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Kommentar till hembygden

Som en av länets äldsta årspublikationer har Strömsboken haft många
ansikten: från begynnelsen en tilltalande blandning av hembygdsnotis-
er och fornminnesanteckningar som så småningom övergick i en krönika
för släktforskare och andra intresserade. Och då är vi framme vid da-
gens något "kaotiska" Strömsbok. Den kom till 1975 då hembygdsföre-
ningen beslöt att satsa på en bilderbok med kompletterande tidstypisk
text. Att detta skulle gå att genomföra utan att behöva tillgripa det
vedertagna sättet med hembygdsforskare som skriver uppsats var inte
alldeles så säkert. Idag känns det naturligt att överlåta åt den ära-
de läsaren att själv bilda sig en uppfattning om hur livet gestalta-
de sig i Ström en marsdag år 1903: hur såg människorna ut, hur kläd-
de de sig och vad upptog deras tankar? Egentligen behöver man inte
skriva någon kommentar till detta om man väljer rätt bild- och text-
material och tillskriver läsaren normal tankeförmåga.

Man kan tryggt påstå att fackmän å området inte sätter särskilt stort
värde på denna typ av dokumentation. Man föredrar egenskrivna textmas-
sor och frimärksstora bilder som placerats in på ett pedantiskt sätt.
När denna typ av hembygdsböcker recenseras sker det oftast i lyriska
ordalag eftersom det är samma personer som skrivit dem. Efter åtta år-
gångar väntar vi fortfarande på en ärlig anmälan av Strömsbokens upp-
läggning och målsättning, dess generösa bilder och verkligt källhist-
oriska material. Hittills har man bara saxat lite småplock ur inne-
hållet och undvikit att beröra vad vi egentligen håller på med. Men
detta är mindre viktigt. Den bästa recensionen har vi redan fått: lä-
sekretsens stöd och uppmuntran!

Det kan inte förnekas att Strömsboken har en strävan att leta fram
det roliga och lite burleska i tillvaron. Ibland kan det också slumpa
sig så att vi får möta en verklig historieberättare som Eric Wallin.
Han har nu medverkat i några årgångar med hågkomster av det allra
mest humoristiska slaget. Några till av hans kaliber och Strömsbokens
målsättning hade varit helt uppfylld. Vi vill nämligen att läsekrets-
en roas och underhålls även när man bjuds gammal "skåpmat".

Efter dagens mått är Strömsboken en urgammal företeelse. Det känns
därför stimulerande att föra vidare en tradition som inte trampar på
i gamla hjulspår utan försöker komma med något nytt.

Yngve Nilsson
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NY INDUSTRI 7 jan 1915

Teckningen av aktier i den planerade sulfitfabriksan-
läggningen i Ulriksfors går nu raskt framåt. Sålunda 2 -an 1915
har inom Ströms komun hittills tecknats icke mindre J

än 900.000 kr. Även på övriga orter, dit teckningslis- FOLKMÄNGD I STRUM

tor utsänts, har företaget mötts av det största för- ..

troende. Storleken av de å dessa listor tecknade kapi- gggga 132' gg mt' gg :ät
talet är dock ännu icke definivt känt, men efter allt I ' ' 100k k

att döma torde minimika italet - 1 500 000 kr redan Inf]" 208'108|nk' V
P ° ' u1:f1.= 166, 81 mk, ss kvk

vara fulltecknat.
He1a fo1kmängden är 6.160
personer mot 6.019 vid årets

° "k 141 11 2 36%,,I)r0ppmal,, bÖY'jâI1; 0 H. 8 EI” , ..

Under vårtingets första sammanträde med Hammerdals
tingslags häradsrätt i Strömsund den 11-13 januari
handlades 130 mål, 33 av dessa voro åklagarmål huvud-
sakligen rörande sig omfylleriförseelser och olovlig ,
handel med spritdrycker. Däribland förekom ett upp-
skjutet mål mot apotekarne A. Borg och C. Lönnegren
i vilket mål några vittnen hördes och varvid framgick
att dropphandeln vid apoteket i Strömsund varit rätt
omfattande.

