMÅN STOPPÅDE TÅGET 13 maj 1913.

HAMNSPÅRET I STRÖMSUNÜ 22 äPPl1 1913- Vid Strömsunds station stod en gumma i sön-

vid extra kommunaistänima 1 söna. i ström ne- dê9S På P@"°"9@" f°* att S696 farm 'C111
Siöts godkänna det av järnvägSStyre1Sen upp_ sin dotter eller vem det var. Kanske hade

rättade förslag till överenskommelse mellan h9" 91°mt "â9°t SQT 1 51$ta §t“"d Sk“11e
Ströms kommun och K. järnvägsstyrelsen ifrå- 1a99aS_de""a på hJartat' Ty 1 ett "U SpÜ9"9
ga om hamnspår till Strömsunds municipalsam- h°" kV1Ckt SÛW 9" VeS§1a fram t111 tågtat'
hälle. Förslaget omfattar bl.a. att järnväg- tet- hatade 519_fa5t_1 e" p1attt°"mS9r1Üd
en bestrider alla kostnader för spåret med Oth b°rJade $p'1"9a 1 kapp med tåget' Först

d t k -b d h t-11f t ~ med skratt sedan med otidigheter sökte
un an ag av aJ yggna er oc 1 ar Svagar passagerarna förmå kvinnan att släppa och

gå ur tävlingen. Men gumman lät sig ej
FÄRJTRAFIKEN 29 apr11 1913_ störas i sin iver utan fortsatte kapplöp-

ningen, tydligen uppmuntrad av det ovasen
Vld 5tf0m$U"d t09 S1" b0PJöO 1 fV@§a9$- hon framkallat. Hennes envishet segrade
Detta måste anse? $0m_0Va"1l9t tldlgt 511' också och stinsen tvangs att blåsa in tåg-
Pêh91St SOm tfäflken l fjO1 ÖÖPJGÖG fÖFSt et Qch avbryta löpningen 50m gträçkt sig
°mkfl"9 den 15 mêi- över ett par hundra meter. Om ej nåd går

före rätt lär väl också målet bli något an-
nat än gumman förutsett. Men troligen be-

JÄRNVÄGEN 29 êDYl1 1913- strider hon nog inför länsman lika energ-

I Strömsund forceras nu arbetet med stati- 15kt att det var h°" Som St°ppade°
onshus och kajbyggnader för att i tid hinna
få dem färdiga.
Stationshuset närmar sig nu sin fullbordan
och man lägger nu sista hand vid taktäck- ELSA SANÛELIN, ¿ ,¿¿¿_
ningen. Inredningsarbetet skrider också
raskt framåt. På grund av den tidiga våren
måste speciellt kajbyggnaden forceras, ty
den gamla kajen är riven och man kan när
som helst vänta öppet vatten och innan dess
måste den nya kajanläggningen vara färdig. i

Pålningsarbetena äro redan färdiga och
fyllningen påskyndas. Järnvägen bekostar
fyllningen för hamnspåret och samhället det
övriga.

NAMNÄNDRING 30 april 1913.

Hemmansägaresonen Per B. Persson från Havs-
näs, Alanäset, har erhållit tillstånd att
antaga släktnamnet Havne.

EGENDOMLIG JÄRNVÄGSOLYCKÅ 6 maj 1913.

När härom dagen en järnvägsvagn, full med

sten, kopplades från lokomotivet vid sta-

13



STRÖMSUNDS MUNICIPALSAMHÄLLE MASSMORD PÅ RENAR 15 maj 1913'

Ur l:e provínsialläkarens årsberättelse. I går övgrkördes vid Ulriksfors station ej
- - - ~ - mindre än nio stycken renar som förirrat

Vid inspektionsronden pagick arbetetned . . å å t D dnd d d. fn å1_

att reglera och ombygga samhällets sto- S19 1" p Sp re ° e 9 a e auren ors
ra ata därvid den utvíd ades till i des omedelbart på auktion och betingade

stašsplanen upptagen bredš och försågs ett genomsnattsprïs av _ 1 kr pr Styck'
med rännstenar och trottoirer. Gatuhygi-
enen behöver också s nbarli en bliva fö- .

remål för mera verksšma åtgärder, enär STROMSUNDS KÄGELBANA 17 maa 1913'

det visade Sig. att Särskilt vid torr har för 600 kr. försâlts till Ströms trä-
och blåsig väderlek gatudammet i stor varuaktiebolag,
mängd uppvirvlar och på ett synnerligen
besvärande sätt generar promenerande.

Samhällets hotell och serveringslokaler ETT UTSIKTSTORN 17 maj 1913'

syntes Skötae På tillfredsställande Sätt- Ströms vattudals turistförening har på Ris-

siakreribaiager hade fiyrrar sin för- Éašasgïrat bârat “ppf°"a etå "tS“ÉtSt°""'
säijmingsiakai ri11 nyuppförr hus. La- ” " .'"°ï'?S““ a"t'"a" ““ Seå äs: 5 °'"ge
kalen var snygg ljus och luftig samt ä- resa âïg qver gran °pRarna p 0 Svel en

en i övri t h 'ieniskt inrättad O tlfö nya foreningen ådagalagger på alla satt
v g yg c r . . .

Sedd med marmordísk, korkmattor, ljust intresse och flit under sitt arbete.

oljade väggar och centraluppvärmning.
Källaren var ljus och sval, hade slipat _

cementgolv och putsade stenväggar men TJUVSKYTTET I STROM 20 maa 1913'

saknade särskilda ventilationsanorningar. Jämtlands läns jaktvårdsförening har gjort

ade och underhallna lokaler' befogenhet, stationerade i Ström. Hemstäl-
Folkskolan har under sista året ombyggcs lan har gjorts med anledning av att tjuv-
och grundligt reparerats. Den disponer- skyttar l ViSSa delar av länet 0Ch 1 Syn-

ar numera hysieníakt inredda, ljusa och nerhet i Ström söka uppöva unga hundar på

glada lärosalar, som uppvärmes medelst elgkor som nyss ha kalvat.
centraluppvärmning (varmt vatten) och be-
sitter fullt tillräckliga anordningar
för ventilation. Elektrisk belysning är TILLFÅRTSVÄGÅR 20 maj l9l3.

í“föra i sk°1a“S °1ík“ r““' Farsiag :iii riiifarrsvägar tiii uiriksfars,
Bryggeriet har sede lekaler- Strömsunds och Löfberga järnvägsstationer

har nu upprättats av kapten C. Tisell. I

Ett tidsenlígc ínrätcatbadhusär för sam- och med tillkomsten av järnvägsstation i
hällecs behov i hög grad påkallac. Strömsund har tillfartsväg till densamma

_
blivit oavvisligt. Trafiken till stationen

(13 mel 1913) kommer emeiierria från tvänne haii. Den

största från Strömsunds samhälle och trak-
terna norr därom samt från hamnen.

NY GATA l4 maj l9l3.
Ett flertal gårdsägare i Strömsund ha hos ARBETAREKOMMUN I STROM 2] maa 1913'

kommunalnämnden anhållit om utläggande av Red. C. Åström bildade i lördags en arbet-
en gata utefter hamnspåret. arekommun i Strömsund. Å platsen har förut

funnits en kommun, som nedlagts.

oooAo Av vAoAsKoii is maj i9i3. SKOLKÖKSKURS 24 maj 1913

En sorglig olyckshändelse inträffade härom Fröken Ju1¿a Johansson från Skövde han 1

daga" 1 UJara"° Ström' E" arbetare* Nils Strömsund hållit en sex veckors skolköks-
Goransson, höll på att provskjuta hagelge- kurs med 14 e]even I går gavs midda för
Var' da 5k°ttet gick bakat med pafaïjd att 70 personer. Efter middagen frambar gaster
Sl“tSfY°k°t brast Vld Pälte °°h trängd? Arbman 1 väi vaida oraaiag ett rack :iii
§e"°m Pa""ae"at 1" 1 h3a""a": D°ae" f°1Jde fröken Johansson för det arbete hon nedlagt.
090"bl1Ckll9°"- Ûe" Så $0P9ll9t °mk°m"° Sedan vände han sig till eleverna och ut-
efterlamnar hustru, en åldrig moder samt taiade förhoppningen om, att de måtte ïâta

SY5k°"° det de nu under kurserna inhämtat komma till
praktiskt utnyttjande i deras hem.

14
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AFTONSTÄMNING VID STRÖMS-SUNÛET.
Vattudaßen gåa nu Ldni och våa¿Koden han nått attt högdta ßäge.

NY BRANDCHEF 26 maj 1913. Som fä1tet 1igger i närheten av Grong gru-
. . ._ ” 1atskorrespondent (DP

T111 brandchef 1 Stromsund har utsetts Vorna anser var p - ~

handi. E.e. Lundhdim den tiii viee brand- att det Skutte Va'a av t"t"eSSe t°t Sve"
Chef hand1 G Sunde]¿n ska staten att genom en med det snaraste

' ' ' byggd tertiärbana även dra den norska ma1-
men över Sverige.

BLIXT TRÄFFADE ARBETARE 26 maj 1913. En diamantborrning ska11 med det första fö-

Under uppsättande av te1efon1edning i U1- Cššägàs för att utröna tättets Verkttga
riksfors i fredags träffades en arbetare
av b1ixten och fö11 från te1efonsto1pen

:;:12:;:@2i.ë.:::;:.@5:::f:J.e:::::::*:: r 1 27 me
huvudet hade den skadade erhå11it brännsár Den komitë som för några år sedan ti11sat-
på armar och ben. På ena armen voro musk- tes för att ordna med tuberku1oshemmet ha-
1erna söndertrasade. Han vårdas nu å Ström- de en1. vad som vid stämman upp1ystes än-
sunds sjukstuga. nu icke vidtagit några åtgärder för hem-

mets uppförande. Det upp1ystes att fonden
nu var 29.000 kr. vadan något hinder icke

MALMFYNDIGHETER 27 maj 1913. borde möta för rea1iserandet av den goda

be av Jonas wassdehi 1 Gäddede m.f1. inmd- ta"ke"'
tade koppar- och svave1kisgruvorna å Ströms
Trävaruaktiebo1ags ägor i Björkvattnet in- _

vid norska gränsen samt de av samma intres- VATTENLEDNINGSPLANER 27 maJ 1913'
senter å norska sidan tagna inmutningarna, Det förut omnämnda nya vatten1edningsför-
ti11sammans 15 st., visa sig nu vid vår s1aget för Strömsunds municipa1samhä11e har
gjorda undersökning ti11höra ett och samma nu fu11ständigt utarbetats. Dess rea1iser-
ma1mfä1t. De prov som man tagit av den på ande kommer att draga en kostnad av 106000
sina stä11en i markytan 1öpande ma1men äro kr. Förs1aget kommer att behand1as vid b1i-
fina och anses 1önande för drift. vande municipa1stämma.

15
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KQmmuna|[ @@@@@@@@ 27 maj 1913.

Vid söndagens stämma i Strömsund beviljades ansvarsfrihet för gångna räkenskapsåret. Ut-
gifter och inkomster balanserade å kr. l0.003:94. Skolans räkenskaper balanserade med

kr. 53.372:l8, och beviljades ansvarsfrihet.
Skolrådet hade föreslagit att förhyra slöjdlokal hos Bröderna Löfström mot en hyra av
200 kr. pr år. Stämman beslöt i enlighet med skolrådets förslag. Ävenså hade Skolrådet
föreslagit, att medel skulle beviljas för ytterligare två skolkökskurser, vilket bifölls
av stämman.

Till kommunalstämmans ordförande hade från några platsbor inkommit skrivelse rörande an-
läggande av väg från ångbåtskajen (parallellt med järnvägen) till järnvägsstationen. På

förslag av landstingsman O. Olofsson i Jonsgård beslöt stämman att till K.B. ingå med

ansökan om vägens anläggande, samt att kommunen skall tillhandahålla fri hantlangning.

Att utarbeta förslag till hamntaxa samt att till Kungl. Kammarkollegium ingå med ansök-
an om fastställelse utsågos hrr ing. A. Rönström, dir. Aug. Näslund och 0. Olofsson den
Stämman var delvis enig om att hamnområdet skulle sträcka sig från slakteriet till muni-
cipets östra gräns.

Herr Nils Persson hade till stämman inkommit med en skrivelse rörande stävjande av lön-
krögeriet inom socknen. Motionären yrkade att 300 kr. skall av brännvinsmedlen anslås
för eventuella utgifter och stå till allmänne åklagarens disposition. Stämman beslöt i
enl. med hr Perssons motion.

Styrelsen för Sveriges djurskyddsförening hade till stämmans ordförande inkommit med be-
gäran att stämman skulle utse en djurskyddsnämnd som skall ha till uppgift tillse, att
djurplågeri icke opåtalt finge existera. På förslag av hr. Ulr. Holm uppdrogs åt kommu-
nalnämnden att inkomma med förslag till nästa stämma.

Ungdomens uteliv 21 maj Im
Lokalavdelningen av Vita Bandet i Strömsund hade in-
bjudit till föräldramöte i missionshuset söndagen den

_ _ 25 dennes för dryftande av frågan huru och på vilket
vlqafe fanns 1 Stromsund en sätt föräldrarna skola kunna förmå sina barn att upp-
Orlglnell man“fakt“rhand1are° höra med sitt uteliv om nätterna.
Lohman. Denne var ofta arg
på småpejkar eeh hundar eeh Mötet öppnades av fröken Erika Haggdahl som redogjor-
h d f" d rt d de för mötets betydelse och mål och önskade de närva-
"ïaâaljårñï sâm hå: uâïïçck- rande Vä1k0ma-

tç Sig' qrdentlíga rapp med Mötet beslutade att förnya det av föregående föräld-
Sfn Stablla Promenadkäpp när ramöte fattade beslut ävensom att utdela de tryckta
nag°n passerade' cirkulären. Uttalade en allvarlig vädjan till kafêäg-
Jag minns en nyinflyttad yng- arna att stänga sina affärer tidigare, om möjligt kl
ling sem inter ent anande 10 e.m. En komitê gavs i uppdrag att organisera en
hem gående gatan fram, Han frivillig nattpatrull. Som komitêrade valdes pastor
visslade glatt (vissling var Arbman, folkskollärarinnan fru Fredrika Nordfors och
der varsra Lehman visare), inspektor Z. Åslund. En komitë bestående av fru A. Or-
een när han passerade Lehman bom, fröken Erika Häggdahl, folkskollärare F. Nordfors,
fick han sig err erdenrlíg pastor Arbman och folkskollärarinnan Freja Johansson
rapp, fick i uppdrag att utreda frågan om huruvida det skul-

le vara möjligt att föra nöjeslivet in på bättre ba-
Lohman blev till slut botad

_ "_ nor än vad nu är fallet.
fran sin akomma . En dag so-
pade han till en gamal grå-
hund över fyëßelj- *?““deE} WB TJUVSKYTTET 1 snön 31 maj 1913.
emot och flög pa sin plago-
ande_ på fick Lehman för all- K.bfhde har nu pa anhallan av lanets jaktvardsforening
ra första gången ra till re- som jaktbevakare inom Ström förordnat

trätt' Handl. Georg Mitchell i Espnäset och torparen Henrik
(Efter Eric Wallin). 015509 i Wedjeön-

I7



”glíßßlitt 31 maj 1913.

Typografen NN, senast från Odenslund, som haft tillfällig Ä

anställning i Strömsund, hade natten till torsdagen varit
ute och rumlat med några kamrater. Stämningen blev hög,
och sällskapet kom överens om att under Johanssons led-
ning närmare studera Frälsningsarmén samt överlärarens
vid folkskolan bostad. På Frälsningsarmén kommo de in och
tillägnade sig en guitarr, varefter de under musik begåvo
sig till ett i närheten liggande kronodike, där instru-
mentet "spelades" till atomer. Vid folkskolan slutade vi-
kíngatåget tack vare överläraren Nordfors samt fotograf
Forsslunds kraftiga ingripande. Dagen därpå skuddade NN

för säkerhets skull traktens stoft av sina fötter.

J»ï 7

' ; l Handßanden
~' ' i mas wAssvAH1

'f ill Kompanjon t¿¿¿ Simon Nißbbon
och deßägane L 5¿nman

° Nißßßon K wabßdanl.

/J..

Å b¿ßden hån ¿nL¿Zß åtea5¿n-
nen vi ha wabsdahß s¿ttande
å ßahet tißß Laatautomobtß-

7 juni 1913.

TURE JOHÅNSSONS SPEÛITIONSÅFFÄR I STRÖMSUND , d f Ik k 1

Ombeßönjen med egen Zaetbil de áßeóza Aßag av znanaponzem. ^Vga“gsexaTe“ me 9 f °.a“
4:e klass agde rum 1 gar 1

J , , Strömsund. Efter ett kort
7 juni 1913_ förhör med eleverna delade

-j_J -J_J J J pastor Arbman ut avgångsbetyg
och böcker till var och en

Till Strömsund anlände i onsdags 12 järnvägsvagnar vatt- som ett minne ev SkO1an_ Han

enledningsrör, tyngre järnvaror och diverse byggnadsmate- tackade lärerínnen fröken
rialer för vidare befordran utefter Ströms vattudal till Freja Johansson för eet arbe_
gruvfältet i Gjersviken, Övre Grong. te hon nedlagt, Varav Spår

Denna varusändning anlände redan i mars till Namsos för ÉYd1í8en Vore att flnna f lär'
att forslas efter häst den 13 mil långa sträckan över Jugafas Vakenhet °Ch Plgga
fjället till gruvfältet. Våren kom emellertid för tidigt Svar-
och omöjliggjorde transporten denna väg. Varorna ha där- Följande elever eveíneO¿
för gått tillbaka över Trondhjem och över Storlien-Oster- Frans Aueuetsen, Rut Berg,
sund-Inlandsbanan till Ströms vattudal. Samtidigt anlän- Vendela Bäckström, Erik Olov
de till Strömsund cirka 5 vagnar matvaror som befordrades Eriksson, Artur Johansson,
vidare till handlanden A.O. Hudding vid Grongs gruvor. Selma Johansson, Gunhild

Transportleden blir hela sommaren såväl för byggnadsmate~ K8rlSSQH, Karl Karlsson: An'
rielet till gruvorna som erforderliga matvaror Inlandsba- ÖBYS Ll§dh01m, GUSaf_NäSaU,

nan och Ströms vattudal. Det har sagts och ansetts så gott Betty M§fC@SS0n» Kfln 015'
som avgjort att malmen skulle transporteras över till Nor- SOU, 5115? ÛISSOH, JOHS 015'
ge medelst en linbana över fjället, men då denna skulle SOU, ASCYIÖ PGFSSOH, J0ha
bliva cirka 5 l/2 mil lång, och till på köpet få mycket PGYSSOH, ÛCCQ P§fS50,"T0fS'
starka stigningar, är det klart att arbetsledningen hyser C60 ROCD, Kflsïla Stfobefga
becän1<1igherer. Sídy Wlksföm-



szohf HJ0RrsßERo
5 lass.

ANDERS ALBIN MÅRTENSSON

Fnån Staand, 5 1886.

ÅLDERÛOMSHEMMET FÖR SAMER I
HILLSANÛ

Hemnief/.S g/Lunda/Le, pastan
Michael Sandeßß lA¿t1ande
t¿ßß högen å nächeil till-
äwmmmrmdgmtmnmhpuf
banal.

LANTMANNAVECKA H

En så kallad lantmannavecka har varit anordnad i Hillsand
den 12-14 dzs under ledning av länsagronom Hedlund. En

kurs i lantbruksbokföring och självdeklaratíon har även
givits, varvid 16 elever åtnjutit undervisning. På e.m.
har hållits föreläsningar i jordbruks- och ladugårdssköt-
sel, gödselvård m.m. De mycket intressanta och lärorika
föreläsningarna ha emottagits med största tacksamhet av
ortsbefolkningen, därom vittnar livligt det stora åhöra-
reantal som varje kväll ha besökt föreläsningarna.

Torp till salu H Juni 1913»

Ett bättre torp i Klöfan, Ströms socken, till
l salu nu genast. Torpet är beläget vid Ströms

Vattudal intill àngbatsbrygga, kvarn, tegel-
bruk och säg. A torpet vinterfödas en häst och
3 kor. Abyggnaderna nya och mer än tillräck-
liga för behofvet. Inteckning underlättar köp.
Spekulanter hänvände sig till undertecknad.
E.G. STRUMSTEDT
Strömsund

II
Vagar omm 21 1913-

Arbetet med vägbygget Thorsfjärden-Alanäset, som påbörja-
des förra hösten, har nu fortskridit ungefär halvvägs till
Lidsjöberg. K.bfhde har genom utslag under innevarande ar
ålagt väghållníngsdistriktet att mot två tredjedelar av
beräknade kostnaden fortsätta byggandet av vägen Alanäs-
et-Alavattnet-Strömsund.
För Alavattnets byamän bör detta vara ett glädjande bud-
skap. Dess invånare ha nämligen under en 30 års tid arbe-
tat för vägfrågan utan resultat.

"Ingen inom hemmet han ännu behöát hungna eßßea Kida nöd"

LJ



Norra Jämtland firade i går i Strömsund sin första verkligt stora folkfest efter
järnvägens tillkomst. Det beramade ungdomstinget gick nämligen då av stapeln med
stor tillslutning från hela provinsen. Tidigt på morgonen gick dessutom ett extra-
tåg från Östersund medförande vid framkomsten betydligt över 1.000 personer. Det
gynnsamma tillfället att lära känna det mångomtalade Strömsund hade flitigt tagits
i akt av befolkningen omkring Storsjön. Passagerarne å tåget utgjordes därför till
icke oväsentlig del av sådana som företogo resan för att lära känna denna del av
provinsen som genom järnvägens öppnande blivit lätt tillgänglig.
På tåget, som var klätt med grönt, blev så småningom, sedan man övervunnit den för-
sta sömnigheten efter midsommarvakan, glad och allmän feststämning. Utefter järn-
vägen flaggades allmänt, likaså på stationerna, varest alltjämt nya betydande fäst-
skaror slöto sig till tåget.
Vid ll-tiden skymtade blånande Vattudalens vatten och efter en liten väntan i det
nyvaknande Ulriksfors ångade tåget vid halv-12-tiden in på Strömsunds nya järnvägs-
station där inemot 3.000 personer samlats för att hälsa främlingarna välkomna till
samhället, som idag liksom hela den vackra nejden utomkring, tack vare den rika
flaggskruden, tedde sig mer än vanligt inbjudande.

Tiden intill fästens början fördrevs med orienterande utflykter i omgivningarna,
ned till Vattudalen eller till det dagen förut öppnade nya utsiktstornet på berg-
et. Härifrån hade man den allra härligaste utsikt över Vattudalens skimrande vatt-
enbälten, de vida skogarna och de blånande, snöhöljda gränsfjällen mot Norge.

Fästplatsen var förlagd till Holmska parken, där en öppen gräsplan omgiven av lum-
miga, höga björkar erbjöd ett synnerligen lämpligt samkvämsställe.

Sedan en avdelning ur Jämtlands fältjägarregementes musikkår spelat en fästmarsch
sjöngs unisont "Jämtland, du min barndoms sköna bygd". Riksdagsman G.N. Torgên
hälsade därpå i ett kort entusiastiskt tal de stora skarorna välkomna till bygden
för att lära känna den. Tal. riktade särskilt sin välkomsthälsning till dagens mö-
testalare, utrikesministern greve Ehrensvärd, landshövding Widén och folkskollära-
ren E. Strandman. Tal. slöt med ett leve för Jämtland. Efter unison sång och ytter-
ligare ett par musiknummer bestegs den höga, i de svenska färgerna klädda talare-
tribunen av utrikesministern greve Albert Ehrensvärd, som hälsades med en smattran-
de applåd från den väldiga folksamlingen. Utrikesministerns tal framfördes med ut-
omordentlig vältalighet och mottogs med livligt bifall.
Härefter togs rast till kl. 4, då landshövding Widén höll ett medryckande och som
vanligt sakrikt tal. Hans föredrag rörde sig denna gång om utvecklingsmöjligheter
och ansvar, därvid han framhöll den stora betydelsen av ungdoms- och arbetsglädjen.
Tal. uppehöll sig därefter vid utvecklingsmöjligheterna efter Inlandsbanan, därvid
han dock särskilt betonade att främst bland alla utvecklingsmöjligheter stode män-
niskans egen tanke- och handlingskraft. Härefter ingick tal. på att med siffror vi-
sa hurusom utvecklingen gått raskt framåt inom vårt land under de sista åren och
att även vårt län hållit jämna steg i detta framåtskridande särskilt vad jordbruk-
et beträffade. Men man finge ej slå sig till ro utan ständigt elda sig till ny kamp

och nya ansträngningar i arbetet för framåtskridandet. I detta skulle ungdomen ge-
nom levande tro och hänförelse göra den största insatsen.
Föredraget följdes av ett kraftigt och ihållande bifall.
Större delen av festdeltagarna begav sig nu ned till idrottsparken där Sommarfäst-
spelsturnêen uppförde "Arnljot".
Dagens sista tal hölls av folkskollärare Ernst Strandman från Karlstad, som talade
om Nykterhetsarbetets betydelse, särskilt bland ungdomen. Efter föredraget, somnnt-
togs med starkt bifall, vidtogo lekar som pågingo under ungdomlig glädje intill ti-
den för extratågets avgång. Det rörliga folkliv som under dagen utvecklat sig i
samhället och dess omgivningar, koncentrerade sig nu för en stund på det ännu ej
fullt färdiga stationsområdet, där det väldiga tåget snart fylldes till trängsel.
Under rungande hurrarop och hjärtliga avskedsviftningar ångade tåget vid ll-tiden
på kvällen bort i den vackra midsommarnatten.
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l-åring vwëwä 1 jun 1913.

100 år fyllde i fredags änkan Marget Andersson i Vidjeön.
Den åldriga gumman, som ännu är vid god vigör blev under
dagen föremål för uppvaktningar från olika håll. På sin
nedresa till Strömsund besökte även utrikesministern och
landshövding Widén 100-åringen.