OLÅGA DETÅLJHANDEL

§ 17. Vid upprop ti11 fortsatt hand1äggning av det
ti11 denna dag uppskjutna under § 220 i förra tingets
dombok antecknade må1et me11an extra järnvägs1änsman-
nen E. Lindah1 i Dorotea åk1. å ena, samt arb. P.A.
i Löfberga å andra sidan, ang. ansvar för o1aga de-
ta1jhande1 med brännvin och ö1, ti11°tädeskom i egen-
skap av åk1. på grund av K.B:s i 1änet den 31 sist1.
dec. medde1ade förordnande i stä11et för bemä1de Lin-
dah1 t.f. 1änsm. Kje11 Bromëe i Strömsund, varemot
svdn. icke 1ät sig avhöra, i an1edning varav Bromëe
yrkade ansvar å honom för förfa11o1ös utevaro.

Här anhö11 Bromëe om vittnesförhör med ti1_1 Rztt in- C_ A_
stamde och nu nervarande fru Anna B1om 1 Lofberga
vken då jäv mot nenne icke kunde ucnönes, fick ned Polisuppsyningsman
för svdn 1'a'mnad öppen jävsrätt av1ägga vittneseden, STRÖMSUND
om vars vikt hon erinrades, varefter hon hördes och
berättade; att hon, som vore fo1ksko11ärarinna i Löf- R' “°_° °“' '
berga vore bekant med svdn' att i samma hus, därfo1k- U“örR¿“e

. . U' U. H . glngnn Bo-8 Konkurs
sko1an var1t_1nrymd__och dar hon Jamva1 hade sin bo- umdningm lnhmñnglr
stad under s1st1. host, 1 en t111 hennes rum angrans- ochövñga
ande 1oka1 bostad upplåtits åt järnvägsarbetare; att
P.A. under denna tid ofta kommit ti11 arbetarne, i- JURHTÉKA ïç:?^G
b1and körande, och att, sedan han varit där, det b1i- P““"“'°° "*“
vit ett fas1igt 1iv b1and arbetarne; att ingången ti11 "*
arbetarnes 1oka1 eme11ertid 1egat på andra sidan av

Nya Pappershandeln
Platsans bäst sorterade lager av:

Papper. Kuvert. Kontnrsböcker. Kontorsutensíšier.
Musikinstrument och tillbehör. Leksaker m. m.

.__.:_-Eíïï
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Droppmål forts
19 jan 1915huset och att vittnet på grund

r nd hära e' i kt itg u v J a tag om

svdn fört med sig någon spi-
rituosa; att det eme11ertid TILLKÄNNAGIVANDE
funnits en i van1iga fa11

- ~ . . H " " 1914 års kommuna1utsky1der hå11as å
t111tappt springa 1 vaggen Fqrsta uppbqrden av n

mellan °°h fbefms š'2'gš2“âât ååššëïsäïí-' .f.2ä°âå$°.i1°E15i8°'ê.1.°'i1âšš.?.3.'åï3.-
rum och att hon vid ett ti11- " U a" . U U 3. ' '

betsed1arna finnas att avhamta i sockenstugan.
fä11e, då P.A. var där, samt
det var mer än van1igt bråk- Innehavare av hundar erinras såväl om sky1digheten att
igt inne hos arbetarne, öpp- före januari månads utgång anmäla sina hundar ti11 be-
nat springan och tittat gen- skattning och samtidigt erlägga skatt 6 kr. för äkta grå-
om densamma, att hon då iakt- hund och 15 kr. för hund av annan ras, som om påfolgd
tagit, att A setat inne b1and för urakt1åtenhet härutinnan av dubbe1 hundskatt och böt-
arbetarne samt hört en av dem er. B1anketter för anmälan ti11handahå11es. Hundarna sko-
stä11a följande fråga ti11 1a förses med skattemärken, vi1ka utlämnas, då skatten
honom: erlägges.
- h " ' t 1 å ._ _

piçgneâg :SI ;?A% S ut p Stromsund den 16 Jan. 1915.
eärti]1 hade P_A_ svarat: Å kommuna1nämndens vägnar: N.M. Jönsson, ordf.

- Nej, bara det finns pengar!
Arbetarna hade då räknat upp
på bordet 7 kr. 50 öre och

4*O

en av arbetarna hade yttrat, u 23 jan 1915

att då finge de vä1 gå hem

ti11 honom efter det; att där-
efter ett par av dem av1agS_ Provinsialläkaretjänsten i Ströms distrikt har som bekant

nat Sig, därvid A yttrat, att efter d:r Körners avgang med pension besatts med dzr M.

f1iekan Sku]1e Visa dem var Jansson. Av allt att döma torde Ström emellertid icke
det Stod; att, då de återkom- kunna påräkna att få behålla honom någon längre tid då

mit, de på bordet uppSta11t han redan anmält sig som sökande till andra platser.

9" massa fïa5k°r med Pilsner Det förefaller något egendomligt, att d:r J. redan innan
Samt att V1ttn9t_1CKÉ kade han definitivt bosatt sig på sin nya plats börjat söka

tïïï Om 5Vd" Varït JaVnVa95' sig från distriktet, enär detta är ett bland 13 andra
arbetarna behjaïpïig med an' högst avlönade provinsialläkaredistrikt i landet. Men sa-
Skaffande aV bVan"Vi"- ken har en annan sida. Den förutvarande provinsialläkar-
- - - - -- en, som fortfarande är bosatt på platsen, har bibehållit

L.
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samtliga befattningar, som han under sin tjänstetid er
hållit. Så till exempel alla avtal med de talrikt repre-
senterade trävarubolagen, järnvägsläkartjänsten samt lä-
karetjänsten vid Ströms sjukstuga. Vad de förstnämnda
beträffar är ingenting att säga om själva sakförhållan-
det men i fråga om läkarebefattningen vid sjukstugan är
saken en annan. Att som nu är fallet utestängaçxovinsial-

läkaren från sjukstugan är fullständigt oriktigt enär
annan lämplig operationslokal ej ställt till förfogande.
Flera fall ha också redan inträffat, då nödiga operatio-
ner måst utföras i patienternas hem. Det synes också,
som om ordf. i den av landstinget utsedda sjukstugedirek-
tionen icke i detta fall tillfredsställande fullgjort si-
na skyldigheter mot allmänheten. Den nya provinsialläka-
ren har nämligen trenne gånger inlämnat ansökan till lä-
karetjänsten vid sjukstugan, vilket dock icke föranlett
ordf. att ens delgiva direktionens övriga ledamöter des-
S8.

. éfßzßmfzr s

MAuk1iz TRANGIUS

:2)Ãày;j;r//rrn/§- rvzåf G:/Û//k/7;//kçdf/kr/. f 1887

N I tagit full fart sattes apparaten i gång

u QNÖNQN och släckte eiden fuiiständigr under en ua
av cirka l minut. Experimentet upprepades
tre gånger med samma goda resultat.

STRUMSUNDS VATTENLEDNINGSBYGGE 2 febr l9l5 Apparaten säljes genom apotekare 0. Gustafs-
son, Strömsund.

Inmonteringarna av maskinerna i pumpverket
börjar i dagarna och i veckan utläggesrör-
]edn1ngen på Sjöbotten av dykare_ Denna INGENJORKARENS FORLÃGGNING 9 febr l9l5

sträcker sig 40 m. från stranden och slut- Den framställning, som av Ströms kommun

ar på 20 å 22 meters djup. gjorts till armëförvaltningen avseende Norr-
lands ingenjörkårs förläggande till Ström-

FURBATTRAD TELEGRAF 3 febr 1915 sund, torde enligt vad fortifikationsoffi-
T 1 f _ S H d U b d]. fu ceren vid VI armëförvaltningen kapten Dihl-

É egra QÜ 1 tr°mSu"" af ety ïgt Orf ström meddelat Jämtlands Tidning icke kom-
battrad, 1 det fullstandig telegrafstation ma att fö a led å åt ~ d f å f~ 1t_
öppnats i stället för den förutvarande te- ningens Sçd:_ a n gon gar r n orva
legramexpeditionen.