LIVSKRAFTIGT FOLK finnes det i Ströms socken. Vi berättade
nyligen om födorådstageràkan Marget Andersson från Vidjeön
som den 27 juni fyllde 100 års Sängliggande är den gamla
sedan några år men kan dock ännu stiga upp och är ej mer
kraftlös, än att hon nu på sin högtidsdag kunde sitta uppe
en god stund på en vanlig stol för att fotograferas. I
rätt nedstigande led äro hennes ättlingar för närvarande
inemot 90.

Av Ströms övriga åldringar är en 97 år, en 95, en 94, en
93, en 92, en 91 och en 90. Församlingens äldste manlige
medlem, födorådstagaren Anders Persson i Strand, avled nyss
den 20 juni, 94 år gammal; han var in i det sista uppe på
benen och vid, i betraktande av åldern, god vigör.

l JULI 1913

JARNVÃGEN ULRIKSFORS-STROHSUND HAR I DAG ÖPPNATS 'gg
_ 1?FÖR ALLMÄN TRAFIK.

DET FÖRSTA ORDINARIE TÅGET ANLANDER DIT I AFTON.

NED ANLEDNING AV DAGENS BETYDELSE FLAGGAS INOM

SAHHALLET.
Y!!

Nâlliu urllninu
Det är allmänt bekant hurusom vid bestämmandet av Inlands-
banans sträckning Strömsunds och den municipet omgivande
bygdens intressen konsekvent åsidosattes till förmån för
orter som minst av allt hade någon odlad bygd att uppvi-

3 ju1i 1913.

sa. När emellertid efter mycket förhalande järnvägsfrågan
löstes så att Strömsund fick nöja sig med bibana skedde
detta dock under vissa förutsättningar och löften. Som en BRÖLLOP I MIDSOMMÅRTID

ringa ersättning för att järnvägen ej kom att gå direkt ERIKA MÅRTENg30N, Renån

på samhället utlovades nämligen med bestämdhet direkta och
tåg från Östersund till Strömsund. JOHAN NORRMAN, Fag¿¿daß

Men det synes ha dröjt allt för länge innan den stackars V¿ga¿ m¿d¿0mma¿dag¿n 19]3_

bibanan kom att öppnas för att vederbörande skulle kunna
minnas, mycket mindre uppfylla dessa löften. Ty redan
från järnvägens öppnande i tisdags har man funnit länmligt Ann0n5 1 JU11 1913-

införa en tågordning, som är i hög grad besynnerlig. undertecknades Sk0_ och Lä_

Ehuru två tåg avgå dagligen söderut äro nämligen Ström- deraffär
sundsborna fortfarande i avsaknad av tågförbindelse på I Et§b1eVad 1897 '
morgonen och detta av den enkla anledningen, att morgon- af tllï 5a]U- Hugade Speku'
tåget till Östersund fortfarande som hittills och i trots länter hä"Vände 519 direkt
av att järnvägen nu är definitivt öppnad utgår från Ul- tlll 055-
riksfors. Samma tåg på aftonen går visserligen till Ström- OLOF PERSSON & c¿0

sunds station men atervander senare pa kvällen till Ul- (Innehavare Karin persson)
riksfors for att som sagt foljande morgon utga darifran.
Det är ju således en järnväg för syns skull som Ström- StV0m5Und Te] 28
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NÅDIG ORDNING forts ~, :ri så
sundsborna fått. När de vilja komma till
staden äro de, för att hinna fram och åter
på dagen, ovillkorligen hänvisade till att
anlita morgontåget. Men då måste de fortfa-
rande, som om ingen järnväg funnes till, å-
ka efter häst till Ulriksfors, som alltjämt
tyckes vara den enda plats, vederbörande ha
riktig kännedom om.

Man kan icke förundra sig över att befolk-
ningen i det livliga samhället känner sig
i hög grad förbittrad över ett dylikt an-
svarslöst sätt att ordna trafiken. Det är
ju heller ingen reson i arrangemanget. Först l

bygges som på nåder en järnväg och sedan

“är fe” ä?t1*g°“ blir ålar föï rege1b“9?e“ DEN LJuvA soMuARriveN ÄR INNE ocH ßosKAPf~trafik later man likval allmanheten sjalv U H H ,

sörja för sin framkomst efter landsvägen HAR SLAPPTS PÅ BETE I 0STERKALEN°

bredvid den nyöPPnade järnvägen- Etbe Mtcheßabon och Eßiae Funaeth han nu

Skälen för dessa anordnin ar lära vara att bäada dagaä' men bade öozk qch 64 t&¿U¿~¿8 0

man på kvällen måste återgå till Ulriksfors ñendöcäta bßomàteäzkd bom biudb L Vaä høga
med tåget enär intet lokstall finnes i On

Strömsund och att man som en följd härav
icke anser sig kunna eller ens för övertids-
betalningens skull ha råd till att ålägga
personalen att börja så tidigt på morgonen
att leket kan gå in till Strömsund för att Från ett rättsfall i Hammerdals Tingslags
därifrån utgå med tåget. Man har lite svårt Häradsrätt år 19]3_
att tro att dylika bagateller kunna vara be-
stämmande för vederbörande vid järnvägen, "Käromålet i denna sak må ogillas, därför
när det gäller ej blött att Ordna trafiken att kärandens vittnen ej kan bestämma om

för en stör bygd Utan även att trafikera en hästen varit krubbitare eller ej, ty häst-
bana, På vars byggande avsevärda kapital en biter ej i krubban så ofta, och således
nedlagts. Det ligger bra mycket närmaretill har de ej råkat höra det, detta bevisas
bands att tr° att det är öförnåga eller belt också genom Abrahamssons vittnesmål, som

enkelt brist På vilja, s0m kunna åstadkomma också ej funnit något fel på hästen så sent
dylika tågördningar- som våren l9l2, och det är bevisat genom

Den framsynthet och insikt för vad vår ort Olof barssons Vltçnesmålnatt häste då var
behöver som en längre tid kännetecknat kf¶b§ltare° Ett Vlötne Sager att hästen 0'

Q

järnvägsbefälet inom fjärde distriktets för- modllgen kunnat bil krubbltare på beteamen
valtning synes vara totalt bortblåsta efter så ar eJ_föllet med detta, då hösten gått
1 maj_ och när så ar, har man endast att på bete i sådan trakt, dar det finnes tim-
desto livligare hoppas, att den oförmåga mÉrk°J°r med Stallar' som Står oppnaï och
att tjäna allmänhetens intressen, som här hästarna under Solheta dagar går in 1 Såda-
tagít sig att Sa underligt uttryck, icke na stallara for skydd mot bromsar och flug-
må tillåtas fortfara längre än till hösten. Or' Samt Sarsöllt qnder Sådant forhållande
Ty början lavar ingen god fOrtaattn¿ng_ kan de lara sig bli krubbitare då de aro

utan mat.

För det andra har jag ju genom vittne bevi-
"°“ sat att hästen var krubbitare redan de för-

sta dagarna jag hade honom, samt att tän-
derna redan då var slitna genom att hästen
bitit i krubban. Under sådant förhållande
så fordrar jag en ersättning av 200 kronor,
eller också att käranden må återtaga häst-
en, samt 25 kronor för varje gång min in-
ställelse, vittneslöner och protokollslös-

“WOW
22



Auiomunznrmmn
KANSKE MR ÄN NÅGOT ANNAT REPRESENTERAR AUTOMOBILEN DEN NYA TIDSÃLDER SOM NU

NÃTT MUNICIPALSAMÄLLET STRÖMSUND I NORRA JÄMTLAND.

De blänkande fartvídundren uppställda framför nya tíngshuset.

Fr.v.: Z 20 OPEL, ägare Lars Lorentzon, Åre, och G. Nilsson, Östersund.

A 2053 PROTOS, ägare 0.M. Magnusson, Östersund

X 156 STUDEBAKER, ägare källarmästare M. Andersson, Östersund

A 2588 OPEL, ägare P.A. Simonsson och Sven Bohm, Fyrås

A 1320 MATHIS, ägare Ture Jonsson och K.M. Månsson, Östersund

A 1829 HUPMoß1L, ägare Jens Nilsen, scrömsund

X 226 STUDEBAKER, ägare Per Persson, Nälden.
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5 juïi 1913.

STRÖMSUNDS NYA BE(5RAvN1N(55p|_AT3 STRUMS VATTUDALENS FLOTTLED FÄRDIG.

BIS]§0P LÖNEGREN INVIGDE I GÅR DEN AV Ångermanäïvens fïottningsförening har nu

STROMS FORSAML_I_NG NYANLAGDA BEGRAV- fu11bordat de nybyggnader som föreskrivits
NINGSPLATSEN VASTER OM STROMSQNDS MU- för inrättande av aïïmän flottïed efter
N_1CIPAL§AMHALLE. OMEDELBART DAREFTER Ströms vattuda1, från och med Kvarnbergs-
HQLL SJOMANSPASTOR GRUNDIN MI§SION§- vattnet i Frostviken till Strömsströmmen
FOREDRAG I KYRKAN. BISKOPEN HOLL DAR- vid Uhksfors.iæptena1C1aes1ïseTlhar
PÅ EN BETRAKTELSE I ANSLUTNING TILL av K bfde förordnats att verkstäïla avsyn-
SITT TAL VID INVIGNINGEN. ing av de verkstäda arbetena.
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TÃGTIDER 1s J-1.11 1913.

Statens järnvägars fjärde distrikts förvaltning har nu till järnvägsstyrelsen ingivit
förlag till vintertidtabell och däri förordat att morgontåget från Ulriksfors måtte först
ingå till Strömsund innan det avgår söderut. Beslutar järnvägsstyrelsen i enlighet här-
med erhåller Strömsund således den behövliga direkta morgonförbindelsen söderut.

Dgnatign is jun 1913.

Godsägaren Ulrik Holm, Jonsgård, Strömsund, som f.n. vistas i Frostviken, har till näm-

da socken överlämnat 10.000 kr. att lika fördelas mellan kommun och kyrka. Donatorn har
uttalat som sin önskan, att räntan av den av skolrådet förvaltade delen av donationen
skall utdelas till fattiga skolbarn och räntan av den andra delen användas som premier
åt duktiga, mindre bemedlade jordbrukare.

BROTTMÅL?
TILL HÅMMERDALS HÃRÅDSRÄTT

Härmed får jag vördsamt anhålla om laga kallelse och stämning å Polisuppsyningsmannen

C.A. Jönsson i Strömsund med yrkande att han måtte åläggas stånda i svaromål för att han

den 29 sistlidne mars i sällskap med Fjärdingsmannen 0. Ohlsson hos mig, i min gård, för-
övat hemfridsbrott i förening med mordförsök.

Fri och öppen talan i målet förbehålles.

Strömsund den 25 Juli l9l3.
A. Larsson
Gårdsägare

Annons i Strömsunds Tidning 26 juli 1913.

STRÖMS VATTUDALS TURISTLED

Under tiden 2 t.o.m. 30 aug. 1913 insättas till följd af den stora turist-
strömmen följande extra turer:
ÅNGFARTYGET STRÖMS VATTUDAL Strömsund-Bågede

Lördagar kl. 7.30 f.m.
Söndagar kl. 7.30 f.m.

Bågede-Strömsund

Lördagar kl. 2 e.m.

MOTORBÅTEN TRAFIK Bågede-Gäddede

Lördagar kl. 2.30 e.m.
Söndagar kl. 2.30 e.m.

Gäddede-Bågede

Lördagar kl. 10 f.m.
Söndagar kl. 10 f.m.

OBS! Genom förestående extra turer beredes resande tillfälle att göra re-
san mellan Strömsund och Gäddede, eventuellt Gäddede-Strömsund på en dag.
Lördagen den 26 och Måndagen den 28 Juli afgår ångaren Ströms Vattudal
från Strömsund kl. 7.30 f.m. samt återvänder från Bågede samma dagar kl 2

e.m. Motorbåten Trafik står i förbindelse med dessa turer.
._.__________._. . . _ . . . . _ _ ._______________________.._.

s1RoMsuNb FÅR MoReoNFnRß1No1:LsE 9 aug- 1913-

Vi kunna i dag med nöje meddela att Strömsund nu äntligen får den järnvägsförbindelse
som rättvisa och billighet kräva, men som härvarande distriktsförvaltning envist vagrat

tillgodose förrän l oktober i år. Järnvägsstyrelsen har nämligen med anledning av lans-
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styrelsens och Ströms kommuns framställning om bättre förbindelser från Strömsund med
det tåg som avgår från Ulriksfors kl 5 f.m. utfärdat order om att tåg n:r 865 fr.o.m. 15
augusti skall utgå från Strömsund med avgång därifrån kl 4.28 f.m. Ankomsten till Ulriks-
fors är bestämd till 4.40 f.m. varifrån tåget som förr avgår kl 5 f.m.

L
o

1.L

Q*_¿,¿'-""-~_
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_.,.,.-._-4

>-_ _ ' í- _ä H __ .
0 o o 9-_ -

19 aug. 1913._1J|1
I söndags förmiddag dog i
difteri kopparslagare Fridells
i Strömsund 8-åriga dotter.
Flickan som några dagar varit
dålig, var på söndagsmorgonen
sämre, varför läkare efter-
sändes. Denne förklarade ge-
nast att det var difteri. Den

sjuka avled en timme efter
läkarens ditkomst.

DIFTERIEPIDEMI I STRÖM.

Med anledning av att flera
difterifall, därav ett med
dödlig utgång, på den senas-
te tiden inträffat inom Ström
har Ströms kommunalnämnd med-
delat förbud för öppethållan-

ANGFARTVGET vznco Läecen TILL vzv BRVGGAN 1 HzLLsA~v. de av d"$ba"a“ å MJÖS“dd@"=

PosTKow1oRE1 1 s1Rom

AR FRÅN ocH MED søm1AeEN DEN zu Aueusn 1913 MNDSTOMN 2 S-Pc 1913-

FLYTTAT TILL NY Lo1<AL 1 1ARNvAessTA11oNHusE1. än:fïgsïggdïåjâggârgâgtgl
FRÅN' ocH man SAMMA DAG ßL1vA TIDERNA FøR b.fä1h..... lm... Sila..

Pos1|<oN1oRE1s UPPETHALLANDE ANDRABE TILL; en avmß av Jäm=1-“ds

POSTMÄSTAREN. sTRoMsß0R:

lekplatsen å Skräddarudden
och frälsningsarmëns offent-
liga samlingslokal.

och Harjedalens landstormsfö-

søc|<ENnAeAR= KL 6.30 F.M. - 1 5.1-1., u - msn rening» under nam av STRÖMS
_ LANDSTORMSFORENING. I styrel-' E.iv|. sen valdes hr Gustaf Lundholm

ordf., Lars Wassdahl vice
SUN- OCH HELGDAGAR: KL 10 - ll F.M. OCH 5.30- °rdf_ Och Nils Engelbrektsson

E'M. sekreterare och kassör.

POSTKONTORET I STRÖM SPINNGODS OCh VÅDMAL till
är fr.o.m. söndag f.m. inrymt i sin nya och tidsenliga
lokal i det nya stationshuset. Snyggt möblerad och försedd Jo' 1

med postfack för 30 abonnenter äger dock lokalen ett rätt NYA VÄFNADSHANDEL= Strom'
knappt utrymme. Då emellertid avsett är att anordna brev- Sund'
bäring torde den, då detta blir verklighet, komma att gott 0551 Direkt byte af U1]

fylla Sin Uvvgif- och lumpgarn.

Hvar är bäst att inlämna

beredning?

DJÄRV INBROTTSTÖLD 26 aug. 1913. TEMPLARORDEN 6 sept 1913.

Natten mot lördag begicks inbrott i fabrikör 0.A. Ottos- Eur nyt: tempel bildades i
sons guldsmeds- och urmakeriaffär i Strömsund. går i Bredkälen i Ströms soc-

ken efter föredrag av onbuds-Tjuvarna ha berett sig tillträde genom att borttaga ett
fönster på gavelsidan. De stulo så gott som hela lagret man J'L' olsson'
i ett skyltfönster samt S â 6 klockor på disken. Det stul- Templet antog namnet Stjärnan
na värderas till cirka 1.000 kr. och erhöll 14 medlemmar.
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lllll SllIl'í| äVl.l|l|I|'lll
Vid kopparfälten i Grong bedrives för närvarande med en
arbetsstyrka på 400 man de förberedande arbetena för drif-
tens upptagande å det först inmutade fältet, Gerviksgruv-
an. Vid årsskiftet skall arbetsstyrkan reduceras till 100
man för att till våren ökas till 800 man. Förberedelsear-
betena beräknas vara färdiga 1915 då den egentliga gruv-
driften tager sin början med 1.000 man

De diamantborrningar som bolaget genom Sv. diamantberg-
borrningsa.-b. låtit utföra å ett nytt malmfält vid Joma-
fjället ha enligt vad som uppgivits givit till resultat
att malmförekomsten även där är synnerligen riklig. Ord-
nandet av dessa malmfält för gruvdrift torde påbörjas
samtidigt med gruvdriftens upptagande i Cersviken. Gruv-
driften i Jomafjället beräknas komma att sysselsätta om-
kring 1.200 man.

För ordnande av livsförnödenhetsbehovet för den stora ar-
betarstammen har med konsul Kjeldsberg i Trondhjem ispet-
sen i dagarna startats ett särskilt handelsbolag för

6 sept. 1913.

"gruvsamhället". Ékïç ERSSÜN» Bäådåäd-
892.

Då enligt beräkning den beslutade linbanan ut till norska
kusten inte blir färdig för trafik förrän inom tre årtor- OO

de liksom hittills all transport till Grong gå över ln- wf f
' d h d" 'f ° f V tt d 1landsbanan till Stromsun oc ari ran e ter a u a en

görande Strömsund såsom utförsort till Gronggruvorna ett KRONOLÄNSMANNEN

högst betydande tillskott i trafiken. Betydande mängder LÄNSMANSDISTRIKT_

ha redan expedierats över samhället och längre fram pa
hösten då handelsbolaget skall börja fylla vinterbehovet, 1 natt me1]an k]0Ckan ett och
väntas godstrafiken bli ännu livligare. Redan äro ett 20- två b]efv0 min hustru och jag
-tal skjutsar, de flesta från svenska sidan, sysselsatta Samt f]ere 1 mitt hus jnnebo-
“ed v8rutraHSP0f2rHa- ende personer uppväkta af ett

I

unG'

w

'- vi

ideligt knackande på ett un-
der vårt matrum mot gårdssi-
dan beläget kontorsfönster
tillhörande där inhyrda ci-
garraffär. Den knackande en
ingeniörselef vid inlandsba-
nebygget, reservunderlöjtnant
NN från Löfberga sökte genom
sina åtgärder och tillrop
förmå föreståndarinnan för
cigarraffären att öppna och
släppa in honom, därvid tog
han ingen notis om, att han
störde de öfrigas i huset in-
neboendes nattro.
Då fridsstörandet på så vis
pågått en längre stund, öpp-
nade min hustru fönstret och
bad NN jämte i hans sällskap
varande tvänne ingeniörer vid
inlandsbanebygget NN och NN

att aflägsna sig, därvid pâ-
VID FISKÅUATTNET VlSâY'Id8 det Oïättâ l d8Y'âS

Fnån det v¿¿da och ottlågängßiga Fnoatvihen. beteende, me" l Stället för
att be om ursäkt för sitt
klandervärda uppförande och

TEMTLARORDEN 13 Sept. 1913. af]ägSna sig så började NN

Ett nytt tempel av templarorden bildades på onsdagen i ÖfVerÖS6 min huStru med Otl-
Strand, Ströms socken efter föredrag av ombudsman Olsson. dlgheter, hvarför äfven jag

28



fann mig föranlåten att be ga uppförande, men då börja-
männen aflägsna sig från går- de NN stormodigt skräna, samt
den. håna mig. Därigenom tillkom-

- - - mo några personer, som då de

ægnsglioïågïïgâçtâåtzåsšiïtvad :i';9° hö" °"S°k°'.' tm 9'f“f'
busaktiga uppförande och till- e genäst t°9° Wïtt p§rt1'
ropade mig bland annat,"Dra Jag af]a9§"ade.T19 nu 1nSa]1°
in hakan din förbannade ajaf- SkâP.¶°d l“9eQ!°' "Ni §°" att
vui, när sia vi i sinömsuna :“tVl a Y te; lgaše e Sâm'

kring knutarne, så mycket vi e ei' men m Sše teâvaç aN

vill", samt uppmanade mig att gïçâ E Svårt p grgç a N S

k a a k iia i tai- a. °9 J“da'? 9"a - Jag
agmT:d?eFårSat: gå S1dt på gick nu fram till NN och bad

aglñân att kïada på mïg Och fattade jag hans ena arm för
9 ' att föra undan honom, därvid

Då jag kom ned på gården ha- tí]1de}ade hä" mig eït kfaf;
H n . tigt s ag un er vens ra oga

9 n sokte ytterligare vâldfora
kastat yttrande 1?el:adLupd;_ sig på mig, hviïket jag dock

holm". Då de eme er i s a Ü .

på
gatan, ansåg jag mig på grund
af min närmare bekantskap med Ingeniör NN tillkom nu för
Herrarne utan fara kunna upp- att fritaga NN, men på grund
söka dem. Jag förhöll ytter- af hans beteende fingo de när-
ligare NN för hans oskickli- stående den uppfattningen att

äfven han ville våldföra sig
på mig, hvarför de kastade
undan honom, han föll därvid
omkull, men reste sig omedel-
bart, samt aflägsnade sig
springande. Jag släppte nu
NN, som genast följde NN:s
exempel, men under sin flykt
sökte han, efter hvad jag kun-
de finna att lömskt slå dem

som voro i hans väg.

På grund af hvad jag ofvan
anfördt, får jag vördsamtan-
mäla ingeniörselefven NN i
Löfberga till åtal för förar-
gelseväckande beteende och
fylleri, samt öfverfall där-
af blodvite följt, på allmän
väg. Hvarjämte jag förbehål-
ler mig rätt att föra enskild
talan mot ofvanbemälde NN.

Strömsund den l4 sept. l9l3.
E. Gustaf Lundholm

23 sept. 1913.

En bråkig handelsresande från
Falköping har förut varit i
Strömsund och vid flera till-
fällen uppfört sig illa. Nu

i dagarna har han ånyo be-
sökt en del affärer, där han
förolämpat och skällt på bi-
trädena, och natten mot lör-
dagen fick han åka in i sam-
hällets finka.
Den bråkige falköpingsbon har
stämts för fylleri och för-
argelseväckande beteende. Må-

let förekommer vid nästa ting.

Annons i ÖP, l okt. 1913.

siRöMsuNbsBoR I

PÅ i=i_ERAs BEGÄBAN Aiioizoivis

DÅNSKURS I STRÛMSUND I BÛRJ' MAKTEN A~vERss0~, szaand.
AH ÅV INST. QKTOBER MÅNÅD 6_ ¶g59_

D/-\REsi iii_|_RAci<i_1si ANTAL
ELEVER ANiEckNA sis FoRE DEN Hußtu
FEMTE 1 SAMMA MÅNAD. ANiEck- ANNA PERSPOTTER

NiNssL1sTA FiNNEs Hos KÄLLAR- 6- 1855-
MASTARE LARzoN. GRAN Honal,
ÖSTERSUND DEN 24 SEPT. 1913. ll lglj,
FRU ROSA BRUNO

s aka. 1913.

Tätt som ofta ingår underrät-
telser om att malmfynd av nå-
got slag gjorts uppe i Frost-
viken och i allmänhet är det
kopparmalm som funnits. Nu

ingår till Ö.P. underrättel-
sen om att ett nytt stort
fynd gjorts och inmutats.

På södra sidan om Stora Blå-
sjön har hrr Jöns Jönssonoch
Daniel Ålberg, Lilla Blåsjön,
Lars Joh. Andersson, Jorm-
vattnet, amerikanen P. Noms-
valld och A. Johansson, Sto-
ra Blåsjön, inmutat en stör-
re kopparmalmsfyndighet. Kop-
parmalmen är mycket ren och
malmådern ligger på sina
ställen i dagen på sträckor
av intill 200 m. Det tycks
vara på tid att något göres
för att exploatera alla malm-
fyndigheter i Frostviken.

Likviilationsmüte
HÅLLES I STROIVSLND EN 3 OCH

STRUWSUNBS KDPPÄN.
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AUTOMOB IL - HYRA
Enligt hyreskontrakt den 3-11 september 1912 uthyrde jag till Knut Knutsson i Hall-
viken en 25/30 hästkrafters automobil af märket "Hupmobile". Sedan Knutsson emeller-
tid ej kunnat gälda förfallen hyra samt vägrat att återställa bilen till mig, för-
ordnade Konungens Befallningshafvande i Jämtlands län, efter min därom gjorda fram-
ställning, enligt utslag den 15 september 1913, att bilen skulle sättas i kvarstad.

Vid verkställighet af berörda utslag befanns det, att bilen innehades ej af Knuts-
son utan av J.R. Sundberg och Erik Larsson Mellqvist i Strömsund, vilka påstått sig
hava köpt bilen av Knutsson samt vägra utlämna densamma till mig.

På grund av ovanangivna förhållande och som Sundberg och Larsson-Mellqvist vetat
eller i alla fall bort misstänka, att Knutsson ej haft äganderätten till bilen, får
jag härigenom anhålla om stämning å Knutsson, Sundberg och Larsson-Mellqvist med
yrkande, antingen att bilen utlämnas till mig i oskadadt skick eller ock att vem av
dem bäst gälda gitter ersätter mig dess värde 5500 kronor med avdrag av vad Knuts-
son redan guldit, 1395 kronor, eller fyratusenetthundrafemton kronor jämte ränta.
Härjämte yrkas ersättning för rättegångskostnaderna.
Stockholm den 8 oktober 1913.

Seth A. Högman.

ævævæïf VÖCVÖCVÖC

PERSONALNOTIS 14 Okt- 1913- VATTENLEDNINGSFRÅGAN l7 okt l9l3.
Pensionerade barnmorskan fru Karin Svensson Vid ett talrikt besökt möte i Strömsund i
i Strömsund fyllde På lördag 80 år Och UPP' torsdags behandlades samhällets för närva-
vaktades med anledning därav av en del vän- rande mest aktuella frågor, nämligen fråg-
ner och bekanta. På initiativ av pastor A. örna öm vattenledning Qçh dränering inöm
Arbman hade igångsatts en insamling som in- samhället. Vi ha förr omnämnt att kostnads-
brakte 200 ä 300 kroner. vilket nu i guld beräkningarne för planernas realiserande
överlämnades till fru S- slutade å l3l.548 kr. Driftskostnader och
I trots av sin höga ålder är fru S_ ännu i amortering å eventuellt lån beräknas icke
besittnin av såväl kro skrafter som full gå till högre bglopp än att' Sedan.de fïes'8 PP
själsförmögenhet och deltager dagligen i de tatgårdsagçgna lndíaäät qâttenlïgnšngçnš
vid hennes hem förekommande göromålen. Ya enavgï erna S U e amna e r 19overskott av cirka 500 kr.

Utom andra fördelar skulle enligt gjord
VITA BANDETS LÄNSMÖTE 20 okt_ 1913_ förfrågan hos tarifföreningen brandpremier-

na kunna sankas från nuvarande 8:50 till
ägde rum i går i Strömsund, där det öppna- 0;40 pr tu5en_
des kl 1 e.m. i godtemplarsalongen. Sedan H ' u _ U

ordföranden i Vita Bandet i Strömsund fru Rorande Rannlngarnas ansäaffande foresïogs'
Persson hållit ett hälsnin stal vidto o aåt Samha]]et Skulle bggara hos kï mzt upp-8 8
förhandlingarna under fru P:s ordförande- laggandet av ett 40-årlgt amorterlngslån å
skap l30.000 kr.
Fröken Erika Häggdahl höll härvid ett in- Vattnet skall intagas i Vattudalen ovanför
tressant nykterhetsföredres, varpå diekute- ångaren Ströms Vattudals ångbåtsbrygga och
rades en del frågor av särskilt intresse drivas upp i en reservöar övanför smedjan
för vita Bandets arbete. i Lindbergsbacken. Därigenom skulle vatten-
Kl 5 ä d offentli fäst rum var_ ledningen eventuellt kunna utsträckas till

e m e en g
via fröken âäggaem hälsade e11mänheÉen väl- VaStbY9d°"S °°h Rlsselås byar-
kommen samt höll tal om den svenska kvinnans Vid sammanträdet höjdes allmänt röster för
insats i historien. Sedan musik utförts ta- nödvändigheten av vattenledningens anlägg-
lade pastor Arbman om Vita Bandets motto: ande,
"F" G d f" h f" f 1 d". Ä r H H . .
eärerëaåe É:röe:'nd:rb1::š:äea:ån köïen Rorande sattet for utdebitering av kostna-

m V m U g ' derna, gjorde sig olika åsikter gällande.
Inkomsttagarne höllo före, att gårdsägarne



ensamt skulle âtaga sig risken, om affären rarinnor vid folkskolan och 100 kr. för lä-
ej Skulle gå efter beräkning, hälSt S0m de rarinnor vid mindre folk- och småskolor.
n0g 0CkSå Skulle paSSa tillfället att höja Skolrådet hade efter en längre motivering
hyrorna. Från en del av gårdsägarna fram- avstyrkt dess begäran ooh stämman beslöt i
kastades däremot en del betänkligheter. Då enlighet därmed.
emellertid den allmänna fyrken är den enda N . n . .

lagliga debiteringsgrunden, beslöt samman- â°m"1°n ät enlvaktägätïre vid f°1ksk°1a" 1

trädet uppdraga åt byggnadsnämnden att und- tr°ms““ ans °gs r'
er de närmaste dagarna besöka samtliga slöjdlärarnes för gosslöjden anhållan om er-
gårdsägare och söka av dem avfordra veder- sättning utöver hittills erhållna statens
börllgê fÖPbindelS8P, 0Ch ålädeS nämnden och landstingets bidrag för slöjdundervis-
att ha sitt uppdrag färdigt den 27 okt., ning överlämnades till skolrådet för utlåt-
då municipalstämman officiellt behandlar ande.
frågan.

' STÄMNING

För lagliga åtgärders vidtagande får jag
härmed anmäla, att arbetaren NN i Alavatt-
net vid flerfaldiga tillfällen inom Ström-
sunds municipalsamhälle under innevarande
år och särskildt under sistl. mikaelihelg
den 4-5 sistl. Oktober olofligen sålt brän-
vin till åtskilliga personer för ett pris
af 5 kr. pr. liter.
Såsom vittnen uppgifves arbetarba Andreas
Viklund i Jonsgård och L.J. Johansson i
Gärde.

Strömsund den 2 November 1913.

C.A. Jönsson

ALANÄS EGET PASTORAT 3 nov. 1913.

Kyrkostämman i Strömsund i går be-
slöt enhälligt att Alanäs socken
skall bilda eget pastorat. Tiden be-
stämmes av k. m:t.
Gärdnäs byamän hade till stämman in-
kommit med anhållan om att få bilda
eget pastorat och skulle enligt der-
as förslag följande byar inkorpore-
ras: Vedjeön, Näxâsen, Hillsand,
Gärdnäs, Svaningen, Svansele och
Risede i Ströms socken samt Lidsjö-

uTöFvARE AF sPoRT 1 1.F.:<. srnönsunv. berg °°h Ringvattnet i Alanäs Socken-
Stämman hade för sin del intet emot

Kna/-Wåßnde 54-V-2 SVÛ-”IQ R004» FM/ÜWÛS förslaget utan skulle även detta
Ûahßüß förslag underställas k. mzts pröv-
Stående 5t.v. : Pet waßttn, Gösta wage- “lng-
WUM 0Ü1MWw¿ïZTW@¿w& Vedjeöns byamän inlämnade en petiti-

on om att få tillhöra Ströms försam-
ling.

KYRKA OCH SKOLA 22 okt. 1913.

Ordinarie kyrkostämma hölls i söndags i
Ström, varvid fastställdes kyrko- och skol- ÅNGAREN VIRG0 22 nov' 1913'
rådets förslag till stat för kyrkan och som trafikerar Ströms vattudal, kommer att
skolan. i vinter fullständigt ombyggas. Båten skall

Kyrkans utgifter fastställdes till kronor harvid forlangas 3 meter Sem: Érhalla nya
. maskiner, som levereras fran Soderhamn.3.040:- och skolans till kr. 20.079.- att . . . _, .utdebiteras enligt gällande grunder. Samtliga snickeriarbeten utforas av firman

Nilsson & Andersson, Ostersund, och smides-
Lärarepersonalen hade begärt löneförmåner arbetena av smidesmästare O. Mårtensson,
med 200 kr. utöver lönen för lärare och lä- här.
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4 dec. l913_ Kyreszßonfralši.

sJoFARTEN PÅ srnons VATTUDAL H GW G,,,,,},,,,,_ g,,,.5,,,,,,,,¿ ~,)¿'2,!,._,
kommer, om kylan fortfar, att åä íf'?7 bgy
upphöra de närmaste dagarna.

fruslt en tum tJock 1s

Jag Aug. Guntnfuon mrlm- hm-n.«-.l :.ll _ f_
.ia If

mr

- ", Krunm fm:

De CVå Senaste llälllierllâ har guudg lösegt-mlnxu nämligen:
_ _ _ , ra:

. . ~. lPå kajen l1gger kvar en hel
d l d t'll G o na
såmtggaâdlånde ëššdeldgrm. I . %,/y/Ü /71,»fl. ställen.

4 dec. 1913.

VID KRONOUPPBÖRDEN l

i Strömsund har ínflutit av

u

u

l

kronomedel 53.948:34 och av l

skogsaccls c:a 16.000 kr. I
u I a a O IAlanas har 1nflut1t kronor

l0.429:23 av kronomedel.

Restlängden för Ström upptog
1.000 kr. och för Alanäset
2.500 kr.

Till --n 1.:-mlanlngllx \'5«r»l-~ av' l\'r«>n«-r

mo! en üI'\'~-I'e-n~l¿-»mmm-I; ll_\'r:| ul' Kl. '_ hrn- i ln^:|r_i»- nI'l-1-frulnlng ~m|- ~l.;|ll in-

b,.¿¿|¿.» i ff-r,.kmv .l--u l:<ta i l|vnr_i-- mmlu-l ll-r~m g.'m;çc-n «|»-n /I/Lä-4; xill .l--<-

ll_\'nm 1x|»]vg.'lr lill Kr. -_ -'-r-~. -l» «|~-n li'-|l._\'r=l:x a-gl-Il«l-'nn--1. lllïlwy l|\'r--~m=m-

nu-m xilllu'-Li;1l|--L ll_\^r«-~|n:m||--n nliguvx mr nl>;_':l \:|r-ln -ll-1 l'--1ll_\'v«l;| ;¿~,«l~\-1. «-rh .lr :lm lm-
6 dec. 1913. mm \§.l lag: ;m~'\':n Y¿n~l-_jxulo=\ :nt man |iunull~~.-n~ |-;¿«-' nu--«l'_;il\un-le f.'~r1l_\'ml -løI~:\mm.l mun

den låg:-nh~-I l|_\'1'«-~n1;mm:n lnflmr. .-.lux 1-1 ll ar' l--nsulin. |~n||l\;|lm --ll:-r .nmmrl--~i--~ :lflml-|l:| ~i;_f

Ströms Vattudal blev natten Jelsunnnln. *lm l|_\r--snmnn--n akullv unllwr n-l--n im.:m l|_\1-.nl lill full-» ur I.--mh ml.-n i <.l.,_--

. - rum] .;1 nn l|.|n.- l»-«rgumir~-r ln-vn nn ya n.|¿;--l sun lr;|m:|;¿;| l-mmm» -l.~v Il'-1'll\'|.E¿. ¿¿.,.]\.-L ;.|~mot i förrgår lsbelagd utan-
för Strömsund och ett stycke
uppöver. Ångaren Ströms Vat-

hw ~k_\'l«li;1 un xx]-I-l_\'~:| .l--m om nl! -le! ax l\.m~ vg»-n«lu|n .~:um ;1--nzwl. :H--rll-|||:l:| -ln-I~'n|mn;|

lill mig. ifall lnu- «-_; ;»| -,ik~-1' .-m :ln ~_|<-ll l.|.n|;:| l»-~l|:'1ll;| -l--t<;n||n::| Um l|_\-|-.-~||m|m|-|| l|_\-r

uill ln-.~m«l_ hr lmn ~lc_\'l-li; att gr-lm-t um-l_\^~:u ~íI~ ll\r»~~\';'|r«l um utv .ll-_-.~;. <;.l;.-| vi nn. ||;m,._

tudal glclf eglellertšld 1' t1S_ ,.¿ un, nngm :m~1-mk lrun lmn~ sill» kan ;¿-'-1.|~“ 1-.a -lvl l|_\'|'-ln ;_'«>~l~--I Iï-r l:|;3~-nln--I -l»-1 gwl-
dags och 1 gar ordlnarle tur' .um nm-fl, >'l.u|ll- l1_\'r-~~1nml|h-n nl --Ia l-ll»-r ,mn.||. mllellniug le.-nma urn-n nmn mv ll.-lm full-
I dag går Dragan sista turen “Jon llvmn l\'-Imrulev l-ll:-r amnurlmn-l.| 1'-'-r~kin¿¿|:\ «l1-r fm'l|_\'r-ln. .~<vrnll':|~' han «-ln-r lag I'--1 lflr-
UPpÖVeI' OCh därmed COI'de OCk_ pkixnßfíllu .ll nnnnlr-I :H-l.~. l|_\'n~.~nm||m-n nr ~l,_\l.li;¿ .nl gou.|~r lzlln l»:;m»ll.n-_~:.l;|-_\_;_¿...l~|»x nl!

0 l , f“]|,, UI - _: n ,,_'~ In-l l~1- ll lnsa traflken vara avslutad

PER JOHANSSON Öhn.
. 1882.

- \^ár<l--I |- l1>\'|'»-~1nla|m1-n ;_¶"-r si- l|--|nfull|~\- lill .'|« -n f|¶'\1-H-3 -~ « nl' nr ~1\~.m;_'_im1:

ln-slzhmm-l.~:~r :lr ul--I mig --li:-r min I-|nl»u«l Iillál--I uu. nnm mt, uuliln laglig |n_\'u«li<,1l|--I. gl-u:|_1

¿'"n,“¿;\ .lm f-~rl|\^r-l:| man ~k_\'l-ligll--I ml nl--rg=|l<lu n;|;3«~| nt' -l--n --rlng-l:\ l|V\r--~~m|» -an. .lll-l

fñn._.-;;...,,.l.- l¿«|mm'L.'!. l|\':n.|l' vi mgil --tl 1-\--n||-lm' l»\':u'«l«~I':1 fi-|°l\'l:|r:|r jag
mig |,;'._j-I ---'ll 1'-»rllm-lø|^ jul: mig mt ln-halm lll -»rn |-:l lx\'m'_i«- l.|'-um i ix=|.'w~~-«|'Ã|:-_;~:||*\1»-lv ~:1||lf

ff] rf-:ln till min l---~|.-ul fi'-| Hu~u|l'.~>~--|| lllvr lmn-4 --ml-ml. ifnl] lmn ->_i ;¿«-n:|~v nl-«rl-:||m:|r -lv-I

|7,f],_yr.l;| 3.--l~--1. ,\ll -l--n lm~lnn|l. <--In kan -lml-lm (äu.~ml'~.~-m ;¿«-n-nn g-»~l~«~I~ i;_f~-ull--1:-vnin;,5

l'Ül'l|i|ul«'v jag mig :all l-n-mlzl. url; llzn lum r:\II||.!l.-:X :lll lur-:mn -lvl. um _i:|,¿ «~| nl.1|!l-- \'m'.'| nur-

Vlflmla- \'l-l Lllll':\llI~l

Ilf\'.u| sxn-vill-'--rzn-lv eg'-|||l«~r|« ln: ing ~l-~|.nn Jag .ll (l||~ml'--m| l~-l\~m|:1Ã! i I-lfxfxt

skick |-ll hur «-l'\'nn nllnm-ln villkor. "rl.mn~«

.\'m'-xn~nn«l -lr-n lill ra / Hr-, '-|;n.~ allt

ommunal mellanskola 20 dec- 1913-

Fråga om att förhyra läkarbostaden som lokal för
en dylik skola.

lll

Man och man emellan har under de senaste åren dryftats
frågan om en kommunal mellanskola i Strömsund och allmänt
har framhållíts nödvändigheten av att en sådan kommer till
stånd.

Längre har emellertid icke ärendet avancerat än att, vid
, I nu I I I

6 ett möte med lntresserade for ett par ar sedan, d1str1kts-
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förhandlingar som ägt rum mellan hr B. och länets folk-
skoleinspektör hade den senare framhållit att folkskolan
i Ström först skulle göras fullständig, något som även
sedermera skett.
Vid ett samtal som Strömsunds Tidnings red. haft med hr
B. i frågan, har denne uppgivit, att planen på en kommu-

nal mellanskola t.v. strandat på svårigheterna att få
lämplig lokal, varjämte kommunens stora utgifter för ny-
byggnader åt beslutade folkskolor m.m. avhållit intresse-
rade att föreslå byggandet av ytterligare en skola inom
socknen.

Ett förslag, som synes oss gott är, att kommunen under
nästkommande år, under vilket nuvarande provinsialläkar-
en på grund av inträdd pensionsålder avgår, vidtager åt-
gärder för upplåtande av läkarebostaden till lokal för
en mellanskola. För läkarebostaden erhållen hyra, har un-
der de senaste åren nästan uteslutande åtgått till repa-
rationer, vadan hyresintäkten ifråga torde vara synnerli-
gen problematisk. Det är för övrigt ganska tvivelaktigt
om en ny läkare kommer att förhyra bostaden.

Enligt vad vi erfarit av kommunalnämndens ordförande, de-
lar denna fullständigt förslaget om utnyttjandet av läka-
rebostaden, på sätt här ovan anförts.

För dagen torde detta vara nog, men vi komma senare att
återkomma till frågan och skola därvid lämna redogörelse
för kostnaden för inrättandet av en kommunal mellanskola.

"___-_

ELEVER I KÄRRNÄSETS SKOLA, HÖSTTERMINEN 1913.

Bannen undenutaaa aß Käaanfnnan Mänta Svenaaon, Löjbenga.

FÖR EN SNÄLL OCH PROPER JUNGFRU
(kunnig i matlagning)
finnes plats ledig nu genast hos

Apotekare BORG, Strömsund.

sTRöMsuNos MuN1c1PA|_sTYRELsE 24 dec- 1913-

K. bfhde har beviljat förvaltaren Z. Åslund i Strömsund

”EEFEKW ve
\/AGGSYSTEM "

24 dec. 1913.

JÄMTLANDS FÖRSTA VILLA I EF-
FEKTIVVÄGGSYSTEM.

Under det senaste årtiondet
har, som allmänt känt är,
sättet att bygga unaergått
väsentliga förändringar. -
Tråkigt nog har Sverige här-
vid icke varit något före-
gångsland, utan helt arbetat
efter utländskt mönster. Me-
toden att i stället för teg-
el använda betong och armer-
ad betong är så t.ex. till
sitt ursprung fransk (uppfin-
naren är franske byggnadsin-
genjören Monier) varjämte
franska, tyska och italiens-
ka arkitekter ytterligare
förbättrat densamma genom
hundratals system vilka del-
vis patenterats. (De mest
kände systemen äro: Hennebi-
que, Kahn, Ransome, Bremer,
Visinti och Herbst)

Under föregående år kunde e-
mellertid stockholmspressen
meddela, att svenskarna kom-
mit med ett nytt system, då
nämligen i september månad
byggmästare Johan Blomberg
inför Svenska teknologfören-
ingens avdelning för byggnads-
konst demonstrerade ett av
honom uppfunnet byggnadstek-
niskt system, som han givit
namnet "Effektiv". - Skillna-
den mellan detta och andra
är, att hela väggar, försed-
da med luftkanaler, kunna
gjutas, vilket givetvis med-
för åtskilliga fördelar från
värmeisolerande, hygienisk
och stabilitetssynpunkt.
Under innevarande år har i-
frågavarande system kommittill användning även i Jämt-
land, i det att bankdirektör-
en Aug. Näslund i Strömsund
låtit uppföra en charmant
villa, uteslutande avsedd för
privatbostad, efter nämnda
svenska system.

entledigande fr.o.m. utgången av innevarande år från för- Genom välvilligt tillmötesgå-
ordnandet att vara ordningsman och municipalstyrelsens ende från ägarens sida har
ordförande i Strömsund tills vidare samt i hans ställe
förordnat bankdirektör Aug. Näslund.

Strömsunds Tidnings red. var-
it i tillfälle att granska
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det moderna byggnadssättets tillämpning i praktiken och kunna vi nu helt instämma i den
åsikten, att den svenska uppfinningen är framtidens byggnadssystem.

Direktör Näslunds villa, till vilken östersundsarkitekten F. J:n Folcke uppgjort ritning
arne är nämligen i alla avseenden up to date. - Utom vattenledning och centraluppvärm-
ning, vilka nu för tiden tillhöra de självskrivna attributerna till en privat bostad,har
utrymme reserverats för allt upptänkligt. - I källarvåningen finna vi så t.ex. iskällææ,
fruktkällare, strykrum, bakrum, mangelrum, tvättrum, potatiskällare, matkällare m.nn allt
praktiskt och väl ordnat och i bostadsvåningarne har smak och stilenlig elegans ordnat
de för olika bruk avsedda rummen.

Trappor och dörrar äro utförda i massiv ek, smidet till ugnar etc. är konstsmide från
Jämtlands konsthantverksförening. Dekorering av hall och övriga rum är utförd av artist-
en Paul Jonze. Snickeriarbetena av Näsvikens träförädlingsverk.
Den till det inre genom praktiskt tillvaratagande av utrymme bekväma villan ligger i när
heten av Ströms Vattudal å dominerande plats ej långt från municipalsamhällets hamnkaj
och utgör en verklig prydnad för samhället.
Utom direktör Näslunds villa, vilken vi särskilt fäst vår uppmärksamhet på till följd av
byggnadssystemet, har under sommaren Ströms trävarubolag låtit uppföra en för privatbo-
städer avsedd byggnad i trenne våningar utom källarvåning. Även denna är försedd med eg-
en vattenledning, centraluppvärmning etc. vartill kommer att allt upptänkligt ifråga om
bekvämlighet ordnats för hyresgästerna.

Fßickan
BRITTA PERSSON, 5. 1910, dotten t¿¿Z Jana Petabon, Stnand.

vuøtulqthu 27 dec. 1913.

Då postköraren Nyman från Draganäs, Hillsand, julaftonen
forslade post från Gärdnäsby poststation till fastlandet
å södra sidan av Ströms Vattudal, brast plötsligt isen,
med påföljd, att häst och släde kommo i vattnet och gingotill botten. Med fara för eget liv och med åsidosättande
av hästen, räddade N. först postgodset, vilket uppgicktill ett värde av c:a 15.000 kr., men försöket att få häs-
ten upp på isen misslyckades. Den omtanke och ansvarskän-
sla, som hr N. vid detta tillfälle lade i dagen, är syn-
nerligen erkännansvärd, då den vid postköringen använda
hästen var både dyrbar och oförsäkrad.
Vidtagna undersökningar ha visat, att isen i allmänhet är -

8 tum tjock. Vid draggning har utrönts, att vattendragets
djup vid olycksplatsen mäter 51 meter.

Förutom häst och släde gingo 4 stycken s.k. lösväskor,
innehållande pänningar till ett belopp av c:a 200 kr till
botten. För det förlorade står postverket icke i ansvar,
då olyckan är att hänföra till "Vis major".
Vi uttrycka en förhoppning om att kungl. postverket med
en gratifikation håller Nyman skadeslös från förlusten.av
den värdefulla hästen och därtill belönar N. för visad
rådighet.

GRAFITGRUVORNA PÅ BONÄSET 29 dec. 1913.

De flesta jordägarne vid Skärfviks gruvor sammanträdde i
går å Höganäs, Strömsund, och beslöto att i sommar låta
verkställa borrningar av grafitfyndigheterna samt taga
analys å malmen.

Goßben
ANDERS OTTO PÅLM, 6. 1911 Å Stnand.
Fönäßdnanz Andeaß Hanbbon Paßm och Kn¿At¿na J0¿e5¿na
Penbdotten ßnån Käannäaet.
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åmmu mmmumw
FOLKMÄNGDEN I STRUM, 3 JANUARI 1914.

Födda: 108 män, 84 kvinnor, sza 192,
Inf1.: 146 män, 125 kvinnor s:a 271
Döda : 43 män, 38 kvinnor, s:a 81

Utf1.: 82 män, 78 kvinnor, s:a 160.

Ingångna äktenskap 40, upplösta 18.

Fo1kmängden vid årets början 2.977 män,
2.799 kvinnor, sammanlagt 5.776 personay
har under året ökats med 214 och utgöres
nu av 3.098 män och 2.892 kvinnor, summa

5.990 personer.

EN BEHÅGFULL REPRESENTANT FÖR DET TÄCKA
KÖNET UTI STRÖMSUND:

Anna Gänd¿n, 5. 1890. Dotten t¿Zß kno-
noßänaman Johan Gämd¿n.

NYÅRSFÄST

Logen Strömkarlen i Bonäset hade nyårs-
dagen anordnat fäst. Föredrag hölls av
handelsföreståndaren Levin Andersson i
Järpen m.fl. varjämte sång, musik och
deklamation förekom. Fästen hade samlat
talrik publik.

._ nu -- 4 .l1l1IJ¿4|

Åï,

5 generationer
Att inom en och samma familj finna icke mind-
re än fem generationer i livet torde få be-
traktas som en enastående sällsynthet.
Vår bild här ovan visar emellertid att detta
en eller annan gång kan inträffa. Äldst i kret-
sen är änkefru Gunilla Johansson i Alanäset,
född den 30 oktober 1822 och änka efter avlid-
ne f.d. handlaren och hemmansägaren Ol. Johans-
son därstädes. I äktenskapet hade makarna 15
barn, av vilka tre ännu leva. Fru J. äger nu
l5 barnbarn, 40 barnbarnsbarn och 3 barnbarns-
barnbarn.

Den andra i ordningen på bilden är sonen, hem-
mansägaren Joh. Olofsson, vilken är 67 år och
fader till fru Elisabeth Näsström, 44 år. Hen-
nes dotter är fru Anna Hansson som i sin tur
är den lilla 3-åriga flickan Elises moder.

Fru Johansson äger en hälsa som ger hopp om än-
nu många års levnad och tillåter henne att allt
som oftast göra rätt långa promenader t.ex.
vid besök hos sina anhöriga.
I sammanhanget härmed kan omnämnas att den ny-
ligen avlidna 101-åringen Margit Andersson i
Vedjeön, Ström, var en syster till släktens
äldste representant här ovan.
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BARNPÄST 8 jan- IM Ny ångan 10 jan- 1914-

Medlemmar i Strömsund av Odd-Fellow-orden Den nya turistångaren till Ströms vattudals
hade i lördags inbjudit ett hundrafemtio- nedersta del är nu i det närmaste färdig
tal barn till fäst å Grand hotell, där småt- och skall vid verkstaden lastas på järn-
tingarna frikostigt undfägnades. vägsvagn i nästa månad för att vid Ström-
Fästen fi k särskild fosterländsk rä sunds kaj hopnitas och skall vara fullt fär-

C P 8
el därigenom, att disponenten E.A. Ahlströn dlg senast den 20 maJ'
talade varmt för fosterlandet och lät småt- Då jämväl ångaren Virgo under denna vinter
tingarna hurra för detsamma, varjämte var ombygges samt förlänges betydligt, förses
och en av de inbjudna barnen erhöll en min- med ny maskin och panna, torde behovet av
nesgåva i form av en svensk flagga. tidsenliga trafikmedel å Ströms vattudal

för en längre tid framåt vara fullt tillgo-
dosedd.

8 jan. 1914.