VÅTTENLÉDNINGEN 4 febr 1915

Arbetet med vattenledningen i Strömsund DammSugn|ngSpump
har nu påbörjats. I går undersökte dykare uthyres
platsen for vattenintaget - cirka l8-l9 ne- per dag eller för längre
ter djupt. Det befanns att bottnen var myc- rid_
ket gyttjig och slammig vadan det göres nöd-
vändigt att stenlägga densamma. Effektlv- Lat-thandtefllgï
.. .. 4 feb,l9l5 AKTIEBOLAGET PER HoLMs
MINIMAX UTPROVAS ELEKTRICITETSVERK

Inspektoren for svenska varuforsakringsbo- -Telefon 77
laget i Katrineholm, G.A. Leufven, demon-
strerade i går brandsläckningsapparaten Mi-
nimax i Strömsund å den öppna platsen ned-
om kyrkan där atskiiiigt torrt virke, trä- 9¥3l5§f95§-555-§59ë5 9 feb" 1915

ull och tomma tjärfat sammanförts till ett Ströms kyrkoråd har beslutat föreslå kyrko-
större bål vilket övergöts med tjära och stämman att låta uppföra ett skolhus i Ul-
fotogen varefter det antändes. Sedan elden riksfors.



KRIG°NYTTM FRÅNQPARIS MEDDELAS2 REIMSKATEDRALEN BOWB'
ARDERAS.

FJALLFOLKETS vEbERMoboR 16 febr 1915 TYSKARNA HA ÅNYO BOMBARDERAT REIMs_ EN GRA_

övernatta ensam i vi1dmarken fick arren- NAT HAR SLAQIT NED I KATEDRALENS NORRA

datornshustrun Anna Hje1m i Sjougdnäset, TORN.

Frostviken, natten ti11 den 7 dennes. UP 18 febr 1915
Hon sku11e besöka sin man som är i
skogsarbete i Fiskåvattnet och ämnadepå MALMFYNDIGHETER 20 febr 1915

Skid°r färdas de" 16 ki1°meter ]å"9a iä' P1aner 1ära f n vara å bane att det norne
:ån mšïïågsíïäbïgg gch FåSkå¥§Éï?§ttšå1' gruvbo1aget i Grong ska11 förvärva ma1min-
nd V 3 Du 3.3 H 9 r 9% gm na r “_ mutningarna i Frostviken. En av bo1aoetsin-
0 emaï' . äf'V'I OVETPGS 6 ES OH GV S00 h . - -- J

se
vägvisarna och för1orade vägen, och när

i ödemarken ehuru hon var utan tändstic- et intreSSerade Sig för att rädda de. enligt
kor och fö1jakt1igen fick vara utan bra- vad gjorda undersökningar ådaga1agt, rika
sa i vinterkylan. Lyck1igtvis hade hon ma1mfä1ten åt Sverige?
medfört mat.

._ ._ NY TVÄRBANA 23 febr 1915
Dagen darpå kom med något k1arare vader ------
så att hon kunde orientera sig och åter- Vid kommuna1stämma i går med Ströms kommun

vända ti11 F1yberg. Något men av sitt bes1utades i en1ighet med ti11 stämman in-
far1iga äventyr har hon ej fått, ett be- kommet förs1ag att ingå ti11 K. järnvägs-
vis för att fjä11bon inte är synner1ig- styre1sen med anhå11an om att undersökning
en bortk1emad. för en tvärbana Långse1e-U1riksfors måtte

på statens bekostnad verkstä11as.

Rävjakt 23 febr 1915

En rävjakt av ovanligare slag förekom häromdagen hos hemmansägaren A.H. Strömstedt i
Öjaren, Ströms socken. En räv hade nämligen vädrat rökt skinka inne i gårdens magasin
och då en del hässjevirke uppstaplats mot magasinets bakvägg, varå en massa snö hop-
at sig, så kunde mickel med tillhjälp av denna provisoriska stege praktisera sig upp
på magasinets tak där han började bearbeta detsamma. Företaget upptäcktes av hr Ström-
stedts 16-årige son Evert om började vakta på inkräktaren, vilken då han fann sig
upptäckt hastigt avlägsnade sig.
Någon dag senare syntes dock räven försiktigt smyga sig omkring gården. Den 16-årige
Evert, som förstod att mickel ämnade fortsätta med sitt påbörjade arbete å magasin-
ets tak, försåg sig i hast med gevär och patroner samt gick ner till gårdens stall,
där han hade fri utsikt över magasinet och avvaktade där rävens vidare förehavanden.
Han behövde ej vänta förgäves ty snart nog blev mickel synlig på magasinstaket, där
han åter fortsatte sitt påbörjade ofullbordade arbete, vilket hastigt avbröts med ett
välriktat skott, varvid räven gjorde ett väldigt skutt och hamnade död på marken in-
vid magasinets vägg.

FLAGGMÄRKEN .....
REbov1sN1Nc FRÅN LOKALKOMITTÉN FÖR FÖRSÄLJ- kvmste för försålda märken utgör Sålunda
NING Av FLAGGMÄRKEN 1 sTRöMsUNo. 195 kf-
Komíttën, som utgöres av fru Bendík Berg, Då hela vinsten av flaggmärkesförsäljningen
Ordförande, med fruarna Ada Holm och Anna oavkortat tillfaller härvarande landstorms-
Gustafsson som ledamöter samt apotekare Efr. förening: finnes anledning n°PPa$» att för'
Gustafsson som sekreterare och kassör redo- säljnínëen k°mmer att äå raskt “nda“°
Visar för försäljningen under år 1914: Av försäljningen föregående år uppstod en

Av inköpta 1.ooo sn 25-öresmärken ha försåus @U=°behå11nis av 113 kr 25 öre. som enligt
300 st_ 75 kr_ och av inköpta 50 st 3 kr¿S avskrift av kvitto överlämnats till Ström-

märken ha 40 st försålts 120 kr. Bruttoin- Snnds 1andSt°fmSfÖfenín8-

10

kvä11en inbröt måste hon natthärbergera Vore det icke skä1, att det svenska kapita1-



'Q (å,_-' Efter Eric Wallin
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Advokat Lokranz - stort original med häftigt lynne men
innerst inne en snäll och fin man. Hans stora hobby var
utterfiske tillsammans med "lata Söderqvist" och "Gott-
-Johnsson", etablerad karamellkokare med kiosk mitt e-
mot Lundholms Järnhandel på Storgatan. Herrarna kallades
respektlöst för "treenigheten".

ADVOKAT LOKRÅNZ OCH UTTERLINÅN

Lokranz med sina fiskekamrater, Söderkvist, källarmästa-
ren, och Gott-Johnsson, hade varit på utterfiske fredag
e.m. med mindre lyckat resultat. En häftig storm hade
trasslat till utterlinan. Herrarna hade givit upp när
själva historien börjar följande dag, en lördag. Efter

ESTER SÅNÛELÄN flera timmars tålmodigt arbete hade Lokranz lyckats få
5 7335 4 5¿“°m¿“"d° linan hel och klar och prydligt lagd på soffan mitt enot
potten ¿¿¿¿ nä¿¿anmä¿¿_ sitt skrivbord på kontoret.
C-^- 5“"d¿¿*"- En blyg knackning på dörren avbröt den stilla fröjd Lo-

kranz kände inför tanken på gott resultat och kommande
ljuvligt utterfiske på lördagskvällen. Lokranz hade
stark röst. På normalt starka människor lät den bedövan-
de och i det här fallet än kraftigare för den blyga och

11 mere 1915- försynta kvinna som hörsammat hans basunartade “stig inl"
på måndag ät den stora dagen Kvinnan kom från någon by omkring Ström och uppgav sitt
nå Sttömsnndsbntna fa inviga namn samt att hon önskade "utslaget" och skulle betala
sin vatten1e¿ning_ Enligt för sig. Lokranz gnuggade händerna vid tanke på pengane
kontraktet kommer nämligen och formligen föste kvinnan till soffan där hon i all
A__B_ sann, Malnö, denna dag bävan satte sig på utterlinan med alla krokarna.
att överlämna aläsgfße Lokranz gjorde i ordning papperen och böjde sig "gemyt-
E111 kemmuee °°É fnllßf vad ligt" över skrivbordet för att överlämna dem. Kvinnan
0-'P- lneämtet Peßef ffan reste sig också och i samma ögonblick blev Lokranz varse
eeh med 1 de8_Pf°Yk°f“1“8e“ vad som höll på att ske. Han fick något glasartat i blic-
Samt effefbeelkflnße- ken och skrek med tordönsliknande röst:
Vattenledningsftågan i Ström- - Schlitt, schlitt människa, schlitt, schlitt!
sund nat nnnet flata at var- Lokranz hade talfel genom sina tander, varfor hans upp-
it btännande men fick i fjol maning, "schlitt", lat mycket skrammande. Men ingenting
sin lösning ntn sedan kanna- kunde hindra utterlinan från att rasa ner på golvet i en