Med ackuschörskan fru Hilda Svedber som8»
nyårsafton avled i Strömsund, bortgick en H Hovanligt duglig och omtyckt person_ Forsta uppborden af l9l3 års kommunalutskyl-

der hâlles 1 Tingshuset fredagen den 6 och
Född 1362 den 20 ausvsl 1 Algutsbvda. Kr0- lördagen den 7 instundande februari. Kom-
dberss län. anställdes fru S- av Ströms munaldebetsedlarna finnes att afhämta isoc-
kommun som ackuschörska och vaccinatris. ken5tugan_
Hennes duglighet och samvetsgrannhet haric- I h f f h d . å H] k ]_
ke blott ta its i anspråk inom distriktet nne a Vare a. un ar er1nraS S va om S x.g . _utan har hon åtskilliga gånger anlitats digheten att inom denna månads utgång anma

. ,. .. la sina hundar till beskattning och samti-personer bosatta inom skilda delar av lanet. digt erïägga Skatt 6 kr. för äkta gråhund

Två gånger, 1903 och 1912 har hon erhållit och l5 kr, för hund af annan ras, $0m om
stipendium av länets landsting för bevist- påföljd vid uraktlåtenhet härutinnan af
ande av föreläsningar i Stockholm, varjämte dubbel hundskatt 0Ch böter. Blanketter för
medicinalstyrelsen ej mindre än trenne gån- anmälan tillhandahållas,
er, nämli en 1896, 1904 och 1912 tilldelat _. _

šru S. belšningar för hennes verksamhet som Stromsund den 16 Jan' 1914
vaccínatrís- mmunalnämndens vägnar:

Jönsson.

2>
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xgnstvgrk -<s~>fæv<«f>- 17 jan. 1914.

Före Hammerdals-tingets början på måndag
kommer att invigas tvenne synnerligen vac-
kra tavlor i tingslokalen i Strömsund. Tav-
lorna, som utförts av konstnären Anton Gen-
berg, upptaga vyer av Strömsund och Frost-
viken samt ha bekostats av en del personer
inom Strömsunds samhälle.

INTERIÖR AF STRÖM3 TELEFONSTATION ÅR 1974 _

Smtéoncn bexjänafs a.5 dammna, 5fL.v.: 31 jan' 1914'
Genda Jonaßon Aata Sandelin, Mänta Holm- N . u .gnen och Anna'S¿äömgäen. Strömsunds biograf, det enda forstklassiga

i nojesvag som Stromsundsborna fa under
15 jan- 1914- marknaden, har i dagarna inköpt en dyrbar

Strömsunds telefonnät håller för närvarande bíogfafmaskín från firman Patnê Tfemês'
på att om1äggas_ Omläggníngen är påkallad Biografens föreståndare, hr Nilsson, är
av gaturegleringsarbetet inom municipalsam- Värd erkännandet att Ufvnlnt av Program
hället, vilket nödvändiggör flyttning av en Sker med takÉ °Cn “f$k11J§1n8» Vadan Stfön'
del ledningsstolpar, varjämte alla luftled- Snndsbofnd GJ böra Undeflafa att 8en°m fll'
ningar som gå över järnvägsspåret utbytas tlga befök gïnna nennn Uf_ek°n°míSn Syn'
mot j°rdkab1ar_ punkt foga lonande nojestillstallning.
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JÄMTLANDS SJOMANNAFDRENINGS REDOGURELSE.

Traden Strömsund-Bågede

Omkring mitten av April månad började samtliga ångare å Ströms Nattudal sina utrust-
ningsarbeten, som fortsattes till den l0 Maj då samtliga ångare voro sjöfärdiga.
Den 12 Maj börjades trafiken med ångarna Dragan, Svaningen och Ströms wattudal då
gjorde första resan till Bågede med gods, där ångarna åtskildes för att gå på var
sina håll för att börja bogseringen, som sedan oafbrutet fortsattes tills den 3 Ju-
li då bogseringen var slut för året.
Hela timmermängden som blifvit släppt vid Ströms Strömmen torde uppgå till omkring
1.500.000 timmer.

Efter bogseringens slut lade ång Svaningen upp för året. Ång Dragan likaledes för en

kort tid för att åter börja i Oktober, och sedan fortsätta till seglationens slut.
Äng Ströms Wattudal fortsatte med diverse göråmål tills den 8 Oktober när som ångar-
en öfvertog Wirgos turer som då lade upp. Ströms Wattudal fortsatte sedan med 3 tu-
rer i veckan tills den 5 December, då seglation upphörde för samtliga båtar för is-
hinder.
Äng Wirgo gjorde sin första tur till Bågede den l3 Maj och fortsatte sedan med 5tu-
rer i veckan till den 8 Oktober, då ångaren lägger upp för att under vinterns lopp
byggas om, samt få ny maskin och panna.

Ångaren Strömsund I (f.d. Emma) började omedelbart med timmerbogsering, som fortsat-
tes till den 3 Juli, och sedan fortsatte med diverse göromål till den 5 December.

Motorbåten Strömsund II:an fick under våren en ny Avancemotor om l8 eft hkr., börja-
de omedelbart med diverse göråmål såsom pråmboxeringar, korta turer, och fortsatte
därmed till den l December då båten lägger upp för ishinder.
Äng Näsviken började omedelbart med timmerbogseringar, men efter ungefär en veckas
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gång fick propelleraxeln skadat, gick så på slip för reparation, men som båten ej
var riktigt fastklassad vid vangnen, så själpte den och slogs ett stort hål på sid-
an som träet var rätt mycket ruttedt så blef den ej reparerat, utan fick ligga så
till i Augusti då den sönderhöggs, så att i Augusti månad l9l3 gick ång Näsviken ur
tiden.
Med anledning av ång Nirgos tidiga uppläggning och de stora varutransporterna som

hade blivet igenom att Grongs grufvor i Norge hade börjat att bearbetas under året
(varorna gingo med tullförpassning från Norge via Storlin-Östersund-Strömsund-Gädd-
ede-Grong) måste ång Svaningen ånyo rusta ut, så den l November var den sjöfärdig
och fortsatte till den första December då ång lägger upp.

Tack vare inlandsbanans öppnande till Strömsund, så hade Godstrafiken ökats med en
cirk. 40% mera i år än något föregående år, persontrafiken hade ökats rätt betydligt
också.

Traden Bågede-Gäddede

Trafikeras av ång Turisten som började trafiken den l2 Maj då ång gjorde sin första
tur till Bågede, och fortsatte sedan med timmerbogseringar och persontrafik, tills
i slutet av Juni då bogseringarna voro slut, och sedan fortsattes med först 5 och

et.
Den under förra sommaren inköpta Motorbåten Trafik, som då ej kunde fås i gång, ut-
af den orsak att motorn ej gick, fick under våren en ny Avancemotor 2 Cylindrig om

36 eft. hkr., började trafiken straxt på våren, under Aug September månader gjorde
den regelbundna turer 4 gånger i veckan, och sedan godstrafik till den 3 December.

Seglationsåret kan beteknas som mycket gott för alla båtar på hela linien.

Strömsund 1 Feb 1914
E.P. . . . . ..

sedan med 3 turer i veckan tills den 5 December då ång gjorde sin sista resa för år-

åtrümø murlmuh
14 febr. 1914.
Vid marknaden i Strömsund måste ll
personer anhållas för fylleri. En ar-
betare från Örnsköldsvik har häktats
och införpassats till länscellfäng-
elset för stöld av ett rävskinn.
Spritlangning har även förekommit,
varför efterräkning följer vid mars-
tinget.
En del bondfångare ha även varit
framme, men tack vare polisens vak-
enhet lära de icke ha inhöstat så
stor vinst å sitt geschäft.

FÖRSTA MAJBLOMMORNA

I Strömsund såldes förra året 2.659
blommor med en behållning av kr
24l:65.

INKÅLLÅÛE I SVERIGES KRIGSMAKT

Slixande ¿a.u.= Helmea Magnulson ßn. Baun-
lo, Calle wallln.
Stående áa. v.: Axel Nyman, Pea wallln och
Olle Gualusson.



TRAFIKFURHALLANDENA A INLANDSBANAN. Järnvägsfrågan
STROMS YATTUDALS TURISTFORENING PÅ

KALLAR ANDR I NG. M

"TILL SVENSKA TURISTFÖRENINGENS STYRELSE. Strömsunds Tidning 21 febr. 1913.

Ströms Vattudals Turistförening, som genom ett intressant och allvarligt arbete lyckats
i sina strävanden att göra de natursköna trakterna vid Ströms Vattudal kända av in- och

utländska turister, vänder sig härmed till Svenska Turistföreningen med en vördsam anhål-
lan om bistånd för reglerande av järnvägskommunikationerna å linjen Östersund-Strömsund,
vilka i sitt nuvarande skick icke blott komme att hämma, utan fullständigt döda Ströms

Vattudal som turistroute.
Från l:sta oktober föregående år insattes - i förbindelse med persontågen till och från
Stockholm - å linjen Östersund-Strömsund ett godståg, som behöver en tid av cirka 7 tim-
mar att tillryggalägga det 120 km. långa avståndet. Resande från Stockholm måste sålunda
efter en genomvakad natt fortsätta under hela dagen för att kl. 5.42 e.m. ankomma till
Strömsund. I motsatt riktning sker avresan från Strömsund kl 11.20 f.m. med ankomst till
Östersund kl 5.58 e.m. Genom att samtidigt låta persontågen avgå 3.35 e.m. från Östersund

och 6 f.m. från Strömsund har k. järnvägsstyrelsen fått förhållandet därhän, att resande

nödgas medfölja godstågen å linjen under det att gods medföljer persontåget!

Om trafiktekniska skäl förestavat denna absurda tågordning veta vi icke, men följden har
blivit den, att resande, som ämna fortsätta färden med ångbåt på Ströms Vattudal, nu an-
komma till Strömsund tre timmar efter ordinarie tur-båts avgång och i motsatt riktning
ankomma till Strömsund två timmar efter bantågets avgång.

Det kan ju invändas, att det vore ångfartygens sak att inrätta sina turer efter tågtider-
na, men detta är under nuvarande förhållanden en omöjlighet, om icke ytterligare en ång-
are insättes på traden Strömsund-Bågede. Även med denna anordning skulle regelbunden an-
slutning mellan tåg och ångfartyg blott erhållas under den ljusare årstiden, då ångfarty-
gen icke nattetid kunna föras uppför Ströms Vattudal.

För ortsintresset kunde det ej vara bättre tillgodosett än nu, då resande formligentvin-
gas att övernatta i Strömsund både på upp- och nedresan, då det gäller ett så allvarligt
kommunikationsintresse, som det här ovan.

För att fatta oss kort, vilja vi här nedan precisera de önskemål, som icke blott Ströms

Vattudals Turistförenings styrelse, utan ock samtliga inom norra Jämtland bosatta perso-
ner, önska få genom Svenska Turistföreningen vidarebefordrade till k. järnvägsstyrelsen,
nämligen:
att tågförbindelsen å linjen Östersund-Strömsund från den l:sta maj ändras därhän, att
persontågen komma att stå i direkt anslutning i Östersund med det tåg söderifrån, som

ankommer kl ll f.m. och det tag söderut, som avgår kl 6.33 e.m.

Strömsund den 13 febr. 1914.

För Ströms Vattudals Turistförening
G, Sandberg E.Am. Ahlström Ernst Åslund L.M. Larzon
ordf

I föregående uttalanden instämma undertecknade:

Aug. Näslund Axel Berg Zach. Åslund
Municipalstämmans ordf. För ångfart. a.-b. Virgo Kommunalstämmans ordf.

0. Olofsson d.y. N.M. Jönsson Isak Gärdin
Ordf. i Strömsunds municipalnämnd Ordf. i Ströms komm.-nämnd Länsman i Ströms dßt
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srrömsunds Tidning 21 febr. 1914. ëglmlfg VERKSTÄLLT BESLAG

JÄRNVÄGSFURBINDELSEN ÖSTERSUND-STRÖMSUND AV 21 LITER KONJAK I STRÖM'
.. . . . . SUND DEN 1 MARS 1914.

På annat stalle i dagens n:r återgiva vi in extenso en
från Ströms Vattudals Turistförening avlåten skrivelse,
vari trafikförhållandena å linjen östersund-Strömsund un- Sedan arbecaren NN i Risnäsec
derkastas en amper kritik. De uttalanden angående tågför- sisclidne gårdag kl. 11:45
bindelserna, som i skrivelsen göras, och i vilka även e.m. anhållits å Dalagacan
municipalsamhällets och kommunens förtroendemän instämma, härscädes dels för fylleri
äro, synes det oss, fullt befogade, varför man har all och dels för det han korn fö-
anledning hoppas, att järnvägsstyrelsen skall gå i för- ru: till drängen Teodor ols-
fattning om rättelse av det missförhållandet, att godstå- son härstädes olofligen sålt
gen å Strömsund skola stå i regelbunden anslutning till en liter konjak för 5 kronor,
persontågen å Östersund-Stockholmslinjen. har NN denna dag be§ättat=
Genom den tågordning, som från lzsta okt. l9l3 införts på ÉíânhaïlSlätelåneaâïïååftïït
Inlandsbanan, har icke blott persontrafiken försvårats, ttangaennae een'att nan eena_
utan ock postförbindelsen mellan Ustersund och Strömsund te na attenen nes Ane Gne_
betydligt försämrats. Ja, till och med blivit sämre än på tafeeen afnantat en lade knn_
den tid post fortskaffades med häst och åkdon! På denna jak en 40 litet Sen nan nae_
tid kunde nämligen värdepost, som inlämnades i Strömsund en tid dattötnt'tekvltetat
intill kl 4.30 e.m., vara framme tidigt på morgonen i ös- fran steekneln_ att nan tete_.. . .. . 1tersund och dar komma till anvandning, under det att nu - - -endast den t _ ln t fu kl lo t k k lat konjaksladan till Per

pos , som in amna s ore .m., an mmm Peteeene eatd vateet nanönn_
adressaten tillhanda på lika god tid. nat densamma nen sedan nan

Att, såsom ock i skrivelsen påpekats, passagerare å per- och hane Sällskap På Stället
sontågen från Stockholm till östersund äro nödsakade att konsumerat några liter hade
efter en hel natts resa fortsätta färden med ett godståg, han efter hvad han ville min"
som tillryggalägger sträckan Ustersund-Strömsund (cirka nae två gånger fyllt en natt*
l2 mil) på 7 timmar, är ej ägnat locka turister till nor- Säek af lådane innehåll een
ra Jämtlands hänförande fjälltrakter. För den, som en besifvit Sig nt i Samhället-
varm sommardag företagit en sådan tripp torde färden sna- Han kunde emellertid ieke re-
rare kallas tortyr än rekreation. desöra för Vart den Sålunda

. N medförda konjaken tagit väg-
Från ekonomisk synpunkt torde de framstallda kraven på en men nedaaf att nan till
tågförbindelsens omläggning betyda något, då ju ingen ut- etnannannna Olsson salt en
sträckning begäres, utan blott omkastning av avgångstid litet tet aneltvet ntla_
för person- och godstågen. Vi hoppas därför att några
svårigheter från distriktsförvaltningens sida icke må re- Vid inventering av lådan be'
sas mot den begärda anordningen, som utan obehag fungera- fanns densamma innehålla 19
de före vintertidtabellens tillämpande föregående år. liter kenjak een två liter

. _ _ _ H _ f k ' d NN 'd
Enligt vad vi ha oss bekant, har distriktsforvaltningen aäggïïanäâï Énnâgaëša na::_
härstädes redan avgivit sitt förelag angående sommartid- eaeken_ Da NN således elet_
tabellen. I detta finnes ingen forandring i nu gallande lleen salt antltdtyeket een
tagordning å linjen Oatensund-Stromsnnd. Emellertid torde man med fee kan antaga att
tiden annu medgiva provning av ovannamnda forslag, om det nattlet Vatlt ateedt för eå_
omedelbart overlamnas till jarnvagsstyrelsen. dant endanal, fann jag nle

föranlaten att i nedannämnda
HARMED iii_t|<ANNAeivEs Arr JAG FRÅN ocH men APRIL öPP- vrrrnene närvaro rage me
NAR Fu|_LsiANDiG Boi<-Mus1k- oci-| PAPPERsHANnEL A siorz- resrerenae 21 irrer irenjeir 1

GATAN (sAM~iA Hus som Hoieu. sANnEi_iN), sinömsuun. beeieg.
GENOM siöRsiA Möd|_1eA soRiER1NG 1 BRANscHeN, oooA oc|~|
B1|_1.1eA vARoR,__i1|.LMoTeseAENog ocH REEL BEHANDLING, S°m efffan
HoPPAs .JAG FÅ ARADE |<uNnERs FoRTRoENns. C-^- J°nSS°n
ORDER PR Posi ocH TEi_EFoN E1voi'rAc-:Es ocH ExPaJ1ERAs

SNABBT OCH OMSORGSFULLT' ~ HÅ ~ Vid förrättningen närvarande
INNESLUTANDE MIG I HJER BENAGNA c-:kor-isi HAR .JAG ARAN vittnen:
TECKNÅ ~

:OgâššT¿gGsFULLT Einar Spaak, Handlande
' 0. Olsson, Fjärdingsman



EN NATT PÅ KYRKoGÅRDEN
En vinterkväll i början av seklet kom Erik Orsa i Bred-
gård gående förbi gamla kyrkogården. Han hade uträttat
ett ärende i Tullingsås och blivit ganska försenad. Kloc-
kan hade hunnit bli 12 på natten när han passerade förbi
den mörka och tysta kyrkogården.

Det var väldigt kallt, kanske omkring 25-30 grader. Plöt-
sligt hörde Erik Orsa ett märkligt raspande. Ljudet kom
inifrån kyrkogården, vid västra grinden. Dessutom märktes
ett fladdrande sken åt samma håll. Lugn och stabil som

Erik Orsa var gick han in på gravplatsen för att närmare
undersöka de märkliga ljuden och det fladdrande skenet.
Han närmade sig skenet och raspandet och såg plötsligt en
skepnad stå hopkrupen i en grav. Ur graven reste sig en
snedstående kista. Erik Orsa såg att det var en man av
kött och blod (enligt uppgift tillfälligt anställd av
kyrkvaktmästaren för att gräva en grav tidigare i veckan,
då vaktmästaren själv var strängt upptagen) som hukade
över kistan.
Då det rådde sträng kyla och graven var svår att gräva,

ELIAS LÖGUBERG, ß¿¿dgå¿d_ så fann vikarien det mest rationellt att helt enkelt så-
av kistan cirka 3-4 decimeter Han hade just natt ige-

. 1879. ga '
Émed, ¿um¿ax6ab¿¿hant_ nom trävirket och skulle börja med likets ben, när Erik

Orsa uppenbarade sig vid kanten av graven.
- Men ve gör du, ha du vårte tokig rent?
Mannen ryckte till och sänkte timmersvansen han höll i
handen. Han hade inte hört stegen eller ens kunnat drömma

om att någon varelse - levande i varje fall - som skulle
kunna uppenbara sig vid denna tid på natten och i så
sträng kyla. På den här tiden hade folk sunda vanor och
gick tidigt till sängs och steg upp lika tidigt på morg-
narna.

Hur historien slutade är ej bekant, men "Moster" som be-
rättat för mig om episoden, förklarade eller tillade
torrt:
- Vikarien fortsatte nog att såga igenom allt, ty det var
ett hundgöra att försöka vidga graven ....!

Efter Eric Wallin

I slutet av föregående år föreslog vår Strömsundsredakdon
att Ströms kommun måtte i samband med ordinarie provinsi-
alläkarens avgång vidtaga åtgärder för apterande av läka-
rebostaden till en kommunal mellanskola. Härefter har för-
slaget dryftats man och man emellan och förslaget har nu
upptagits till behandling av kommunen, varför skolan ock-

Tußß¿ngbåA-b0ä så helt säkert torde komma till stånd. Vid sammanträde i
MÅNS HÅLLIN måndags i Strömsund inför skolrådets ordförande pastor
ANNÅ 0 ÛÅGMÅR HÅLLIN- Arbman beslöts nämligen enhälligt att vidtaga åtgärder

för förslagets realiserande samt uppdrogs åt en kommitê
bestående av distriktsveterinär Erik Bergstrand, kom.-
-nämndens ordf. N.M. Jönsson samt municipalnämndens ordf.

kk(()rT1rï]l]r1za| Olof Olofsson d.y. att till kommunalstämman in omma med

fullständig utredning icke blott kostnadsförslag för sko-
lan utan också sådant för lärarebostadens ombyggnad samt

rT](3||2]r1S;l(()|2] ungefärlig uppgift på blivande antal lärjungar m.m.

12 mars 1914
Det är meningen, att inträde i skolan skall vinnas omedel-
bart ur folkskolans högsta klass utan någon inträdespröv-
ning samt att skolan skall antaga form av samskola. Folk-
skolorna i Ström äro sedan 1912 inrättade i 4 klasser,med
särskild lärare för varje klass.
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BESÖK I ÅTGÅRÛEN I ÖJARN 1914

Det bon 5aejd¿gt och aabetaamt 5oßk L Öjaan, byn unden 5jä¿¿et. På b¿¿den ¿genhännea vi
5n.v. Kn¿4t¿na Gönanabon, 5. 1887, hubtnu :ill Sven Geong Gönanbbon, öjann._I nnaet han

han dottenn Manganeza, 5. 1913, och vid bin ¿¿da goßben Geong, Aon t¿lß Kntatina qcho

Geoag, 5. 1911. Däae5ten Ka¿4t¿naA moden, Maaganeta Pålaßon, 5. Andeaadgtten 1850 f Fag-

eßbeaget. Längbt tißß högen Anna Eaabon, 5. 1851 ¿ öjann, dotten till L05-Sven. Staende
Bcda Jönßaon 5nån Fågeßbeagex, 5. 1899.

Fotogna5¿enna på väggen 5önAtä¿ßen Mangaaeza Påßbbona make ¿ andna äkten¿kapet,_0¿o5
På¿44on, och Manganeza, bam: henneb aon 5nån 5ön8ta äktenákapez, Pen Cntßtnan wtßßman.

Manganeta än nu änka 561 andna gången. 0205 Påßbaon van 5odd 1833 och avled 1904.

Gfuyköp 28 mars 1914.

Den väldiga malmåder, som går fram i berget vid Grong synes sträcka sig även in på svensk
område till Frostviken. Där har som bekant under de senaste två åren en hel del koppar-
malmsfyndigheter gjorts. Verkställda analyser gåvo vid handen att malmen var av god be-
skaffenhet och att en gruvdrift väl skulle löna sig. Man sökte därför få till stånd ett
konsortium med uppgift att exploatera malmrikedomarna men det misslyckades då.

Nu synes emellertid gruvdrift snart komma till stånd.

Nattavarabolaget har nämligen av hr Bengt Jonsdahl m.fl. under vissa villkor inköpt av
dem inmutade gruvfyndigheter i Ankarvattnet å kungsgården Marieberg. hnæmjör Schotte vis-
tas för närvarande i Gäddede för underhandlingar. Innehåller malmen vissa stipulerade
procent ren koppar erlägges en köpesumma av 200.000 kr.
Bolaget har utverkat åt sig 6 mån. för att undersöka malmen och betalar visst pr ton un-
der undersökningstiden. Fyndigheterna ligga på svenska sidan mitt emot Grongbolagets
Joumagruvor.

31 mars 1914.
Nattavarabolaget har nu genom ingenjör Douglas Schotte avslutat ett nytt köp av gruvfyn-
digheter i Frostviken. Ingenjör S. har nämligen av hrr M. Andersson, Gäddede, E. Svens-
son, Håkafot, M. Blom, Storvattnet, Aug. Gustafsson, Gäddede inköpt deras gjorda inmut-
ningar i Kalberget i Håkafot. Köpesumman är 205.000 kr., varav en del betalas l maj och
resten 1 okt. detta år.
b2
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nfilß f lïränslrafikenStromsunds Kamraterna hade i gar anordnat
Skídtävlig l Cirka 35-km. bana 0Ch C111 NORRMÄNNEN BÖRJA BLI 0ROLIGA_

dessa tävlingar inbjudit representanter
från länets idrottsföreningar. Från Öster- S°m bekant har Sa gott som vel? Var“Eranf_
sund hade Lindberg och Edwall mött upp. porten till Gronggruvorna hittills gatt ov-

er Vattudalen och Frostviken. Den norska
Först var förer sort. Om °<=1< Hås°t käfvf- pressen har vid fiera ri11fä11err beklagar
Banan Var lagd í jämn men “å8°t Snöíg ter' sig över detta faktum och använt det som

fäng- LÖPafe Satte från början en Våldsam agitationsmedel för den projekterade Nord-
fart °Ch de tider 5°m nåddes äf° de bästa landsbanan. Senast finna vi i Trondhjems-
S°m í år UPPåCt$ íU°m länet- tidningen Dagsposten en agitatorisk artikel
På l:a plats placerade sig E. Lindberg, Ös- i ämnet ““dÉr_fUbf%k nsïaj Lierne bl?

svenskt°" Vi atergiva foljande som ju börtersund med den överdådiga tiden av 2 t. ¿ v

10 m_15 s_, 2 pris w_ Edwall, östersund kunna lasas med ett visst intresse aven pa

2 r.12 m.12 s., 3 pris 1<ar1 Karisrröm, denna “nan grannen*
Strömsund 2 C-13-15 S-» 4 Pris J-A- Modin "Dagsposten har redan förut påvisat faran
Strömsund» 2 t-30 m-2 S- för att gränstrakterna, Lierne och Röirvik-

en, varest Grongbolaget har sina stora gruv-
Gswcka 8 -1 1914_ fäir, skam få an sin rrafik och samfärd-apri

sel dragen over Sverige. Denna fara, som
Hos gästgivaren i Löfberga födde en "moder- förr varit stor nog, har nu blivit än stör-
sugga" här om dagen 18 välskapade livsgla- re, sedan man även på svenska sidan beslut-
da griskultingar. at öppna gruvdrift å malmfälten i Frostvik-

en. Detta är ett förhållande, som våra stats-
$h¿dLäpa¿¿n makter i tid bör uppmärksamma och Nordlands-
KARL W. KÅRLSTRÖM, Stäömbund, pobenaä med banan bör i högsta grad påskyndas, då end-
bin Åmpvnßhandß päióbamßing. Éähößß 3:e ast den kan draga trafiken västerut.
pnßó L Stæamóundó Kamäateänaå bk¿dtaV¿¿n9 Från Formo i Grong leder, som bekant, väg
den 5 apn¿¿ 1914' till Lierne och därifrån in i Sverige förbi

Frostviken. Men avståndet mellan Nordlibygd-
-__ I 1 en och Formo är mer än dubbelt så långt som

1 från Nordli till Frostviken, och med den
' stora gruvdriften på svenska sidan gränsen

för ögonen kan man vara säker om att man i
Sverige ej tövar länge, förrän man anlägger
en nödvändig järnvägsförbindelse. Det gäll-

\ er därför att Sunnan-Grong-banan kommer
Ä svenskarna i förväg och i tid får trafiken

från Lierne dragen västerut.
Är det illa ställt i Lierne, så är dock för-
hållandet än sämre beträffande Röirviken.
Visserligen har Grong-bolaget med den chaus-
sê, som byggts över fjällen från Gjervikentill Tronaes, satt Röirviken i direkt för-
bindelse med stora landsvägen mellan Tron-

°l aes och Grong, men genomtrafiken å de sto-
ra sjöarna Limingen och Tunnsjön på den nor-
ska sidan och Kvarnbergsvattnet på den sven-
ska sidan - är varutransporten från och till
Sverige ännu lättare än för Lierne. Annor-
lunda skall det ställa sig, då gruvdistrik-
tet på ett eller annat sätt får järnvägs-
förbindelse med Nordlandsbanan.

Huru stor faran är, förstår man, då man hör,
att A.S. Grongs gruvor under fjolåret fors-
lade mellan 5 och 6 hundra tusen kilogram
gods över skjutsstationen Skogen på gränsen
och därifrån över Limingen till Gjersviken
samt att för andras räkning forslades mell-
an 1 och 2 hundra tusen kg. samma väg. Sam-
manlagt beräknas den varumängd, som under
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fjolåret gick över Skogen, till närmare en
miljon kg. Det är icke småsaker där uppe i
fjälltrakterna! Trafiken är så omfattande, I
att svenskarna insatt ännu en ångare på
Kvarnbergsvattnet. De norska varor, som
skola ditupp - och det är ju huvudmassan -
sändes å Merakerbanan fram till Östersund,
gå därifrån å Inlandsbanan till Strömsund,
så över en rad sjöar med ångare och motor-
båtar och så vidare efter häst över Skogen
samt därefter med motorbåt över Tunnsjön
och Limingen. Då Nordlandsbanan blir fram-
dragen till Grong och man på något sätt får
stickspår till Gjersviken skall trafiken
taga en annan väg.

Har trafiken hittills varit stor, så kommer
den förvisso att bli än större. Vi skola ej
nu omnämna den stora malmtransport, varöver
i förväg utförlig beräkning föreligger. Vi
skola endast påpeka det nära till hands lig-
gande förhållandet, att den stora gruvdrif-
ten efter all sannolikhet kommer att skapa
betydande byar däruppe. Härtill kommer vi-
dare att såväl i Lierne som i Röirviken ej
blott uppstått en betydande skogsdrift utan
dessa frakter äga även stora förutsättning-
ar för vinstgivande boskapsskötsel.

Skall nu all denna trafik allt fortfarande
dragas över Sverige, och det mer och mer år
från år? Skall den strävsamma befolkningen
i dessa gränstrakter göras beroende av den
svenska kommunikationen och dess intressen
och sympatier dragas österöver? Skola sven-
skarna erhålla förtjänsten av denna trafik
och dessa ekonomiska förbindelser, eller
skola de norska statsmyndigheterna i tid
försäkra sitt eget land desamma?"

~_.- .ø~

I SIBVLLANS FÖRKLÄDNAÛ

Månne btaömbßßichoana Viola Nondëen, Ragn-
hild Sandcf/in och Lillan Rooa hanna wtßääsa
1914 å/us »so/nga och gßädjcämncn L' de mag¿-
Aha komtcnb »spå/stjä/ma.

hk

LJUVA VÅRENS TID.

och Malou:

11 maj 1914.

SJÖFARTEN PÅ STRÖMS VATTUDAL KOMER TROLIG-
EN ATT ÖPPNAS DENNA VECKA.

Ãngaren Dragan kommer i morgon att göra en
tur uppåt vattudalen för att söka forcera
isen, vilken ligger hela vägen från Rotnäs-
et strax ovanför Strömsund till Gärdnäs, cza
4 mil. Kan ångaren taga sig igenom, är det
meningen att på onsdag börja trafiken på
allvar.
Från Espnäs meddelades i går, att isen där
är så stark, att flera personer färdades
däröver i går.

Såväl person- som godstrafiken kommer att
ombesörjas av Ångermanälvens flottningsfö-
renings 3 ångare: Vattudalen, Dragan och
Svaningen. Ångaren Virgo torde inom den när-
maste tiden bli klar för att öppna trafiken.
Leveransen av ångarens maskin har nämligen
blivit fördröjd av leverantörerna.
Den för Kvarnbergsvattnet avsedda ångbåten
avgick från Karlstad den 6 dennes och torde
vara i Strömsund i dag. Den sjösättes i
Strömsund, bogseras sedan till Bågede där
den med tillhjälp av räls och spel transpor-
teras fram över fastlandet för att vidare
bogseras till Gäddede för att där undergå
samma procedur som vid Bågede.
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ULYÛKÅ “>aPf191^- SOLFÖRMÖRKELSE 16 ”fn W'
E“ treårig g°sSe' Erik' s°“ DEN TQTALA soLFöRMöRKELsEN I JÄMTLAND. D=R voN ZEIPPEL

“íU_he“““a'_“SägÉf° Éfüs °1°fs' FÅR sm sTATIoN 1 smönsunn.
son 1 Tullingsas rakade ann-
andagen under lek ute på går- Planläggandet av de vetenskapliga iakttagelserna vid den

den stjälpa en släde över totala solförmörkelsen den 24 augusti börjar nu närma sig
sig, med påföljd att han av- sin fullbordan och observator von Zeippel i Uppsala har

led ögonblickligen. meddelat, att han redan har sin plan klar. Han får sin
station i Strömsund där Inlandsbanan nu slutar. Det är

Inaieí 21 april 1914_ som tidigare omtalats över vissa delar av Jämtland och
Ångermanland, den totala förmörkelsen drager fram. Ström-

Dír_ Ry¿íngs teatersällskap sund har, ur alla synpunkter, ett gott läge.

5Pe1ade i lördags å Ström" Den speciella uppgift, för vilken doktor von Zeippel in-
§U“d$ te3tÉf "B°W“11sk"“ge“' tresserat sig, går ut på bedömandet av avvikelserna från
1“f°f e el talflkv men tack- ljusets rätliniga gång vid förmörkelsen och därmed en upp-
sam publik. I sonda§S gaVS skattning av solatmosfärens täthet. Dzr von Zeippel blir
1USt$Pe1eC "L1Vet Pa lande ' utrustad med en tub av aktningsvärda dimensioner, åtmin-
De teafefbesökande Üade e¶ stone om man tar hänsyn till omständigheterna. Den till-
ge“°mf°1%8 kYä11» Vllket av- hör Uppsala universitets observatorium där den installe-
en gav 518 Elllkänna genom rades för ett 20-tal år sedan och är inte mindre än 4,5
Starka appladef- m. lång och har en objektivöppning av 24 cm.

21 april 1914.

Professor Charlier har på förfrågan meddelat att han und-
er den totala solförmörkelsen i augusti kommer att förläg-
ga sin undersökningsstation till Strömsund. Han åtföljes
av amanuensen Gyllenborg och eventuellt observatör
Engström. Uppehåller i Strömsund kommer att vara en 14 da-
gars tid.

m 3 maj 1914.

En duktig räddningsbragd utförde i lördags hr Olof Samuel-
son i Strömsund. En 7-årig dotter till polisuppsyningsman
C.A. Jönsson hade fallit i sjön vid den s.k. Emmabryggan.
Några av flickans yngre syskon voro närvarande men försto-
do ej, att det var någon fara å färde. Hr Samuelsson hör-
de emellertid flickans rop, skyndade till och hoppade i

l sjön med kläder och allt och räddade flickan, som i annat
j fall säkerligen drunknat.

TVÅ SÅMISKÅ FLICKOR I HÖGTIÛSDRÄKT.
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' vf TURISTTRAFIKEN 1 NORRA JÄMTLAND.
En ny turistled Ramsele-Strömsund-Norge.

Strömsunds Tidning, 12 maj 1914.

Den för något år sedan i Strömsund bildade turisttrafikföreningen ligger icke på lat-
sidan. Nu när turistsäsongen nalkas har den en hel del förbättringar i reseförhållan-
dena att bjuda de turister, som komma att begiva sig till våra nordliga men mycket
natursköna trakter.
Redan under föregående sommar kunde man märka att turistströmmen började söka sig
upp mot Nordjämtland, uppefter Vattudalen, till Frostviksfjällen och in i Norge. Den
vackra naturen där har redan utfört en storartad reklam och för den turistsäsong som
nu börjar finnes därför de allra bästa förutsättningar för att den skall bli synner-
ligen livlig. Det gäller endast att kunna ordna kommunikationerna så att de bli så
ändamålsenliga som möjligt. Och härpå har nu turisttrafikföreningen inriktat sin
verksamhet.

För att den nya resplan, som turistföreningen i år upprättat för dessa trakter och
vilken går från Ramsele till Strömsund uppefter Vattudalen till Norge skall kunna ut-
föras så raskt och bekvämt som möjligt har föreningen för sommaren anordnat reguljär
biltrafik mellan Ramsele och Strömsund tre gånger i veckan fram och åter. Vidare sö-
ker man få till stånd biltrafik från Gäddede till Snaasen i Norge. Ett norskt konsor-
tium ämnar åtaga sig denna, men skulle det icke lyckas detsamma att hopbringa nödigt
kapital är ett svenskt konsortium villigt att ordna bilförbindelsen. Vägen är visser-
ligen ett stycke på norska sidan ganska smal men då flera mötesplatser finnas torde
inga svårigheter behöva befaras.
På Ströms Vattudal får man daglig förbindelse upp till Gäddede med den ombyggda och
modärnt inredda ångaren Virgo. Dessutom skall en av flottningsbolagets ångare göra
tre turer i veckan på aftonen från Strömsund upp till Bågede. Därmed åstadkommas di-
rekt förbindelse med aftontåget söderifrån. I Bågede har man också rustat sig väl för
sommarens turístström. Hotellet där har nämligen låtit uppföra ett annex med ett 20-
-tal rum och stora glasverandor. På Bågede kan man nu bereda nattlogi för ett 40-tal
turister. J

f..u-@ _'¿-.

1» 7-

lnáän 1914 åfus »segtætion å Vattudalen hm ånga/nen Vi/Lgo byggt/.s om áöa
att bättne motßvana en ny ttda hnav på komgont. Såtunda hat btäuen gän-
tängtb och nytt maoktnent tnotatteaatt. Det aabetttag tom utgått modet-
nuexuéngen ha/1 l1ärnta,t/s Mån He/Lnößand.
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"För övrigt arbetar föreningen även på förbättringar på en hel del andra håll", för
klarade dess energiske ordförande, jägmästare Sandberg i Strömsund, när vi i går ha-
de en intervju med honom om utsikterna för sommarens turistström. Den reklam som be-
drevs i fjol visade sig ha gjort verkan. Nu skall utsiktstornet på höjden ovanför
Strömsund uppsnyggas och övriga åtgärder vidtagas i mån av tillgångar. Under sommar-

en biträder föreningen bl.a. med att få en del fjällstigar ordentligt utsprickade.

Intresset bland turisterna för den nya leden lovar att resandetrafiken blir livlig.
Ett flertal engelsmän och många sydsvenskar ha redan förhört sig om rum på Bågede.

Och av de förra ha också några definitivt uppgjort om vistelse däruppe både för fiáæ
och jakt, närmast då för älgtiden.
Jägmästare Sandberg beklagade att järnvägsförbindelserna mellan Östersund och Ström-
sund icke kunde ordnas i den riktning föreningen begärt. Härigenom skulle Strömsund

ha flyttats några timmar närmare sydsverige och ankomsttiderna för långväga blivit
bekvämare.

I varje fall lovar den kommande säsongen endast gott för det nya turistlandet därup
pe och därtill torde man själv ha bidragit mäst genom ett framsynt och i rätt tid
utfört arbete.

än nmnurium
Den 20 maj 1914 avled kateketen S. Strömlund i Ström-
sund. S. var född den 20 mars 1836 i Svaningen, Ströms Att
socken. Han tjänstgjorde som skollärare i Ström, Dels- maskjJ1isten
bo och missionskateket i Laxsjö och Undersåker. En tid
vistades han i Amerika där han fungerade som predikant SVEN JOHAN PETTERSSON
och skollärare.
Med Strömlund bortgick en sällsynt plikttrogen, sam- stilla avsomnade på Ström-
vetsgrann, enkel och anspråklös personlighet. Det finns SUHÖS Sjl-1kStU9<'=1 den 25
bara ett omdöme om honom, saksamma vilken ståndpunkt dennes i en ålder aV 74
man har: han var en god och ädel människa. Om det på år, 4 mån- 0Ch 25 dagar,
någon bör tillämpas Paulus ord i andra Tim. 4, 7-8,så hava Vi den Sørgliga
är det på Strömlund, "Jag haver kämpat en god kamp, pliktefl illkä1'1I'1<39iVa-
jag haver fullbordat loppet, jag haver hållit tron. Strömsund den 26 maj 1914
Hädanefter är mig förvarat rättfärdighetens kransar."

_. ._ . . D avlidnes närmaste
Stromlund sorjes inte blott av maka, barn och barmrn všgner
samt anhöriga, utan av alla som lärde känna honom.
Frid över hans stoft.
SVEN JOHAN PETTERSSON

Den 25 maj avled å sjukstugan i Strömsund, maskinisten
Sven Johan Pettersson.

Den avlidne, som var född den 31 december 1839 ingick
i Goodt.Orden Logen Norrskenet n:o 655 i Strömsund vid
logens bildande den 27 maj 1883 och har sedan oavbrut-
et tillhört logen. Han har under sin 31-åriga Goodt.
verksamhet varit en av logens mest hängivna medlemmar
och har beklätt de flesta tjänstemannabefattningar in-
om logen och alltid då det varit möjligt bevistat lo-
gens möten. Hr Pettersson, "Farbror Pelle", var en av
de få som endast ägde vänner här i livet, det kan med

sanning om honom sägas att han var allas vän.

Hr Petterssons begravning ägde, under stor tillslut-
ning, rum i Ströms kyrka annandag pingst. Jordfästnin-
gen förrättades av pastor Ling och sång utfördes från
läktaren av dr Färnlöf, varefter kistan bars ut och 3

sänktes ner i graven, där en av logens medlemmar å *

Riddartemplet Jämteborgs och Tempelriddarordens vägnar
av vilken orden den avlidne varit medlem, nedlade en
krans å den bortgångnes bår.
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2 juni 1914. 16 juni 1914.

DEN STORA SOLFURMURKELSEN KLÄMD MELLAN BRYGGAN OCH BÅTEN
Dr Bruno Rolf har mottagit uppdrag att vid När motorbåten "Ella" i fredags skulle läg-
tiden för solförmörkelsen m.m. förestå en ga till vid ångbåtsbryggan i Hafsnäs slog
geofysisk station vid Strömsund i Jämtland. den back för sent så att "Ella" stötte mot
Han har för fullgörandet av detta uppdrag bryggan. Alla ombordvarande föllo omkull
erhållit tjänstledighet från sin befattning och två personer bl.a. arbetaren 0. Olsson
såsom meteorolog vid Meteorologiska cen- Mikaelsson föllo i vattnet. Ella var fort-
tralanstalten 5-31 augusti. farande i gång och 0. blev illa klämd mot

bryggan och förlorade sansen. Raskt fick e-
4 juni 1914. mellertid folket på båten de två personer-
STRUMSUNDS VATTENLEDNING na upp ur vattnet. När 0. kom till sans vi-

~ - - ~ ~ sade det sig att ena benet var svårt skad-Stromsunds municipalstamma beslot annandag t Dess t hade han erhå111t ett Stort
- H a . u om

':;-:.:::: :::.:"::::a.§:2ss_àf,.B.;.?a::;.;';;'"°~ -g;; ¿@»¿¿«»;e~
vatten- och avloppsledningar inom samhäll- er 0 e as gra m r r m°r'
et. I anbudet ingick dock icke uppförandet 26 -uni 1914

1: pumph1ši5Arbetet ska]] vara färdigt den M1psoMMARFAsiEN 1 sTRoMsuNbmars _

var besökt av ett stort antal deltagare.
4 juni 1914. Fästen inleddes midsommaraftonen med före-

drag av pastor M. Ling och fil.mag. 0 Wold.
FAL§KA PENGAR . H _ . _. M' l d R. M"idsommardagen ta a e greve orner i
âåVa1.e"k1°"°r.Sg¶ femt1â°r1"9ar V°r° 1 1°r Ströms kyrka och på e.m. samlades deltagar-

ags 1 om opp 1 romsun na åter 1 Holmparken dar redaktor Algot
DE FALSKA PENGARNA Holmqvist och pastor M. Ling talade. Den
som uppgivits vara i omlopp i Strömsund in- senares föredrag rörde sig om fosterlandet
skränka sig till en falsk enkrona, som utan och alkoholismen, varvid han bl.a. framhöll
att man kunnat kontrollera vem avlämnaren att upplysningsarbetet i fråga om rusdryc-
varit, inkommit i Nils G Dahlëns affär samt kernas skadliga inflytande redan vore till-
en försilvrad tvåöring, som en handelsresan- räckligt, men att den nuvarande lagstift-
de erhållit i stället för en femtioöring. ningen stode hindrande i vägen för upplys-

ningsarbetets rationella utnyttjande.
9 J“"1 1914' En avdelning av Norrianas trängkårs musik-
ELDSVÅDA I LUVBERGA kår skötte om den musikaliska delen av pro-
I fredags afton utbröt eld i "Inlandsbanans grammet. Detta upptog för övrigt lekar och
proviantaffär" (f.d. Bertil Lundqvist) i sång.
ett av hr J. Nordin förhyrt magasin i Löv-
berga. Elden, som yppade sig vid halv 7-ti- 27 juni 1914.
den hade redan, då den observerades, tagit SOLFURMURKELSEN

eq så Yå1dSam far1' att d?t V1Sade 519 °W°J' St "ms nd har i da arna i och för en del
11%? radga Vare1S19 ïagäsåneë e11âr1deE 1"' ti11ru:tningar förgstudiet av solförmörkel-
ne 1993" e Var" agre 1 n as Én e S gr sen den 21 augusti, besökts av prof. Åker-och manufakturvaror till ett varde av cirka b1om och observatorn dzr Ze1ppe1 från Upp_

E22 kçgågr:ï"ï?11aggaäó0DÉt bru::at¥?1:1a?' sala. Prof. G.L. Charlier väntas också snart
' _ n' r'2 V am besöka Strömsund i samma ärende.mans med magasinet varderat till 30.000 kr.

Elden antages ha uppkommit genom vårdslös- 30 juni 1914
het med cigaretter och tändstickor.

STRUMSUNDS BAPTISTKAPELL ELIM
16 juni 1914. invigdes i går med en Stämningsfull högtid-

FOLKHUGSKOLHKURSEN I STRUMSUND 1l?2°š' Bïlïåï. 'Såå ïšï.å2'ší'ï4É°§É°'âå.â¥-tog i går sin början, med ett 40-tal elever, ' '
majoriteten i 16 å 17-årsåldern. Kursen,som §1mtâ1âïeZg:ed¿ ïghn Joggçâïogkgçâçoåtßåk
de närmaste 14 dagarna ledes av greve R. "Do och förSåm11n E" p
Mörner och magister 0: Wold, öppnades med p 9 '
föreläsningar i geologi och allmän kultur- Hela församlingen tågade så ned till Ströms
historia. Senare medverka som föreläsare vattudal, där fem unga män mottogo dopet.
pastor M. Ling och lasarettssyssloman A. Sedan man återkommit till kapellet ägde
Mattsson. Kursen pågår i fem veckor. nattvardsgång rum. Följde så kortare vitt-



nesbörd av pastorerna Karlsson, Ramsele, 99

Persson, Sikås, insp. Molander samt evange-
listerna Holm, Eriksson och Julia Petters- 1 99

son. Mellan talen utfördes solo- och duett- °

Sång av Julia P@tt@rSS0 0Ch hr Åd@rSS0n. PROTOKOLL HÅLLET vin POL1sFöRuöR INOM sTRöMs
StY'ÖIllSUIld. InVlgIllI1gShÖgtld'|lghEt(-En V8? be- SQCKEN NEDANNÄMNDA DAGAR ]_914_

sökt av 3 á 400 personer.

Det nya kapellet, som är beläget ett stycke 2É_lEEí=
från PräSt9årde, rymmer Cirka 300 P@r§0r Anmäiae kenmnnainämnaeeraföranaen N.M.Jöns-
Samt är Synnerllgen treVll9t Och lämpllgt son i Strömsund att han från lasarettsläka-
för Sitt ändamål- K0$t"de för t0mta hU5 ren H. Graeve fått en så lydande skrivelse:
och inredning har gått till 10.000 kr. Ka- N

peiïet är uppfört av Ad_ Hamberg i Ström_ Länslasarettet. Östersund den 20/6 1914.
Sund_ Herr Komunalordföranden N.M. Jönsson,

Strömsund.

3Û jUnl 1914- Obduktionen på torparen Karl Johan Sjögren
KOMMUNAL MELLANSKOLA I STRUMSUND SOm infördes d. 16/Ö till lasarettet Och

På kyrkostämma i Ström i går beviljades ett d°g t1¶13t_m°tg°aa“ datpa- hat Étvtsat att
förslagsanslag 3.000 kr. till inrättande av haaa a°a maste ttllaktlfvaa f°1Jdat“a af
en kommunal mellanskola i Strömsund. Skolan att_s1ag_mad a“_ata“ 1"h“fY“dÉtg S°m han
skall börja sin verksamhet i höst, och skol- aaltßt S1” “pålft ath°}1 f b°tJa“ af °kt-
styrelsen fick i uppdrag att tillsätta en 1213- taga Éataata °mata“d18hatat t°ta“da
interimstyrelse som skall hava engagerandet f°t1°PPÉt hafV1d_' hfam a°m_ata81t_5J°8ta“
av lärarkrafter och de övriga angelägenhet- m°m° '_af° f°t Ttg ka“da~ da Ja§ al haft
er, som stå i samband med beslutets reali- aaladataë att a°ka fa taaa aafPa- Emaïlat'
Serande, om hand_ tid har Jag velat underratta om saken och

är det väl bäst att Ni meddelar densama
2 ju]i ]914_ till länsmannen, då en undersökning från

hans sida Ju ar befogad.

På tisdagen avled i Strömsund en av norra Högaktatagfattt
Jämtlands mera bemärkta personer, kronoläns- H' GtaaV°°
mannen Johan Gärdin. _ _ _

G. Som var född den 13 januari 1856 i Sinn- É1_lEEl_l_§EE2E§EEÉ=
beV?¿kïa5šfÉ1llh?Vgede" :0?ttaätad Qdâlïan' Arrendatorn Mårten Funseth i Västerkälenz
nas a . er s u a e s O s u ier 1 s er- _ _

sunds läroverk ingcik han i landsstatens att “aa m1kaa11'1°tda8 at_1913 bafualt S18
tjänst och avlade länsmansexamen 1880. Eft- h°a t°tPata“ Katt J°ha“ Slögtaa 1 Vaatatka'
er förordnanden i Brunflo, Revsund och Of- tea tillsammans med 10 a 12 P°ta°“at~ dat'
ferdal samt vid järnvägsbygget blev han den V}d_da f°ttatt “ag°t bta““V1“- §°m_“a8ta ba'
so nkt isse era. iansnan i ßraeke, varifran Vatlaßat haft_maa atßi att aa dafvld gJ°ft
nan den 1 nkt 1887 ernaii transport tiii lakaf t111a “aß°a t°Pat "thatlaa kastar
Ström_ sten"; att han då sett upp och iakttagit
Länsman G. var mycket intresserad av arbet- att §J°3t°? b1°dt Ymatgt fra" att $t°ft Sat
et i det allmännas tjänst och utövade också Pa h°3ta atdaa af h“tV“d°t5 att Chattaa t°'
i sin krafts dagar stort inflytande i det Pat att han Sk“11° gtfva aa” attïk allasam'
kommunala livet liksom även för de strävan- ma“§; hvatattat tvaaaa B°!kaf ftaa Juafala
den som avsågo att främja ortens utveckling. tagtt Éhattaa med alg aaf1ffa“5_att 5!°8fa“
Det var på hans initiativ som A__B Ströms sedan Jultiden varit sjuk och sjalf vid fle-
Fnikbank biiaaaes. Han biev också bankens ta tlllfallta Sagt- att detta aaß kamma als
verkställande direktör, en befattning som at det Slag han tatt af chattat-
han innehade även sedan den uppgått i A.-B _

aäntianas Feikbank. 28 Jal 1 Vattafka1aa=
Bildandet av Ströms municipalsamhälle är" Hustrun Viktoria sjögren 1 Kälen,
också Gardins fortjanst. Han blev från bor- _ _

jan och ti1]S för några år Sedan municipa1_ att i hennes hem i Vasterkalen mikae1i-lor-
stämmans ordförande_ dag 1913 samlats en hel del folk, däribland
Utom dessa togs hans kraft i anspråk för en Matta” t““S°th~ E1}aS_Et1kSS°“3 Bf°t Sjö'
mängd andra a]1männa uppdrag_ I a1]t var gren, Nils Ersson i Rakälen, Nils Emanuel
han p1ikttr0gen, Samvetsgrann, nitisk och Nilsson fran Alavattnet, Albertina Moberg
taktfu]]_ fran Hafsnäs, Verner och Ingeborg Karlberg
För nâgra år sedan drabbades G. av en lind- 1 Kata” Samt °1°f ttaaattöm } Bfattbafåat
rigare njarnbiaaning, som han sedan återfitk m-fl-i att daasutaw t111k°mg1t nagra kol-
Den avlidne sörjes närmast av maka, två sö- Vadshußëafa- af hvllka en ßatt under benäm-
ner och en d0tter_ ningen Charles; att sedan de en stund för-
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tärt medförda spritdrycker, hade Nils Ers-
son i Råkälen börjat skryta öfver "Charles"
förmåga att "ta tag", hvarpå Charles sprun-
git upp och fattat tag i hennes man, Karl

-- Johan Sjögren, hvarefter dessa en stund brå-
\ kat med hvarandra, tills de öfriga fört ut

._ Charles, som varit alldeles vild, hvarpå
"Ä dörren stängts; att Charles efter en stund
“Q kommit in genom dörren, som troligen öpp-

nats af Albertina Moberg, och kastat en
sten emot hennes man, som däraf träffats
vid högra tinningen; att Sjögren blödt ym-

*É&- nigt och hade blodflödet icke afstannat för-

~ rit sjuk af misshandeln omkring fem veckor,
É rän andra dagens morgon; att hennes man va-

"4^n
I. ', V0,4, ..

i under hvilken tid han varit totalt oförmög-
en till arbete, hvarefter han blifvit något

SMÉÛJÅN VIÛ VAGEN TILL ULRIKSFORS bättre, men dock icke fullt arbetsför, för-
Va9"¿hJU¿ 24944- rän han i slutet af januari i år kunnat ar-

beta i skogen, hvilket arbete han dock mås-
te upphöra med den 21 sistlidne mars; att
han den 16 mars haft värk åt hufvudet, hvar-
för han denna dag samt ett par dagar senare
hade legat; att han från den 21 mars stän-
digt haft värk i hufvudet samt stundtals va-
rit sinnesförvirrad; att han från denna tid
varit urståndsatt att arbeta; att doktor
Körner i Strömsund besökts för värken; att
hennes man den 20 april begifvit sig till
lasarettet i Östersund, där han då legat i
tre veckor; att han den 16 i denna månad

_ jämväl begifvit sig till lasarettet och där

K gifver "Charles" för den misshandel som öf-
aflidit påföljande dag' att hon härmed an-j. lans '
vergått hennes man.