nen upptagit ett lån uppdrogs förfärïig häVVa-

e“ffePfe“ede“ åt ^-'B- Sena- Lokranz rusade fram till den helt lamslagna kvinnan, vän-
E“ffePfe“ed§“mme“ var 100-000 de henne sakta och började försiktigt lossa krokarna ur
kf- seden 91§S°mmaf har aï' hennes klänning. I samma ögonblick öppnades dörren och
betet bedflvlts med St°f 1"' Lokranz synnerligen försynta och milda syster stod på
tensitet under ing. Håkans- trÖSke]n_

S°“S 1“?1k°$f“11a 1ed“§“3' - Men vad gör du med kvinnans bak, frågade hon förskräckt.
Re$°fV°1f°“ af byggd f°r n Scenen var obeskrivlig. Lokranz blodtryck hade skjutit i
150-000 1' °°h ““Vara“de f°r' höjden, den besökande kvinnan var helt panikslagen och
âängd är “åg°t över 3 k11°m°' så systern som inte kunde tolka händelseförloppet.
ere .

Samma system som vid Öhnet
är använt vid intaget och e- Annons i ÖP 12 mars 1915:
huru inga filter användas sä-
ges vattnet bli synnerligen HEJSAN' POJKAR:
gott och rent.

, Fyra flickor, ägare till var sin Singer symaskin
Vi lyckönska Samhället nu önska brevväxla med var sin pojke.
nyanläggningen som annu en Fotografi Önskas_
gång visar prov pa den fram-
synthet, omtanke och energi Svar var for sig till Paskliljan . Snoklockan
som präglar kommunalpolítik- "Blåsippan" och "Guldborsten", Strömsund pr.
en i vårt läns andra stad.
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15 mars 1915. Till direktör för Jämtlands Folkbanks avdelningskontor i
Strömsund har efter hr A. Näslund där, vilken på egen be-

DIREKTÖRSSKIFTE 1 FQLKBANKEN5 gäran avgått för att taga anställning vid Ulriksfors sul-
STRÖMSUNDSKQNTOR, fitfabrik, antagits hr 0. Olofsson, d.y.

.Aíbs

KRIGET KRÄFVER V^K$^M”fT5 KRAFrsTAr1o~sßvGG~Av v10 1öFö~ 1 srnöms vAT-

Y *f::“

Än LL;

I bn0bevakn¿ng¿gnupp ¿ Långbeße ¿ngå Stnömb- TUÛÅL-

bon: J.A. Svensson långa: t¿Z¿ högen.

GRUPP I: Pojkar 14-17 år, banan c:

4) Eugen Andersson, Ulriksfors

2) Olof Näslund, Gärde
3) Torsten Roos, Strömsund
4) Karl Blomkvist, d:o
5) Jöns Eriksson, Risselås
6) Folke Fjällgren, Ulriksfors

er taga sig an de unga.

a 16 km.

OOOOOO

¿-\-I-\uJU->L»àL»-I

0.01 7)
0.15 8)

1) Erik Persson, Strömsund l.l4.44 7) Per JGHSSOH, Näsviken
2) Erik strömgren dzo 1.20.51 8) Olle Persson. Strömsund

3) Karl EfiksS°“~ Risselås 1'22'33 GRUPP 111- 10-12-åringar banan C-a 8 km
' 1 23 25 ' ' ' '

_ , 1) Sten Sandber , Strömsund
GRUPP II: Pojkar 12-14 ar, banan c:a 8 km. 2) Erik Lundholš,

1) Anders Svensson, Risselås 8 49 3) Karl Bergstrand, d 0

9.13 4)
9.52 5)
9 57 6)

Per Karlsson,
Rune Lundholm,
Er. Wallin,
Karl Svensson,
Karl Karlsson,

16 mars 1915.