28 juni i Råkälen:
4 juli l9l4.
GRÅFITFYNDIGHETERNÅ I BÛNÄSÉT att han tillsammans ed 10 , 12
torde komma att försäljas t1ll fransmän, hvilka varit ellï i dae be: šadg r¿e_

- U . r m n r u ,
:ch deïnkonsârtlïm' S0? agg; âyngäghe funnit sig hos Karl Johan Sjögren mikaeli-
erna ar re an lgga U r an lngar lordag 1913; att Sjogren "kommit ihop" med

Som bekant ämnade man 1 år påbörja för- en person, som kallas "char1es", därvid
SÖkSbrytníng, men på grund av fÖrSälj- Sjögren enligt andras uppgift dragit knif,
ningsplanerna har denna 1nställts. hvarvíd Charles gått ut och efter en stund

kommit in; att någon samtidigt skrikit till
9 juli l9l4. och hade han då iakttagit att Sjögren blödt

från ett sår å högra sidan af hufvudet; att
BJURNÅR I STRUM . . .N . .

I Svansele by med omkringliggande trak- 2:2 Icke sig it: Såogren ïrâglt knlf eller
ter har alltid funníts gott om björnar. m' s°m as a S en em° enne'
Sedan nu SkOttpennlngar för dödade björ- Arbetaren Nils Emanuel Nilsson från Alavatt-
nar numera icke erhålles, synes björn- net:
stammen jämförelsevis hastigt tilltaga' att han å rund af sitt berusade tillståndN . . p g
Fqrdnågga dagïr Seiantgåïgqeidennslg pâ_ icke minnes något af uppträdet hos Sjögren,
ml" ge om a en O Or g e arre och torde han icke hafva varit inne under
dator 1 HarrSJ0n 1hJa]reVS av bJ0rn' det ögonblick, då Charles lär hafva kastat
9 juïi 1914. stenen emot Sjögren.

TVÅ NYA FRISINNADE FÖRENINGAR Pigan Ingeborg Karlberg i Råkälen:
har bildats 1 dagarna, den ena 1 Kärr-
näset, Ström, och en 1 H1llsand med ett att h°“ í°ke Sett “å8°t af “PPtfädef h°S
30_ta] med]emmar_ Sjögren, ehuru hon varit inne där Sjögren

enligt andras uppgift blifvit misshandlad.

Arrendatorn Nils Eriksson i Råkälen:



28 juni i Strömsund:

Arbetaren NN från Sikfors i Pitea landsförsamling (Charles):
att han mikaeli-lördag i fjol kommit till Västerkälen från den skogskoja nedanför Råkäl-
en, hvarest han då bodde; att de i Västerkälen träffat Bror Sjögren, som tagit honom och
hans två kamrater i kragen, dock troligtvis på skämt; att de fått köpa en liter brännvin
af Mårten Funseth och Bror Sjögren; att de sedan börjat dansa hos Johan Sjögren, som där-
under dragit knif och hållit densamma högt öfver hufvudet, hvarvid alla innevarande kom-
mit i bråk med hvarandra och hade han fått den uppfattningen att alla de å Västerkälen
boende personerna tänkte klå honom och hans två kamrater; att han därför gått ut efteren
sten, stor som näfven, med hvilken han slagit Sjögren på högra sidan af hufvudet, hvaraf
han sett att blodflöde uppstått; att han i sällskap med sina kamrater samt Nils Ersson
och Nils Emanuel Nilsson begifvit sig därifrån och gått till Råkälen; att han icke hört
att Sjögren varit sjuk af det slag, han gifvit honom, men hade han kort tid efteråt far-
it förbi Västerkälen, hvarvid Sjögren varit sysselsatt med arbete på en åker; att han.an-
ser, att han handlat till själfförsvar, då han fått den uppfattningen, att de öfriga,
Johan Sjögren inbegripen, hade för afsikt att gifva honom och hans kamrater smörj.

Med anledning af hvad sålunda förekommit förklarades NN häktad och skulle i afbidan på
rannsakning införpassas till kronohäktet i ÖSTERSUND.

Som ofvan

Isak Gärdin
t.f. länsman.

<iÉ;;§É::@2ë22t4;22í3ç/všnczáåí?

MÄRTÅ LTNUQQIST» Vßßß- Acufs Enss0~ och v1LMA HELLHOFF
ANNA wzxsrnom.



STROMS VATTUDAL
OM HÖGA BERG OCH DJUPA DALAR, OM EN LÅNG
RESA PÅ ETT LÅNGT VATTEN, NÅGOT OM GRUV-
FYND, GRUVFEBER OCH GRUVJOBBARE.

ll juli 1914.

Vi med guds nåde strandbor vid Storsjön
betrakta alltid sistnämnda vatten såsom
det dominerande i Jämtland. Och det är
det också. Där gå många ångbåtar och ett -F! -\'

0 | \odjur - oavsett att det för länge sedan ~* ' ;_“==
är fastslaget i geografien att Storsjön 7,- ~""' ' w I i f"
är en stor sjö, den är därjämte vacker. »"”"
Men vi må icke heller glömma Ströms Vat-
tudal. Den, som icke har följt detta --"
vattendrag från Strömsund till norska
gränsen kan svårligen fatta vilket ytin-
nehåll denna visserligen icke på något
ställe egentligen breda men så mycketnß-
ra långsträckta vattensamling represen-
terar. Vore hela denna vattenmassa sam- «/f'
lad till ett överskådligt helt, skulle
den säkert verka synnerligen imponeran-
de - om den överhuvud taget lät sig öv-
erskådas. Men ur trafiksynpunkt är
Ströms vattudal mycket fördelaktig -och -
den håller på att arbeta upp sig även
som turisttrade, sedan nu båtturerna ord-
nats. Det skall genast villigt erkännas
att alla förhoppningar undertecknad för
sin ringa del ställt på Vattudalen till
fullo infriades.
Om nedre delen, Strömsund-Bågede bjöd på
vackra scenerier, såsom vid Hillsand,
med dess ståtligt byggda barnhem, det
smala passet vid Ögelhättan etc., så är
den övre leden Bågede-Gäddede dock mera I AUTOMOBILENS TIDEVARV
Swfslasen- Bågede är väl be1äget._0ch St/Lön:/she/man på be/sök L' /re/sidewsuaaden Östen-
de två Stfída f0rSaf Vattnet här blldf, band. Fondonen uppßtäßßda å Gubtaß Illzß tong.f" h"' ff k . D° ° ' k 7 . , . uår 913 e e ten a Éngare? eå an gd_ Jana Nlßßbenb Hüpmobiß ánamßoaea av poßtchau-forbi dessa forsar, maste vi fardas ut U .nd I b¿¿ n k P .

efter landsvä en nå ra kilometer för att áoä EL e' . automo en av mgä ex notob ¿_8 8hamna på en annan ångare som väntar ¿ genkannea vi Jonab Sundbeng ßangbt bak.
lugnvattnet ovan fallen.
Vi ha redan nämnt att sceneriet blir storslagnare här. Landskapets fysionomi är skarpt
skuren, bergen sticka djärvt upp och dalgångarna gå djupt dem emellan. I bakgrunden skym-
ta vi åtskilliga snötäckta fjällmassiv, såsom Munsfjället, Klumpfjällen etc. Vi passera
alldeles i närheten av tvänne ganska betydande berg, nämligen Fågelberget och Karlberget,
det senare på avstånd frappant likt ett vilande lejon. Det gör ett mäktigt intryck dånar
nere från leden ser denna bergmassa i lejonskepnad avteckna sin silhuett i aftonens sol-
dis. Utan tvekan kan fastslås att trakten kring Håkafot är den vackraste som bjuder sig
att ses på hela resan.

Håkafot har också låtit icke så litet tala om sig i sammanhang med gruvinmutningarna dän
Det är just i Karlberget som dessa kopparfyndigheter äro belägna, och man håller f.n. på
att undersöka omfånget och värdet av den skatt som lejonet vaktar. Ett 15-tal man syssla
med dessa sprängningsarbeten och ungefär samma styrka är i Ankarvattnet sysselsatt med
enahanda arbete. Ortsbefolkningen saknar i det stora hela exakt kännedom om resultatet.
Ja. det kan kanske nästan påstås att man utomkring har mera reda på vad som är fakta -
och kanske litet till ifråga om "kopparlandets" möjligheter. Och detta beror såväl av
den stora välvilja, varmed vederbörande inmutare tillmötesgått pressens önskan om uppbæ-
ningar som karaktären av dessa meddelanden. Vi fröjdades för ej länge sedan åt det stora
engelska bolag som med, om vi minnas rätt, 36 milj. i aktiekapital skulle väcka denna
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slumrande tillgång och vi drogo samtid-
ígt en vemodig suck över att "våra egna"
ej hade vilja och kapital nog att göra

1 , något. Det kan ju dock hända att sucken
kom för tidigt. Ännu är det möjligtvis
icke för sent för det svenska kapitalet

' uA¿ att taga ledningen. Åtminstone lärer nå-
¿¿É?Ü5 gon starkare påkänning av de 36 miljon-
'” h' '11 fcer vad den för1'udeserna lttl S, e J ,

f - 'f* :_ k ' ' 11var en avyttrarna av inmutningarna e er
arbetarna vid undersökningarna haft.Det-
ta tyckes ha medfört att ortsborna bör-
jat nära ett stilla tvivel såväl om mer-
omnämnda bolags existens som ingenjör
Douglas Scotts allvarliga avsikt att
tillgodogöra sig eller sitt bolag denna

. rikedom, om vars existens han icke syn-
^ es ha något mot att andra äro lika över-

tygade som han själv. Då hr Scott torde
vara villig överlåta affären på efter
förhållanden och köpare avpassade vill-
kor och mot en fyndigheternas renomë
svarande förtjänst äro innehavare av
gruvfeber icke ovälkomna gäster uppåt
Ströms vattudal.
Gruvfeberns yttringar är det f.ö. möjlig-
heter att studera på ort och ställe. Den

yttrar sig i ett mystiskt intresse för
bergknallarna, hemlighetsfulla undersök-
ningar och knackningar därsammastädes
samt fyllandet av fickorna med mer eller
mindre värdefulla mineral. Hjärnan fyll-
er sig under detta arbete självmant med

rosende drömmar om kovans mångfald. I
många fall äro nog här som alltid dröm-
marna fagrare än verkligheten. Det vare
oss dock fjärran att utan vidare fastslå
att en och var gruvspekulant behöver åt-

ervända gruvligen besviken. Jordägarnas fortfarande friska optimism ger icke anledning
därtill. Det är säkerligen för tidigt uttala att Frostviken kommer att gäcka de förhopp-
ningar som på den senaste tiden i så rikt mått knutits till uppdagandet av dess naturri-
kedomar. Men att alla de drömmar, som väckas nu under jobbarsäsongen, komma att gå i upp-

fyllelse, gör man säkert rätt i att anse såsom uteslutet. Den som går till verket med den

tankegången står under varje förhållande på säkraste marken. Emellertid far det gott om

gruvexperter i Frostviken och förhoppningarna variera i styrka allt efter deras mer eUer
mindre entusiastiska uttalanden.

Vi äro vid Gäddede. Samhället, som har gott läge, företer en synnerligen livlig byggnads-
verksamhet, anlagd på att tillfredsställa de krav som utan tvivel kommer att ställas på

detsama såsom en turiststation av betydelse. Rika möjligheter erbjuda sig till utflykun
bland fjällen, av vilka flera äga snökrönta hjässor - för att nu inte tala om att man

hemavid äger tillfälle att beundra den vattenrika dånande Gäddedeforsen, ett av Jämt-
lands mera betydande vattenfall. Både tack vare fallhöjden och än mer genom sin vatten-
rikedom är Gäddedeforsen imponerande och det intryck av obändig kraft varmed dess kokan-
de virvlar fylla sinnet bevaras än länge sedan man lämnat stranden och det mäktiga brus-
et dött bort i fjärran.
Och totalintrycket av färden Strömsund-Gäddede håller sig också länge och påminner onxatt
av Jämtlands många vackra turistrouter är denna numera bekvämt tillgängliga att räkna
bland de vackraste och mera storslagna.

sTRöMsuNDs VATTENLEDNING 11 ju111914.

GRÄVNINGSARBETENA FÖR VATTENLEDNINGSNÄTET 1 sTRöMsuND HAR Nu TAGIT s1N
BÖRJAN.
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“WSBMND H jun lm' Vattenledning 14 Jim 1914.
Vid 1-tiden igår observerad-
es att skogseld utbrucic på Arbetena med Strömsunds vattenledning äro nu i full
Näsets skog i Ströms socken gång efter att ha tagit sin början den 16 juni, samt
på västra siden em srröms sysselsätter f.n. ett 30-tal man. Ett trettiotal met-
färjesnnd 1 km. från Näsvik- er ledning äro redan utlagda. Vattenreservoaren om

ens såg. E1den spred sig med 150 kub.-met får ett utmärkt läge på Kvarnberget med

rasande far; 1 den värdefu1- en höjd av 51 met. Vattnet, som tages direkt ur Vattu-
13 Skagen ev vi1ken en de1 dalen och skall föras ut i ledningarna utan filter,
är evvärkníngsbar. E1den db- blir av utmärkt beskaffenhet.

servfrades först av e“ t°rPa" Arbetet med vattenledningen, som kommer att omfatta
re PÉ Sk°g°“ °°h bra“d°“ ha' 1.800 met. huvudledning av 200 millimeters diameter,
de da f°da“ Sf°f ““Sffä°k' skaii vara färdigt is mars nästa år
ning. Torparen underrättade '

genast om att eld uppstått.
Man tillkallade nu folk gen-
om att låta brandlarmarna
ljuda och snart var ett 100-
-tal man på brandplatsen och
grepo sig an med släcknings-
arbetet.
Ännu sent i går kväll rasade
elden, men man var övertygad
om att man skulle lyckas be-
gränsa den under nattens lopp.

Elden tros ha uppkomit gen-
om att minderåriga som vallat
kreatur gjort upp en brasa i
skogen.

Värdet av den skog som öde- *°å'
lagts till vid 9-tiden på af-
tonen kunde uppskattas till
5.000 kr. Den brunna skogen
ägdes till största delen av \ *- f

Erik Mårtensson i Näset. ~ \\

REKIIRD

20 juli 1914.
Trots torkan har man ic-
ke i mannaminne sett en
sådan höskörd som i nor-
ra Jämtland, särskilt
Hammerdal där kornet re-
dan går stritt i ax och
jämväl vissa delar av
Ström, där på nyodlingar
och utdikade myrar timo-
tejen står hög som till
midjan och tät som vass »- _;
för lien. Lägg därtill r
halvfulla lador av fjol-
årets förråd och priset
8 á 10 öre pr kilo och Gftäurténgaa/tbeiena -ju'/L St/Lömaund/3 ua.tten(¿edm'»1g.snä,t ha

man kan påstå att det in- nu fwnmult 4' gång på ailivaft, och ßölija med »spänt Lnfäa-
te är bara jorden som ae au mun,¿c,¿p2I/5 tnneuånafte. Sä/usfz/('11: den gngne publlt-
fröjdas utan jordbrukar- han innejt nöje L' att Lwspekutejta a/Lbeieí/5 ofutgång.
en desslikes.
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Rñilliâsk & Sallkuniak “â§'dšå"'šfÉš.-SaEeå%"íšåb§§2'
för en kr.

PROTOKOLL HÅLLET VID POLIS-
FÖRHUR I R M N 2 _ Målarna P.M. Olsson och Paul
LI 1914_ ST U SUND DE O JU Olsson: att de ingenting har

att tillagga utofver innehål-
Med anledning ev hdmöopaten iet 1' det av dem den so .iuii
K.A. Blomkvists angifvelse 1913 utgifna 1ntyget_
mot apotekarna C. Lönnegren
0Ch Å. BOPQ härStädeS har i Strömsund 50m ofvan
angifvelsen uppgifna vittnen H

eftersökts i och för utred- c'At J°"SS°Ü
ning, därvid den upplysning- P°11S"ppSy"1"9Sma"
en vunnits att Anders Gustaf 0

Johansson för tillfället ar-
betar å okänd ort och att fru
Hulda Svensson flyttat till . .

Kiruna samt att Karl Magnus 28 J“11 1914'
Wallin för närvarande aftjä- BERUSADE PASSAGERARE som KNIV-
nar honom ådömt straffarbete, SKARA VARANDRA.
vilka personer således icke , , . _ U
k t - k h~ Da taget som avgar fran Os-

Umla l S6 en 0Y'êS .
tersund kl 4.35 e.m. 1 tors-

Per Jönsson från Risnäset, dags befann sig mitt för ßre- âšåšfiâåfñâëgc 6 1892

ÃSPÛÉS, VlTk9n l dag besöít mon mellan Hallviken och Ul-
Stromsund, har uppgifvit: att tiksfots, uppstod ett våld-
han under de två sistförflut- samt slagsmål mellan några

na åren.0fta.uppehå]]1t S19 tåget medföljande berusade Resande å tågen mellan Öster-
iånga tïder 1 Stromsund' där- PerS°ner' sund och Strömsund klaga rätt
under han nästan dagligen . -- -

- - Under tumultet drog finske Ofta °Vef att Ofdnlnßen 3varit mer eller mindre beru- . _ . 1_ dessa tåg'är mindre god_ Ge-
dersaten NN kniv samt tll

ïêd° ašt hanbdaïïçder ítikg- ::1a¿e k01arbetaren Erik An- nom bättre tillseende av att
iga g nger eso apo e e dersson från Ostersund ett Oyktfa el flllatas medf°1Ja

där han avusåväi Lönnegren _ flertal knívhu å r ar- samt att spritdrycker under
som Borg kopt droppar av oli- gg ygg'. - -11k k S å tå-
ka S16 Såsom rödbäsk Sa1t_ mar, huvud och hals, varlgen Inga V1 Or “°nSUmefa

9 ' om ett starkt biodflöde n - et Skulle hedeleef Sem. g 9 9

k°"Jak' Siagvatten och dy stod vid tågets ankomst till den Ovan relaterade, deek Sä-ligt för en krona åt gången N' . . k t k f- b as 0 h
äfvensom vin å 2/3 1iter_ Stromsund maste A. pa grund ff U§a Qfe Y88 C

p h s tll a ar-
-- - av den undergangna mlsshan- afP3 Vlnna JU am 8 Pflaskor for vilka han betalt _ . a . ter_

kr. 2:25 pr. flaska; att han del” lntagas Pa Str°ms sluk
vid inköp av ofvannämnda Stuga' daf han f°rtffraYqe
droppar aldrig varit i besitt- Éfrdïi' Nag°9 faäa f°š1 lvet “=“¥“°”
ning av läkarerecept och så °rï fgâer °J' e “rött er?
vitt han nu kunde erinra sig av “lv Uggen ar° ra svara'
hade han åtminstone under se- De andra tre i uppträdet del-
nare tiden icke fått köpa ne- tagande omhändertogos av po-
Yä än en gång På Sâmmd (169, lismyndigheterna samt insatt-
men denna omständighet har eg för natten 1 Strömsunds 28 .Uli 1914

dock icke kunnat hindra att forvaringshäkte. vid av kro- J '
såväl han som många andra be- nolänsman J. Gärdín hållet Bogseríngen å Ströms Vattu-
PuSat Sig av från apoteket polisförhör har framgått att dal har avslutats för säsong-
inköpta droppar, enär de un- det varit NN, som förövat en. Enligt till flottnings-
de? StUd0m Varit mängd l misshandeln på Andersson. NN föreningen i våras lämnade
SällSkap 0Ch då tuFviS beSökt som är måleriarbetare till uppgifter skulle antalet klam-
apoteket; att apotekarna haft yrket samt född i salmi soo- par som släppts i Faxäiven
klart för Sig att de inköpta ken, Kuopi län, Finland, har utgöra i runt tal 1.600.000,
dröppärna Skölat användas Så' häktats och införpassats till det högsta antal som hittills
som berusningsmedel är han kronohäktet i östersund. NN förekommit. om allt detta
ÖfV9FtY9dd Om, enär detta UH' säger sig ingenting minnas timer under sommarens lopp
d6rStUnd0m fïâmgått öv d8PäS av förloppet, men nekar icke kommer fram till resp. såg-
reS0nemang; att han för någ- till det som lägges honom verk är dock ovisst på grund
ra år tillbaka av Lönnegren till last. De bägge andra ha av strejken vid skíljebommar.
köpt i literviS av H0ffmanS frigivits. I Helgumsjön lär ännu kvaig-
och andra spritblandade dryc- ga stora massor av timmer.
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STRÖMSUND FÅR MODERN POSTUTBÄRNING. 28 juli 1914.

Generalpostdir. Juhlin åtföljd av Danmarks generalpostmästare jämte byråchefen J. Pram-
berg och postdirektören för norra distriktet C. Holst ankommo i lördags till Strömsund.
Söndag f.m. inspekterades härvarande postkontor, varefter generalpostdirektören med t.f.
postmästare E. Åslund som ciceron företog en biltur genom samhället för att fixera grän-
serna för blivande brevbärningsdistrikt.
Frågan om lokalbrevbärning kommer enligt vad vi erfarit att finna sin lösning i enlighet
med det system som tillämpas i Stockholms förstäder och villasamhällen såsom Djursholm,
Saltsjöbaden etc. Brev och tidningar nedläggas i lådor som tillhandahållas av posten till
självkostnadspris. Det har fastslagits att postutdelningen efter detta system sker dubb-
elt så fort som lämning direkt i bostaden, då lådägaren i förväg kan på minuten beräkna
brevbärarens ankomst och själv mottaga posten.

lauuusli 1914

TYSKLAND I KRIG MED RYSSLAND

Ny bank 1 111- 1111- lagarna 6 au.. 1111.

Sundsvalls handelsbanks Strömsundskontor Ångermanälvens flottningsförenings ångare
öppnas den 15 aug. Till direktör för konto- "Ströms Vattudal" och motorbåten "Trafik",
ret har utsetts förvalt. A. Berg samt till vilka trafikera Ströms Vattudal, ha på grund
kamrer och kassör hr B. Eklund, Sundsvall. av minskad trafik inställt sina turer tills
Till styrelse har utsetts hrr Berg, kom.- vidare. Turistångaren "Virgo" går dockfort-
I1ämndS0tdf. N.M. JÖnSSOn Och handl. Simon farande traden Ström-Bågede en gång dagligen
Nilsson.

1 aug_ 1914_ 15 aug. 1914.

GRQNQGRUVQRNA ha ned1agt driften 1 sin he1- Såsom sökande till vik. föreståndare- och
het på grun¿ av den norska mobí1iseríngen_ huvudlärarebefattningen vid Ströms högre

folkskola hava vid ansökningstidens utgång
anmält sig följande 13 sökande: Fil.kand.
K.O. Djurfellt, Singås, Kronobergs län,
fil.mag. S. Brantenberg, Tullinge, teol.
och fil.kand. M. Schöld, Sollefteå, fil.
kand. E.J.F. Forsman, Wäxjö, fil. kand.och
folkskollär. Alfr. Mattesson, Lund, fil.
mag. S.T. Arbman, Åsele, fil. kand. K.S.
Sjögren, Kvibille, Halland, fil. kand. G.

, son, Eksjö, fil. kand. folkskoll. P.H.J.
1-' srrumpei, wäsrervik, f011<s1<a11¿m.m. 1~1.w.

ümnf ~ 3 mmd Lindkvist, Töreboda, rektorn vid Värnamo
“ '“” 4*”” ¿Å;;,, kommunala mellanskola L.S.E. Fjällander och

"“"""”mm'"m'“"""“"i " fil.kand. folkskoll. G.F. Fromên, Forsbac-
ka.

11 aug. 1914. 18 aug. 1914.

_ n , . Skolrådet i Ström har till vikarierande lä-
vld extra kyïkostamma 1.StÉ°m i gar vaides rare vid folkskolan i Strömsund antagittill °rdí“ar1e lärare V1d"Aspnas Oçï 2111- folkskolläraren Helmer Starrin från Stigsjö.
sands folkskola folkskollararen Eri arsson Till lärarinna vid mindre folkskolan Gärd_

I Û 00

Langasen' Str°m' näs-Risede har antagits lärarinnan Gerda

Vid samma tillfälle beslöts att anordna en Hallin från Dorotea.
s.k. mindre folkskola i byn Alavattnet, var- Styrelsen för Ströms högre folkskola har
till hemmansägaren Per Ersson erbjöd sig till vikarierande föreståndare vid skolan
att kostnadsfritt upplåta erforderlig lokal bland 13 sökande antagit fil.kand. Alfr.
jämte bostad för läraren. Mattesson, 5Veda13-

Kullander från Gotland, fil.mag. A.W. Eriks-



Stâmning.
Handlanden Simon äilsson 1 Strömsund

Jernnandlanden August Gustafsson 1 Strömsund

Boknållaren Ragnar Anaersson 1 Strömsund

Slaktaren Karl Larsson 1 Strömsund

Slaktaren Gustaf Andersson 1 Strömsund
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STUDIET ÅV SOLFURMÖRKELSEN 8 aug. Omedelbart efter förmörkelsen hade Jämtl.
Tidnings korrespondent en intervju med pro-

Vetenskapsakademiens expedition för obser- fessor char1¿er som var m cket nÖ.d med
. H Ü , y j

¥§t1°"er.aV S°lfg:m9rke1äe" de"]2]tï'S ge resultatet, undersökningarna hade lyckats
fšçggeâëg nu 1 romsun Sysse Sa me over forvantan. Koronan hade varit klarare

' än man beräknat och med blotta ögat hade
Strax nedom Turistföreningens utsiktstorn Venus och Merkurius kunnat iakttagas. Någ-
uppföres för närvarande en mindre byggnad, ra definitiva upplysningar om resultaten
vari en del instrument skola placeras. Ned- kunde dock helt naturligt icke givas innan
re delen av utsiktstornet har därjämte ap- framkallningen av de tagna plåtarna skett
terats till mörkrum för förvaring av plåtar etc. Den totala förmörkelsen hade dock in-
och framkallning av fotografier. trätt åtskilliga sekunder förrän man beräk-

Som ledare för expeditionen fungerar tills nat.
vidare d:r von Zeipel. Prof. Charlier, ex- Vår korrespondent hade även ett samtal med
peditionens egentlige chef, väntas dock i d:r v. Zeipel, vilken meddelade, att han
dagarna anlända till platsen. tagit tvenne plåtar av koronan, på respek-

tive l, 5 och 45 sekunder. Dzr v. Z:s huv-
FLERA ASTRONOMER TILL JÄMTLAND ll aug. uduppgift vid studiet av förmörkelsen hade

bestått uti att observera en stjärna bakom
E"]l9t förïjqdênde kommer en fraÜSk aåtro' koronan. Denna var dock för ljus, varför
nomisk expedition, som ursprungligen amnat det -t ~-1- t tt i ktt t-ä n
sig :iii Ryssiand för studier av soiförmar- Va"' °m°J '9 a a äga S J ""a '
kelsen, att i stället bedriva dessa å någ- Även de övriga vetenskapsmännen förklara
on plats i Jämtland, förmodligen Strömsort- samstämmigt att deras respektive undersök-
ell. ningar gynnats på bästa sätt.
EXTRATÃ 2 Fil.lic. G. Isberg bedrev studier rörande

G 0 aug' den genomtrangande strållinjen, vilket sked-
Extratåg till Strömsund anordnas i morgon de genom mätning av ionisaktionen i ett
- Solförmörkelsedagen - om tillräckligtinån- slutet kärl. Avsikten med lic. Isbergs un-
ga anmälningar om deltagande göras före kl.

-S3 i dag å Östersunds station eller å tid-
ningsexpeditionerna. Priset blir 6 kr. för "
tredje klass och 9 kr. för andra klass.

SOLFÜRMORKELSEN I GÅR 22 AUG.

SYNNERLIGEN LYCKADE OBSERVATIONER I
STROMSUND.

I Strömsund, en av de platser, dit en av de
av staten understödda vetenskapliga expedi-
tionerna förlagts var förmörkelsen som be-
kant total. Hit hade därför en stor massa
folk sökt sig upp såväl från östersund som
från Sydsverige.

Synnerligen gynnsamma väderleksförhållanden
rådde och förmörkelsen var det allt uppslu-
kande intresset. På den dominerande höjd i
samhället dit en av observationsplatserna
för expeditionen förlagts hade omkring l 000
personer samlats. Skådespelet var av en myc-
ket överväldigande verkan; när totaliteten
av förmörkelsen nåddes rådde en djup skym-
ning och temperaturen sjönk med över 5 gra-
der.

Motatående A¿da:

Fön obAeAvaIon¿et¿ ¿ Meudan näkn¿ng han
paoß. M. Boaßea och docent Block u15önz
Apektnoßkoptaka mätntngan au aoßena hono-
na ndea öamönheßaa . Aaaanazunen han U
¿¿¿É¿¿b ugp å gam¿a fdä0QQ¿p¿a¿ben ¿,3¿ä¿m_ 0ssERvAroReR viv uiszkisionhfi 1 sinömsunv.
Aund.



dersökningar, som utfördes med understöd 1913 Oth förslag till ntsífta' Otn ínk°mSt'
från Stockholms högskola, var att utröna Stat för 1915 sndkändaa- Väsatyrelaana Ord*
huruvida vattnet i sjön kan delvis avgkär- förande tillerkändes ett arvode av 700 kr
ma Strålarna från jordsk0rpan_ pr år; ledamöterna erhålla godemansarvode.

ÛBSÉRVÅTIONSRESULTÅTEN 25 aug. ' ' ' ° ' .l
Delvis negativa och delvis positiva, Stämman beslöt avslå förslaget om undersök-

_ _ ning för en bygdeväg från Ojarens by över
Om de resultat som vunnos vid observation- Äignaiion till nya någon vid Hooningsfiokä_
:gnaJuçder.â°l:2rmörke:Sen l StrömSu"d'_ lens by. Vägstyrelsen bemyndigades upptaga
ing" i i ¥li.e d Éamta med P'°f- Chafllef iån inciii 35.000 kf. för fuiiboraanae av

am a 0 Jan e' pågående vägbyggnader. Slutligen beviljades
Observationerna ang. möjligen befintliga åt änkan efter stnnm jnrdraa Onknnna arbtt'
planeter i närheten av Merkurius hade ej aren Känvt från Kaknåsen i Gåxajö att år-
lyckats så bra, som önskvärt varit, då him- ligt Understöd av 150 kr- att Utgå tills Vi*
len vid tillfället varit alltför ljus, var- dare-
igenom de tagna fotografierna synas komma
att ge ett negativt resultat. Prof. Ch. kun- . .
de dock ej med bestämdhet säga något ännu, 29 ans- 1914-
då han t.v. ej kunnat företaga mikroskopis-

" ' ' T afiken a Ströms Vattudal ar f.n. synner-ka undersokningar av fotografierna. r P _

ligen minimal och uppehalles endast av VirgoBotraffande de magnetiska observationerna med tre turer i Vookan_ Flottningsförening-
f0rklaräd8 pr0feSSOrn, att de bllVlt "å90t en, som dragit in ångaren Vattudalen har nu
SE0rda"t11lf0lJe d? ruëbnlngar' som dagen i stället insatt den lilla båten Dragan,fore formorkelsen intraffade, då en större viikon oook onnost torde gå en tur 1 veckan,
solflack passerade solskivan. Ej heller på
detša omrâde är]det_t.v. möjligt att ge någ- _
ra es am a u nin _ 0pp ys gar om vunna resultat STROMSUNDS TEATER

Vad som hittills synes fullt konstaterat är, _
att färgen på koronan är betydligt ljusare DIREKTIOM OSCAR WINGE
än man förut trott. Det är sannolikt, att lördagen den 12 sept. 1914
den ar fullständigt vit, då man hittills kl 8.15 e.m.
ansett att den var röd. Uvitt nu VARJA DITT LAND?
För observatoriets i Meudan räkning har V N SKÅDESPEL I TRE AKTER AV
prof. M. Bosler och docenten Block utfört ÉAETÉS-HULPHERS
observationer i Strömsund under solförmörk-
elsen. Avsikten har varit att erhålla spek- ENDA FÖRESTÄLLNINGEN.
trum av koronan. Tvenne spektroskop, ett
för rött och ett för violett ljus, hava an- ' *
vänts, och de båda vetenskapsmännen lycka-
des taga en del utmärkta fotografier. Där- 12 sept' 1914'
jämte begagnades en kamera för direkt foto- Befolkningen i ön, Stroms socken, nan nos
gfaferlng av koronân meq dels rött' dels generalpoststyrelsen hemställt, att post-violett glas framfor objektivet. Med denna station måtte ononns i ön, som har on folk-
togqs Se¥ f°t°grafler° alla med ollka exp°_ mängd av cirka 350 personer. Poststationen
neÉlngStld° Avslkten var att dymgdelst be- skulle äga postutväxling med Strömsunds
stamma koronans ljusstyrka på olika punkter. nostkontor fyra gånger i vooknn_ Även byar_
Även dessa fotografier lyckades utmarkt,va- na Eno och Södra Ön skniio betjäna sig av
dan de två astronomerna aro sardeles belåt- noststation i on_
na med sitt arbete.
De främmande vetenskapsmännen börja nu läm-
na Strömsund. Prof. Charlier avreste i går, ÖCVÖC
prof. Bosler, Zeipel m.fl. som företagiten
turistfärd utefter Vattudalen, avresa idag; 12 soon i9i¿__
endast ett par, tre fortsätta ännu sitt ar- 0 H

bete. Vattudalen väckte de resandes livliga _ _ _ _ _
d En hogtidlig begravning agde i gar eftermid-beun ran. _ _ _

dag rum 1 Stroms kyrka, da en dotter till
25 ioilh förvaltaren Axel_Berg och hans maka fördestill den sista vilan. Pastor M. Ling för-

Ordinarie vägstämma hölls i går å tingshus- fättade_j°fdfäStl8e“ Samt höll ett 8flP'
et i Strömsund med Hammerdals tingslags väg- ande gflftetal, Vafjämte S°l0Så“8 Utföfdes
hållningsskyldige. Revisionsberättelsen för av tandläkare V- Fäfnlöf-



STRIIMS HÛGRE FULKSKIILA ,

12 sept. 1914.

Till inträde i Ströms högre
folkskola, vari undervisning-
en tager sin början den 15
d:s, hade vid ansökningstid-
ens utgång i går endast 9 sö-
kande anmält sig. Flere an-
sökningar väntas dock under
veckans lopp.

ELEVER, HÖSTTERMINEN 1914.

Länosaßanna Lnnmmnas jnån
bönjan L Bapttstkapeßßct.

Länanc och jöncståndanc:
F¿K.kand. Aßjned Mattesson.
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Notiser
POJKAR OCH DYNAMITKNALLHATTAR 26 sept. 1914.
Söndagen den 20 dennes hade ett par minderåriga pojkar i öjaren råkat komma över ett par
dynamittändhattar varvid de togo sig det orådet före att krossa dem mellan ett par sten-
ar. Detta lyckades ej bättre, än att Nils Konrad, son till Göran Danielsson, öjaren, som
skulle utföra experimentet vid explosionen blev illa sargad i ansiktet och å händerna
samt å ena lårbenet.

ALGJAKTEN 29 sept. 1914.
Den 14 dzs sköts en 2-årig älgoxe av J. Wikström med sällskap å öjarens skog. En sjuårig
älgoxe och en 6-årig ko sköts å öns skog i Ström sista jaktdagen av Jakob Johansson och
A.0. Vallin.

NYKTERHETSFEST I STRÖMSUND 29 sept. 1914.
En enkel men synnerligen angenäm fest hade logen Norrskenet i Strömsund i söndags anord-
nat å godtemplarhuset vartill logen Ärlan i Sikås och Norrskensflamman i Strömsund in-
bjudits. Folkskolläraren Helmer Starin höll därvid föredrag över "Folkbildningens bety-
delse".
Efter några sång- och musiknummer, som på ett förtjänstfullt sätt leddes av fröken Elise
Svensson, höll pastor M. Ling avslutningstalet. Sedan förfriskningar intagits hölls lo-
gemöte, besökt av något över 100-tal medlemmar. Senare serverades supë varpå ett samkväm
var anordnat.

NY BANK I STRÖMSUND 3 okt. 1914.
Stockholms handelsbank har öppnat avdelningskontor i Strömsund med lokal i ingenjör W.

Rymans gård. Styrelsen utgöres av förvaltaren Zach. Åslund, verkställande direktör, samt
insp. 0. Källman och veterinär E. Bergstrand. Såsom kamrer tjänstgör F. Westin och som
kassör herr B.N. Wahlgren.

STRÖMSUND VÄXER 3 okt. 1914.
K. mzt har nu förordnat jämlikt par. 36 av lagen angående stadsplan och tomtindelning
den 31 aug. 1907, att samma lag skall äga motsvarande tillämpning inom de områden av
Bredgårds, Näsets och Grelsgårds byar, som enligt ett av distriktslantmätare N.G. Staaff
den 25 maj 1912 upprättat arealbevis tillsammans utgjorde 39 hektar, 13 ar och 70 kvad-
ratmeter, och att i följd härav byggnadsstadgan för rikets städer skall i tillämpliga de
lar gälla inom nämnda områden. Vidare har k. m:t fastställt k. befhdes i länet beslut av
den 31 dec. 1913, att ordningsstadgan för riket, i vad avser stad, skulle i tillämpliga
delar gälla inom samma områden, varjämte k. mzt har förklarat att dessa områdep skola
ingå såsom delar i Strömsunds municipalsamhälles område och med detsamma bilda ett muni-
cipalsamhälle.



STOR ELDSVÅDA I HAFNÄS l3 okt. l9l4.
Natten till lördagen nedbrann till grunden Storholmens såg- och kvarnverk, beläget vid
Flåsjön i Hafsnäs, Alanäs socken, tillhörigt hr P. Holmqvist, Storholmen. Den nedbrunna
byggnaden var ett trevåningshus och inrymde kvarn- och sågverk. Maskineriet drevs med ån-
ga. Undre botten upptogs av ångpannehus och maskinrum och i de två andra våningarna in-
rymdes kvarnen med två par stenar och siktverk samt sågen med hyvelverk. Byggnaden var
cza l2 år gammal. Vid tillfället lågo inne 60 tunnor spannmål samt ett självränsande
tröskverk, vilket allt jämte byggnaden blev lågornas rov.

FOSTERLÄNDSK FEST 20 okt. l9l4.
hölls i missionshuset i Strömsund söndagen den l8 d:s, varvid pastor M. Ling höll före-
drag över ämnet "Fosterland och fosterlandskärlek“. Sång utfördes av Strömsunds manskör,
varjämte musik utfördes av fröken Elise Svensson och hr P.w. Olsson.

I en resolution, som antogs, yrkas bl.a. på att av så väl den enskilde som det allmänna
allt göres för att inskränka handeln med rusdrycker, icke minst den olagliga handeln,
som gjort sig särskilt kännbar i Strömsund.
De i festen deltagande torde kunna uppskattas till 500.

POSTALT 3l okt. l9l4.
Bandelen Ulriksfors-Hoting öppnas den l november för allmän trafik. Då de postala myndig-
heterna av vederbörande bibragts den uppfattningen att öppnandet skulle äga rum förstder
l nästa december, kunna ej alla de postala förändringar, som betingas av bandelens till-
komst genomföras redan l november. Nu torde förändringarna inskränka sig därutinnan, att
landsvägspostföringen mellan Strömsund och Hoting ersättes med postkupë, som dagligen
framföres i vardera riktningen mellan Strömsund och Hoting i tåg som stå i anslutning
till de nuvarande postkupëförande tågen mellan Östersund och Strömsund. De nuvarande
poststationerna i Lövberga och Hoting förläggas till järnvägsstationerna å resp. platser.
Postföringen till poststationerna i Alanäset och Havsnäs anknytes till Lövberga poststa-
tion.

J..

sron uPPsTÄLL~1~G Av Aur0M0ßILPARKEN vzv TRAFIKSKOLAN 1 utæzksrons ÅR 1914.
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l9 nov. l9l4.
DEN PLANERADE SULFITFABRIKEN

Den pågående försöksteckningen för miljon-
projektet - sulfitfabriken i Ulriksfors -
röner livligt intresse från ortsbefolkning- 12 “°V° 1914'
enS Sida. Hittills ha cza 700.000 kr. teck- ETT M1LJoNFöR5TAç 1 ULRIKSFQRS INFÖR SIN
nats i Strömsbygden och man hoppas inom START.
några dagar nå upp till l.000.000. Företag-
ets start torde således vara trygoad. _ S°m bekant V°t° för ett Par år Sedan Plan' ner uppe att anlägga en sulfitfabrik i
19 nov_ 19]4_ Ulriksfors. Det var huvudsakligen Ströms

50.000 1 kR0N0skATi 1 sTR0M tfe:aïm:°1e§¿ S°m lmtšïssïradï Éfïlfâr
en y 1 an aggning. ors age o oc

Den l5 dzs forrattades kronouppbord 1 Strom. på som det påstods, b01age;S v¿11k0r att
Hela Uppborden Pelöpte 519 tlll kr 61-0273 självt få deltaga med 55% i anläggnings-
:9â, vargvdgmkring 53.000 kr. inflöto% Sam- k0s;na¿erna_t. _ t U . _ t
då.-.13 10.S05°kï?”1°Srd?š.ï?2S;22š?š3l.v§??ï' Ng eeeneeeee feeeee eee eefef en
ter och kr. 4.213 1 tiiiäggsavgifter. 92 l°Sm1ma- tee* vare aßr°m°m U- “°1m 1 ,
personer befriades från pensionsavgifts er- Stt°mS““d °°h överste N' Aspgten 1 Umea>
1äggande som ställt sig i spetsen för ortsbefolk-

ningens ingripande 1 fragan. De namnda
19 nov_ ]914_ herrarna ha genom civilingenjör M. Hans-

M.M. SOI1 1 SCOCkh01II1 låtit VêI'kSä113 en UC'
redning, som i noggrannhet lämnar intet

Skogslagstiftningenskommittên besökte i lör- övrig; att önska. Anläggningskoscnader-
dags Strömsund- Ett 20-tal personer närvoro na beräknas t111 kr. 1.432.000 1 vi1ken
vid mötet. suma även ingår kostnaden för reserv-
Böndernas ta]an under mötet fördes nästan driftmaskineri. markinköpen beräknas till
uteslutande av hr Näsström, Höganäs, medan kt' 702000' tabtlksbyggnadetnas,“PPt?t'
skogsvårdsstyrelsens o. skogsbetjäningens a“de ttll 330'900 kt°° masktnetlet tfåå
synpunkter framfördes av hr A. Hansson och âg1óšä5kkt°° â1Y°Ése yttte Étbeteä t1,11

- In., a m1n1StI'at1OnS Ostna. er tl
9 75.000 kr o.s.v.

I betningsfrågan uttalades allmänt den âsik- "ff d 1 fn 1" _ h
ten att någon skada genom betning ej före- etta É“ e P atsen, ft an aggntnåen a

kom. Åtminstone vore den obetydlig. Genom- tte °mtad°“ ”attt Patankta' Btedgatds.
förandet av s.k. uthåiiigr skogsbruk farkia- memmem vid Stfömsmmd- em Ö mtemföf Ulflks"
rades av samtliga talare icke böra bli fö- f°tS °°h samhället U1t1kSt°rs' Ing' H'
remå1 för ïagens ingripande har stannat vid det sistnämnda, då det

erbjuder väsentliga fördelar framför de
Att genom lagbud främja sammanslagning av båda andra. Bl.a. är det lagom stort,det
olika ägares skogar för gemensam hushåll- blir lätt att komma in dit med spår från
ning änSågS ej ÖnSkligt. Angående kommunal- järnvägsstationen, massaved kan fås från
skogar upplystes att sådana funnos i Ström såväl älven som från järnvägen, användba-
- sammanlagt l.200 har - i Gåxsjö 300 har ra byggnader finnas redan På Området. e-
och Alanäs 300 har - och uttalades önsk- lektrísk kraft kan fås från den egna
värdheten av att skogar allmänt måtte för- kraftstationen vid Lövön, Faxälvens rena
värvas av kommunerna, vatten lämpar sig synnerligen för fabri-

kationen vilket allt gör att ifrågavar-
19 nov, 1914 ande plats från teknisk synpunkt är lämp-
ÅRETS SEGLÅTIONSSÄSONG llß för en Sulfltfabrlk-
Ströms vattudals ângare ha fått vidkännas Även ur Skogssynpunkt är den tilltalande,
minskad godstrafik i år. Under försommaren då tillgången inem Ströms vattudals vit'
lovade seglationen att bli lysande, men kesfångstområde på massaved är riklig
krigsutbrottet förorsakade en plötslig neg för tillverkningen- Hättíll Kennet
stagnation i augusti, som sedan kan sägas att framferelingen av virke På järnväg
ha hållit i sig. Persontrafiken kan därenot kan ske ända från nedre Västerbotten-
knappast anses ha undergått förändring till Fraktaateerna Ställa Sig i allmänhet läg'
det sämre. Personångaren Virgo, som i våras re än flettningekeetnaderna-

äïïâšååâíš °EÉ¥9§2â 2?.'I."ï.í2.'“°??E2.2. iålê. mf' i meet mm mem-
ån arna Strömsund I och Dra an, Seolationen fnrnsinglt en fnnrln for nlånt snlfln
tonde dock icke kunna fortsätta men än en nnn nl gnlånt nnmnnr nan att nlnlnnfnrn

_ _ n, . U har de bästa betingelserna för en fabr<
vecka, innan isen omojliggor densamma.



Storindustri forts.
för blekt sulfit, då skeppning kan ske

ter utsago, ej så mycket bemängd med

finnas i landet, kommer att producera
10.000 ton blekt sulfit årligen.

till godo.

1

24 nov. 1914.
POSTALT

året runt över Trondhjem. vidare är fab- Befolkningens i öns by, Ströms socken, fram-
ríkatíonsvattnet det bästa och massaved- ställning om en poststation i Un samt post-
en från Ströms distrikt är frisk och, ef- gång för denna poststation fyra gånger i

veckan till och från Strömsund har avslag-
svartkvist som annan Jämtlandsved. Fab- its.
riken, som är avsedd att bli av en typ,
varav förut endast två eller tre stycken 24 nov. 1914.

JORDFÄSTNING

En högtidlig jordfästning ägde i måndags
Initíativtagarna till företaget ha tänkt rum i Ströms kyrka, då föreståndarinnan för
sig att teckníngen av för detsammas rea- Strömsunds telefonstation, fru Hulda Lind-
líserande nödiga medel skall äga rum fö- berg, vigdes till gravens ro. Jordfästning-
reträdesvis inom orten, detta för att de en förrättades av pastor M. Ling och sång
fördelar i ekonomiskt och andra avseen- utfördes av Strömsunds sångkör. Bland den
den som fabriken givetvis kommer att ska- rika blomsterskörden märktes en krans från
pa, i alla avseenden skola komma orten Strömsunds municipalsamhälle med ett: "Tack

för gott och mångårigt arbete".

N ' r/
ALLT BRÄNSLE AR DYRT. Å, Efter Eric Wallin.
§ÄsTA VÄRÜEAPPARATEN ÄR PLÅTUGNEN ¿¿2¿¿47¿f få

KAMFYREN . ELDAS men ven, ToRv EL-
LER KOL, MYCKET BRÅNSLEBESPÅRÅNDEI Landsfiskal Gustbêê, en kroppsligt diger
HÅLLER JÄMN OCH BEHAGLIG VÄRME.

FINNES STÄNDIGT PÅ LAGER HOS

och välfylld lagens handhavare, kom en dag
upp på Grand Hotell och gick in i matsalen
för att spisa middag. Vid ett bord satt

PLÅTSLÅGÅRE N.F. NYSTRÖM, STRÖMSUND- järnhandlarn, bryggeridisponenten och någ-

Stnömadamenna

on skogsförvaltare och lät sig väl smaka
av det stora smörgåsbordet. Alltnog bad de
länsman Gustbêê att slå sig ned samtidigt
som de öppnade literflaskan de hade stående
på bordet. Vid den här tiden var det lag-
ligt att ha medhavda drycker framme på bor-
det och spetsa aptiten. Herrarna ropade på
servitrisen och bad om ett snapsglas åt ny-
komlingen. Gustbêê avskydde inte precis dy-
lik dryck som bjöds, och fick ett saligt
uttryck i ögonen när han svepte supen, men
först sedan han hjärtligt och livligt till-
önskat de övriga en ljudlig "skål". Säll-
skapet följde hans förehavanden med spänn-
ing och inte så litet illfundighet, ty de
väntade på kommentaren som skulle komma.

Gustbêê tittade nu i tur och ordning på var
och en, samtidigt som han kontrollerade att
de var ostörda i matsalen.
- Åh, f-n,.... får jag en till, men den ska
vara stor!

4»Landsfiskal Gustbee blev sedan förordnadtill ordinarie i en härjedalskommun - det
förlovade landet för hembränning.

Vem som varit fabrikör av detta goda bränn-
vin framkom inte vid måltiden å Grand Ho-
tell. Men att bryggeridisponenten hade de
bästa lagerlokalerna, och kanske den bästa
vanan, det visste alla. Hans bullrande
skratt vid detta tillfälle var kanske det

KARIN TALLQVIST, 5. 1885, MÄRTA ROOS, j.l884, säkraste beviset,
MARIA TALLQVIST, 5. 1:92.
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ANNA MÅRTENSDÛTTER
6. 1894 t Staand. _ , ,

den 1 gar afton 16-arige drangen Axel Jonsson fran Stam-
sele. J., som på skridskor var på väg från Strömsund till

I 0011 0 0 O

Mamsell Blumheru

- boende t ett aucket.

Staömbboana vtbbte egentttg
en tnte vem hon van ettea

Avverkningar Mm 28 1914.

Länsmannen i Ströms distrikt medde1ar ti11 arbetslöshets-
kommissionen, att avverkningarna inom distriktet instund-
ande vinter komma att få följande omfattning:
Ströms trävarubolag avverkar för en summa av 175.000 kr.
och sysselsätter 325 arbetare; Graningeverken 100.000 kr
och 120 arbetare; Svanö a.-b. 50.000 resp. 100; Ranviks
sågverks a.-b. 36.000 resp. 60; Utansjö ce11u1osabo1ag
15.000 resp. 40; Sandöbo1aget 12.000 resp. 30; Vivsta
varv 12.000 resp. 40; Kramfors bo1ag 250.000 kr resp. 6
ä 700 (det senare bolagets avverkning gä11er enbart A1a-
näs socken).

Siffrorna här ovan beteckna en verksamhet, som är liktyd-
ig med den norma1a.

Û|yCka -°»=f<¥*<«f>' 5 dec. 1914.

I Strömsundet strax utanför Strömsund drunknade vid 7-ti-

södra sidan om sundet, där han hade ansta ning a garden
Höganäs, råkade åka rätt i en vak, som uppstått genom att
några pråmar upphuggits ur isen och förts i land. Olyckan
observerades av några barn, som tillkallade närboende per-' soner, vilka efter c:a 10 minuter lyckades få upp J. ur
vaken. Denne kunde dock icke, trots verkställda uppliv-

vad hon levde av. Hon gick ningsförsök, återkallas till livet.
atßttd ktadd t tång kjot med
Anäv jacka. Tatade atdatg
med någon. Det vtakadea ott
ka htatoatea om henne, men
den vanttgaate vaa att hon
van av "ßtn" áamttj ßaån
aundavattataakten, men att
hon bttvtt ßöadatven ßöa At
käatek titt "mannen av otk
et".
Som ttten goabe ßann jag oc
även andaa henne bpännande
och ttte myatiak. Ack, vad

" Tattarjakt -<s>ra:=w<«f>- 8 dec. 1914.

Ett kringresande tattarfölje som under några dagar uppe-
hållit sig i närheten av Strömsund etablerade i fredags
kväll ett blodigt slagsmål på Amaliagatan i Strömsund.
Då polisuppsyningsmannen C.A. Jönsson, som tillkallades,

' ankom till platsen funno slagskämparna lämpligt att fly
valplatsen. De hade häst och släde i närheten, samt satte

h av i full fart Amaliagatan och Besvärsgatan. Polisen sat-
te efter och då han framkom till slutet av den sistnämnda
gatan hittade han hela sällskapet med häst och släde i en

V1

&v¿nn0¿na ¿ 3¿¿äm¿und ¿ny61a- för pågående vattenledningsanläggningen upptagen 4 meter
de om hennea Ztv... Men hon
dog bontgtömd.

Etea Eatc watttn.

8 dec. 1914.
ÖVERKLAGAT STÄMMOBESLUT

djup grav i vilken de i brådskan och under rådande mörk-
er kört ned.
Av sällskapet insattes plåtslageriarbetarna Axel Karlsson
från Roteå och F. Hjalmar Johansson från Gnarp i förvar-
ingshäktet varemot passagerarna i övrigt förständigades
att avdunsta från orten.

Handl. N. Persson, Strömsund, I ° ° Qsine 8 dec_ 1914_
har hos k.bfhde överklagat r1\/|SJI1|I1S;
kommunalstämmans i Ström be-
slut att tillstyrka öl- och
vinrättigheter åt källarmäs
arna C.A. Sandelin och L.M
Larzon.

STRÖMS NYA GRAVKAPELL INVIGDES I GÅR.
t_ Sedan psalmen 53 avsjungits höll pastor M. Ling en grip-

ande betraktelse över ämnet:'Rumet där du står, är ett
' n °heligt rum , varefter sang utfördes av Strömsunds blanda-

Länsstyrelsen har remitterat de Sangk°r'
Kapellet som uppförts av byggmästare Hellström av för-klagomålet till kommunalstäm- ' ' _ '

man, som för att avge yttra
de är sammankallad till sön
dag.

n_ valtare Berg och hr P. Svedberg, ar belaget a Ströms nya
_ kyrkogård. Kostnaden uppgår sammanlagt till 11.000 kr.
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i Strömsund.
Vid sammanträdet, som var besökt av 24 personer, närvoro även byggmäst.
Månsên och ing. M. Hansson från Stockholm, av vilka den senare, som be-
kant förut upprättat plan, kostnadsförslag och utredning över bärighet-

F 15 dec. 1914.
_ .J _J J

J 1_)

Tecknarna av aktier i det tilltänkta aktiebolaget för anläggning av ensulfitfabrik vid Ulriksfors hade på lördagen sammanträde å Grand Hotell

en av det tillärnade företaget.
Sedan bankdir. Aug. Näslund utsetts till ordförande, erhöll ing. M. Hans-
son ordet för att komplettera sitt den 7 nov. avlämnade kostnadsförslag.
Han övergick därpå till att jämföra olika kvalitéer av trämassa under
framhållande av de stora fördelarna vid tillverkning av helblekt massa,
som särskilt vad den planerade fabriken angår, skall kunna framställastill högsta kvalité för låga kostnader, tack vare omständigheter, av hr
H. påpekade redan i kostnadsförslaget.
De närvarande beslöt därpå att för planens förverkligande bilda ett bo-
lag och uppgjorde för ändamålet en stiftelseurkund. Enligt denna skall
bolagets styrelse bestå av 3 eller 5 ledamöter och hava sitt säte i
Ströms socken. Aktiekapitalet skall uppgå till högst 4 milj. kr., förde-
las å aktier till ett nominellt värde av 200 kr.
Stiftelseurkunden är undertecknad av hrr U. Holm, N. Aspgren, Olof Olcís-
son i Strömsund, Erik Ersson, Risselås, Axel Berg och Aug. Näslund, vil-
ka dessutom skola utfärda inbjudning till teckning av aktier och till
lämplig tid sammankalla konstituerande stämma.
Teckning av aktier har hittills inbringat 8 á 900.000 kr.

D

- ,,. .*', :Q
"'***f.,<e. .

VIN & ÖL 15 dec. 1914.

Vid ovanligt talrikt besökt kommunalstämma
med Ströms kommun den 13 de beslutade de ej
klagande, som särskilt för detta ändamål in-
kallats för att avgiva förklaring över de
av N. Persson i Strömsund ingivna besvären
med anledning av kommunalstämmans beslut den
25 sistlidne oktober, varigenom stämman till-
styrkt bifall till källarmästarna L.M. Lars-
sons och C.A. Sandelins ansökning om rätt
att under år l9l5 servera vin och öl till
spisande gäster, beslutades sedan besvärs-
handlingarna blivit upplästa att stämman ic-
ke skulle avgiva någon förklaring över de
angivna besvären.

15 dec. 1914.

Strömsundsavdelningen av Röda korset hade i
söndags anordnat aftonunderhållning å god-
templarsalen. Programmet utfördes på ett
synnerligen förtjänstfullt sätt av alla de
medverkande och den talrika publiken gav ge-
nom ovationsartade applåder sin tillfreds-
ställelse till känna.

KVINNODRÄKTER I STRÖMS SOCKEN

Fnöken Eßibe Svensson t.v. bän den tnadttto-
mdïacßüktmm



åkriíhhuræ åühcrhníøt
Skräddare Söderkvist kom till Strömsund och
gifte sig med innehavarinnan till Nya Hotel-
let vid Storgatan, intill Lundholms järnhan-
del.
Söderkvist var en filosof och ganska lat,
men klok. Han berättade för mig en gång att
han förlorade femton kronor på varje byxa
han sydde. Så det var ju bättre att vara
källarmästare och sitta i gungstol, vilket
han förresten alltid gjorde utom då han fis-
kade och satt stilla i båten och höll i li-
nan.

En dag berättade han stilla medan han efter-
sinnat gungade i sin fina, sittvänliga gung-
stol:
- Jag hade märken eller svullnader på rygg-
en och gick till doktorn, men då sade den
fähunden att det bara var märken efter gung-
stolen!
Det kanske inte bara var för ro skull som
han i Stockholm bland sina kollegor blivit
kallad "lata Söderkvist". Men det var en
fin och försynt man. Han ledde en hornorkes-
ter och var själv mycket duktig ess-kornet-
tist. Jag var också med och det var en bland-
ning av gamla och unga i orkestern. En dag
upptäckte vi, när vi tränade i bageriet på Ä
LUbecks konditori och spelade en sprittande
vals, att den spelande "valthornsåldringen"
blev efter oss två takter. Så då lät hans Handßadc"
två avslutande takter som kom efter våra, SIMÛN NILSSON» dïßagaïc 4 Jßäma N4t55Û” ¿

' - ~ _ ~ wasßdahß, hustrun GRETA och sonen GUNNAR,precis som om han släppt sig trusst trusst.
Hans tänder var inte heller så bra. 5- 7972-

En gång sade Söderkvist till mig, att den
snåle porslinshandlaren Avenius aldrig tog 30 dec' 1914'

. . . . EN BOK OM VATTUDALEN
med sig mat pa fisketurerna, vilket alla
skulle göra. Och Söderkvists kommentar till Författaren Wald. Lindholm kommer att till
detta blev: våren utgiva ett nytt arbete, "Den stora
- Du förstår, han tyckte att det räckte med Vattudalen". Boken utgör en samling berätt-
postelinetf elser från norra Jämtland - Ströms vattu-

Efter Eric Wallin. dal.

17 dec. 1914.

Då Håkan Persson i Storåbränna, Laxsjö, här-
omdagen skulle passera järnvägsövergången
strax norr om Strömsunds järnvägsstation
blev hans häst så skrämd av tåget, som kom

° ° ° ' den se nade ned ochfran angbatskajen, att g

dog.
Hästen, stoet Aspa, var stambokförd under
nummer 242 i stambok för nordsvenska hästar
sam 23år gmmal. Ströms Hembygdsförenings arkiv

Handlingar i Landsarkivet
Jemtlands Tidning
Strömsunds Tidning
Östersunds-Posten
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Ärshuke" Liksom tidigare år har Strömsboken utkomit lagom till julhandeln och

blivit uppskattad inte minst som julklapp. Ãrsboken har rubricerats
STATIONSSAMHÄLLET och redigerats av Yngve Nilsson.

Föreningens föremålssamling har utökats med bl a diverse husgeråd och
U Jordbruksredskap fran aldre tid, skankta av Rune Stromstedt, Strom-

sund, Hilding Gustafsson, Vågdalen och Artur Jönsson, Täxan.

En komplett husmodersdräkt har överlämnats av Husmodersföreningen Hm
och Samhälle, vilken gåva förmedlats av Brita Svanheim och Brita Jons-
son. -

Föreningens textila samling har utökats med en del mössor och barnklä-
der, skänkta av Ingrid Thorvaldsen.

En 60 år gammal skrivmaskin har skänkts av Strömsunds skolstyrelse
och överlämnats till hembygdsföreningen av Egon Wessên.

Brandbilen

Strömsunds äldsta brandbil, årsmodell 1931, har under hösten upprust-
ats genom mekanikerskolans och yrkeslärare Ingvar Emilssons försorg.
Därefter har målarskolans elever Cecilia Olsson och Georg Strömqvist
under yrkeslärare John Westerlunds ledning satt kronan på verket gen-
om att ge den en glänsande ny ytfinish.
I väntan på att förvaringsutrymme ordnas i föreningens vagnhall, har
brandbilen hyrts in i ett Sven-Erik Rosenberg tillhörande garage.

Hgmhyuds-  æ
- d h d Ett av Strömsunds anrikaste, ännu bevarade byggnader, föregångare till

nar ens vunna er kommunkontoret, har flyttats från sin tidigare plats vid utsiktstor-
net till hembygdsgården. Rivning och frakt ombesörjdes av Strömsunds
Lions, vilka även svarade för arbetet med grunden på den nya platsen.

Tack vare att Strömsunds kommun gick in med s k IKS-medel, kunde stu-
gan under hösten uppföras vid hembygdsgårdens entré och pryder nu sin
plats på området. Återstående arbeten är taktäckning med näver och
slanor.



Per Zakrisson, Siljeåsen och Mikael Mikaelsson, Ringvattnet, har ut-fört återuppbyggnadsarbetet.

Reparationsåtgärder under året:
Plåt har lagts på delar av Storlogens och Kättkäl-logens tak vatten-m , vioch avloppsledningar har anslutits till det kommunala systemet, golv-et i Storlogen har riktats och belagts med slittåliga spånskivor.
Storstugan, Hjalmar Strömergården och kioskerna har fått nymålade fa-
sader.

En timmerkoja på Alavattnetskogen som Graningeverken skänkt till
Ströms Hembygdsförening, revs under sommaren och forslades till hem-
bygdsgården. Tyvärr är kojan i mycket dåligt skick, varför det finns
tveksamhet inför återuppförandet - men under har ju skett förut!
Planerade arbeten är en verkstadslokal inrymd i vagnhallen samt flytt
ning av Tant Elisegården upp på en fastare grund.
Ströms Hembygdsförening erbjöds att få disponera 7 stycken montrar i
Strömsunds sjukhus och fylla dessa med material efter eget gottfinnan~
de. Detta uppdrag har anförtrotts - och utförts av Yngve Nilsson, Föl
linge.

Ä Föreningens mångårige ordförande, Sten Sundquist, fick nu gehör för
[snnüle sin vädjan om avlösning. Paul Åkerman valdes till föreningens nye ord-

förande.

Efter mötesförhandlingarna bjöds på kaffe och bröderna Nicke och Put-
te Blomberg, Rune Wikström och Eive Reito svarade för den musikaliska
underhållningen.

" Bl' d kt' 't t d t h b d f" i s p ra k it-têalnananälilzlršse er som anor na s av em yg s oren ngen rog m omm

vårsoarë i Hjalmar Strömerskolans aula den 16 maj,
hembygdsdag med kams och kesfil och förevisning av gamla hantverk den
12 juli samt

brasaftnar i Storstugan 5 onsdagskvällar under högsommaren.

Kaffeservering i Storstugan under sommaren med Agneta Samuelsson som
värdinna. Visningarna i museidelen har Britta Jonsson ansvarat för.

Svenska kyrkan och frikyrkorna har hållit stugmöten varje tisdag mel-
lan 30 juni och ll augusti.
IFK och GDV har svarat för danstillställningar på logen torsdagar och
söndagar.

Slöjdmässan pågick som vanligt under 3 veckor i juli.
Jemtlands Veteranbilklubb arrangerade ett rally med start och mål vid
hembygdsgården den 9 augusti.
Turistbyrån har hållits öppen i Hjalmar Strömergården under 2 månader
från mitten av juni.
Malmåvandringen gick av stapeln den 28 maj och Dunderklumpstrampen
den 14 juni.
Midsommararrangemangen sköttes som vanligt av IFK.

Verksamhetsberättelsen kompletteras med en ekonomisk redogörelse för
1981 utvisande föreningens tillgångar och skulder vid årets slut samt
den ekonomiska omfattningen under året.



SIYIIHSEN
LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 1982 Fru Ada Melander

Folkskollär Lilian Salomonsson
Rektor Sten Sundquist
Fastighetssköt Oscar Wallin
Lantbrukare Jens Örjebo

SUPPL INTILL ÅRSMÖTET 1982 Bokhållare Einar Salme
Hemv ass Solveig Göransson

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 1983 Inspektor Paul Åkerman
Lantbrukare Måns Erik Espmark
Kronokommissarie Assar Fjällgren
Köpman Göran Hansson
Yrkeslärare John Westerlund

SUPPL INTILL ÅRSMÖTET 1983 Folkskollär Monica Texmo
Folkskollär Mats Eriksson
Fru Birgit Rosenberg

ARBETSUTSKOTT Paul Åkerman
Jens Örjebo
Sten Sundquist
Ada Melander

KOMMITTEORDFÖRANDE Holger Eriksson Byggnads-
Solveig Göransson Program-
Sten Sundquist Skrift-
Jens Örjebo Ekonomi-

ORDFÖRANDE FÖR 1981 Paul Åkerman

BYOMBUD FÖR ALANÄS SOCKEN Birger Källberq
REVISORER FÖR 1981 Kurt Blomgren

Willy Krogstad
Nils Olof Mårtensson, suppl

VALBEREDNING Göthe Jönsson
Karin Jamte-Rosenberg
Holger Eriksson, sammankall
Ruth Svensson

HEDERSLEDAMÖTER Stig Lander
Gunnar Simonson
Gunnar Grahnström
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Ingående balans konto

DEBET KREDIT

Kassa 8.932,52 Jämtlands Folkbank 5.5l0,22

Stg l64 l50.000,00 Länsbostadsnämnden 24.l00,00

Stg 231 l0.000,00 Eget kapital l88.322,30

Samlingar 25.000,00

Inventarier 24.000,00
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Vinst- och förlust konto

Medlemsavgifter 3.703,00 Strömsboken 9.l57,25

Byggnadsfonden 998,00 Fastigheterna ll.4ll,22
Sockentapeten 4.400,00 Allmän verksamhet 27.l89,40

Lotteri 7,259,05 Länsarbetsnämnden 3.440,80

C.A. Söderströms donation 27.868,00 Årets vinst 38.l23,86

Strömsunds kommun 45.000,00 89.322,53

Räntor 94,48
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Utgående balans konto

Jämtlands Folkbank 7.302,6? Kassa kontant ll,7l
Länsbostadsnämnden 23.847,00 Postgiro 7.l02,08

Eget kapital 226.446,l6 Jämtl. Folkbank 106,25

“ " Gamlins font. 4.468,20

" " C.A.S. donat.3l.337,65
Jämtl. Sparbank 4l3,l9
Sv. Handelsbanken 5.l56,75

48.595,83

Stg 164 l50.000,00

Stg 231 l0.000,00
Samlingar 25.000,00

Inventarier 24.000,00
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Antagna av årsmötet 1982.

§ 1 UPPGIFT

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess
kulturarv genom

att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur his-torisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner
att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur
landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering
stimulera till initiativ, som gagnar bygden och dess utveckling.

Föreningen skall vara ansluten till Heimbygda, hembygdsförbund för Jämt-
land och Härjedalen.

§ 2 MEDLEMSKAP OCH AVGIFTEB

a) Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger årsavgift-
en som fastställes av årsmötet
b) personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styr-
elsen kallas till hedersmedlem.

§ 3 QRGANISATION

Föreningens verksamhet utövas genom

a)
b)

föreningsmöten, varav ett årsmöte
styrelse.

§ 4 FÖRENINGSMÖTEN

Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styr-
elsen. Årsmöte hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Möte annonseras i ortens tidningar senast en vecka före mötet. Varje med-
lem äger en röst.
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

\D@\lG'\U'Inb(:JI\)!-'

10ll
12
13

14

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av 2 justeringsmän
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Val av ordförande för kommande verksamhetsår
Val av 4 styrelseledamöter och 2 styrelsesuppleanter för en tid av 2år
Val av 2 revisorer och l ersättare för dessa
Val av ombud till Heimbygdas årsmöte
Val av 3 ledamöter i valberedning
Fastställande av årsavgift
Behandling av styrelsens förslag
Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst två
veckor före årsmötet
Övriga frågor.

§ 5 sTYRELsE

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse, bestående av 9 ledamö-ter jämte 4 suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst 5 ledamöter
är närvarande.
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Uppgifter:
a) att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare och

kassör
b) att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut
c) att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena
d) att i god tid före årsmötet till revisorerna överlämna berättelse,

protokoll och säkenskaper
e) att till årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet.

§ 6 RÄKENSKAPER OCH VERKSAMHETSÅR

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden
från ett årsmöte t o m nästkommande årsmöte.

§ 7 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, var-
av ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring
fordras två tredjedels majoritet.
§ 8 QPPLÖSNING

Beslut om upplösning av Hembygdsföreningen skall fattas vid två på varand-
ra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av
minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas tilli första hand Heimbygda, hembygdsförbund för Jämtland och Härjedalen, ochi andra hand annan organisation, institution eller myndighet, som vill
verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

GUNNAR SIMONSON
In memoriam

Den 6 april 1982 avled köpman Gunnar Simonson. Därmed läm-
nade en välkänd strömsundsprofil det jordiska, och många
är de föreningar och enskilda som med tacksamhet och sak-
nad bevarar hans minne.

Gunnars far, handlanden Simon Nilsson, flyttade till Ström-
sund redan 1905 och etablerade firma Nilsson & Wassdahl.
I den affärsmiljön växte Gunnar upp och med faderns stöd
och goda minne lade han grunden till den köpmannagärning,
som han så framgångsrikt kom att ägna sitt liv.
Efter faderns död i slutet av 40-talet övertog Gunnar den-
nes affärsrörelse, som utvecklades till en av de största
inom den privata handeln i länet. Framsynt tog Gunnar be- ÜÉ
slut om nybyggnationer när rörelsen expanderade, och faaig- 4%*

heten där Rest. Hörnet nu ligger liksom nuvarande Simonsons
Handelsbod uppfördes i egen regi. Att Vattudalstorget kom till och utformades som affärs-
centrum i Strömsund är till stor del Gunnar Simonsons förtjänst. Själv blev Gunnar genom
sitt kunnande, sin idêrikedom och serviceanda ett begrepp inom livsmedelshandeln i länet.
Gunnar Simonson var en generös natur i vid bemärkelse. Han var den som ställde upp - både
för sina medmänniskor när någon behövde en hjälpande hand, eller i föreningslivet, där hani många år beklädde de "tunga" posterna. Särskilt inom IFK Strömsund var han en stöttepela
re i all sin tid, och inom hembygdsföreningen en dynamisk ordförande under den tid före-
ningens verksamhet på alla fält var som livligast.
Gunnar Simonson var en personlighet med förmåga att sprida glädje och trevnad omkring sig.
Han blev nära 70 år gammal.

Gunnar Grahnström
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ALANÃS SOCKEN

EN FÖRTECKNING övER INVANARNA 1 BYARNA.

Den 7 febr 1666 undertecknade landshövding Carl Sparre ett dokument som kom att
få avgörande betydelse för alanäsbygden. Det var ett "nedsättningsbrev" som i ett
slag fråntog strömsbönderna rätten att arrendera avradslandet kring den vidsträck-
ta Flåsjön, och gav inflyttande finnar tillstånd att bosätta sig i Alanäset, Havs-
näs och Ringvattnet. Strömsbönderna hade endast jagat och fiskat häruppe, så någon
"jord" att bruka fanns nog inte. Men nybyggen fick nu anläggas i trakten. 1680 kom

den första skattläggningen.
Den 8 november 1981 är ett annat märkesdatum i socknens historia. Då presenterade
skolläraren i Havsnäs, Birger Källberg, sin släktkrönika över Alanäs. Eftersom
socknen har en så klar avgränsning i tiden vad gäller första bosättningen, så har
Birger Källberg lyckats med att skriva en "bibel" för alla släktintresserade ala-
näsbor. På ett lättöverskådligt sätt kan familjeförhållanden klarläggas, och var-
je släktavdelning inleds med en historik över resp by. Förteckningen är mycket om-
fångsrik, och författaren uttrycker också i förordet till boken sin förvåning öv-
er hur många familjer det egentligen funnits i socknen.

Birger Källbergs förtjänstfulla arbete har uppmärksammats med Strömsundskommuns
kulturstipendium.

STRUMS SOCKENTAPET

"HÄR ÅR DEN SKUNÅ VATTUDÅL DÄR SÄGNERS FOLK FÄRDÅTS ÖVER VIDDA I
BÅTAR OCH LÄNGS STIGÅR TILL MÅRKNÅDEN I STRÖM MED FISK I NÄVERKONT
- SKINN OCH GETOST I MESEN"

Som framgått av tidigare Strömsböcker så är marknaden i Ström av mycket gammalt
datum. Den hölls alltid i början av året och var oftast ett inferno av rykande
snöstorm och sträng kyla. Man skulle kunna tänka sig att många köpmän drog sig för
att fara till Ström och bjuda ut varor under så svåra förhållanden, men märkvärd-
igt nog fungerade marknaden. Under några korta vinterdagar blomstrade handelsliv-
et.
Strömsmarknaden är nu ett minne blott. I den sockentapet som konstnär Paul Sahlin
i Ås "målat och diktat“ återkommer dock motiven från folklivet kring marknaden.
Bonaden är tryckt på linneväv i format ca 45xl40 cm. Den säljs genom hembygdsför-
eningen och kostar 200 kr.

1982 ÅRS HEMBYGDSLOTTERI

Tidigare i år gick hembygdsföreningen ut med en begäran om vinster till ett hem-
bygdslotteri. Gensvaret från medlemmar och andra blev verkligen av det generösare
slaget. Under våren strömmade gåvorna in, och när lotteriet började säljas hade
man en vinstplan som satte "tryck" på försäljningen.
Lotteriet blev en succé, och styrelsen ber därför att få rikta ett tack till alla
dem som bidrog till att på detta ypperliga sätt stärka hembygdsföreningens kassa.
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STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING.

*' som bildades år 1906. är en av länets äldsta sammanslut-êfpomg ga]]'[[a ßufßa ningar för främjande av kultur och hembygdsvård.
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Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till
en hembygdsgård. men 1932 flyttades Ströms sockenskrlvar-
stuga till Gärds och utgjorde i 25 år en naturlig samlings-
plats. Sedan 1957 har hembygdsgården sin pacering på
Aspudden vid Ströms-sundet, där en ansenlig samling äldre
byggnader sammanförts.

_.__ '_ V' Platsen är i dag ett av ortens naturskönasta områden och
besöks flitigt av såväl turister som ortsbor.
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En levande forening ar beroende av en stark medlemskår.
som på olika sätt stöder hembygdstanken. Kanske samlar
man fotografier och föremål från en gången tid. Kanske
dokumenterar man med hjälp av bandspelare och kamera
händelser i dagens samhälle. Båda dessa aktiviteter ingår
I hembygdsföreningens arbete och i dess målsättning, att
hjälpa invånarna att förstå nuet genom att ge dem in lick
i bygdens historia.
STÖD GENOM MEDLEMSKAP DIN HEMBYGDSFÖRENINGI

"M--~* --W smoms |-|EMavGosi=onsN|Nos avGGNAosFoNo
gör det möjligt att ge en gåva l stället för blommor vid
högtidsdagar eller då någon vån eller anförvant gått bort.

Serien Fondens avkastning går till vård av hembygdsförenin ene
byggnader Kontakta oss för upplysningar om STR3MS

TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM- HEMavco's|=onEN|Nc och sïnoivis Hsmavcosrons-

Nästa utgåva: NINGS BYGGNADSFONDI

Adress' Ströms Hembygdsförening
1915-1918 Under 128 världskriget aaxisa. saaoo sinomsunb ieiefan oeniizaz.
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