Vid skidtävlan den 13 dennes i Strömsund, anordnad av jägmästaren Karl Sandberg, past-
or M. Ling, rektor Alfr. Mattesson och folkskolläraren D. Nordfors, för pojkar vid
Ströms folkskolor startade 51 st. Då såväl vädret som föret var synnerligen gynnsamt
blevo de uppnådda resultaten särdeles goda. Prislistan fick följande utseende:
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O\U1-I-\L».>L»>OO\D

I-'-L\J-\I\)r-'J-\OU'1
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Då dylika tävlingar, rätt ordnade och ledda, som här var förhållandet, äro för de unga

pojkarna verkliga högtidsstunder, ej allenast för dem som lyckas erövra pris, utan äv-
en för de andra deltagarna, och dessutom äro ägnade att sporra till att mera ägna sina
lediga stunder åt den hälsosamma och stärkande skididrotten, så har man all anledning
uttala ett tack till de män, som genom uppoffrande av såväl tid som ekonomiska resurs-

IZ



Egen bekostnad

Länsstyrelsen har nu meddelat tillstånd åt
agronom Ulrik Holm, Strömsund, att för er-
hållande av nödigt utrymme för en tilläm-
nad fabriksanläggning vid Ulriksfors järn-
vägsstation på egen bekostnad omlägga den
där förbigående allmänna vägen mellan
Ströms sockens kyrka och Ramsele socken i
Västernorrlands län samt att över sama
väg få framdraga ett järnvägsspår, för tran-
sport av virke och trämassa mellan nämnda
fabrik och Inlandsbanespåret.

27 mars 1915.

OLYCKSHÄNDELSE UNDER ARBETE

Arbetaren V. Vikström i Havsnäs, Alanäset,
blev i onsdags då han var sysselsatt med att
hämta grus, illa skadad i ena benet genom
att grustaget rasade. Vikström infördes till
härvarande lasarett, där han nu vårdas.

Jwua Efbüza Ka/tudottu LÄKARSTATEN 23 mars 1915.

šàägáí ágïï äaåtoäobodaäna' Förste provinsialläkartjänsten i Stockholms
län sökes bl.a. av provinsiallakaren M.Jans-

Fotogäazhad på 18-åäbdagen. son, Strömsund.

Malmfrakt 30 mars 1915.

STRÖMS KOMUN ANFÅLLER HOS K. BFHDE OM UTREDNING ANGÅENDE FARLEDENS KANALISERING.

Vid ordinarie kommunalstämma i Ström i går beslöts att ingå till K. bfhde med anhållan om

att en allsidig utredning måtte vidtagas angående kanalanläggning vid Bågede och Gäddede
samt erforderlig uppmuddring av farleden Ströms vattudal i Sattstrucken och Kalströmmen.
Till kommitterade härtill utsågos hrr Axel Berg, N. Persson och Ture Johansson med över-
ing. Magnus Hansson som suppl.

Denna framställning hör samman med det förut relaterade projektet att kunna frakta malm
från Gronggruvorna i Norge till Strömsund, varifrån den sedan skulle sändas vidare pr
järnväg. Kommer den kanalisering av farleden förbi Gäddede- och Bågedeforsarna till stånd,
som härmed avses, skulle stora möjligheter även öppnas för bearbetandet av de inom|Frost-
vikens socken inmutade malmfyndigheterna.

Representanter för de ovannämnda norska gruvorna befinna sig f.n. i Strömsund samt ha, en-
ligt vad Strömsunds Tidning erfar, träffat avtal om frakter redan nu till sommaren, ehuru
av mindre omfång, enär några större frakter å farleden nu icke äro möjliga. De ha emeller-
tid förklarat sig villiga att för en tid av 15 å 20 år, kontraktera om upp till 30.000ton
malm per år.

ÅRETS FÖRSTA ORDINARIE KOMUNALSTÄMMA
hölls i går i Ström. Vederbörande räkenskaper godkändes. Dessa utvisade, att kommunens in-
komster och utgifter under året balanserat på 94.038:98 kr. Kommunens fonder, som vid år-
ets början utgjorde kr 82.249:92, belöpte sig vid dess slut till kr 88.l89:02. Kommunens

tillgångar utgöra kr l3l.294:44. Utgifterna för fattigvården under 1914 uppgingo till kr.
22.027:04. Vid årets början voro å fattiggården intagna 29 understödstagare och vid dess
slut 37. Utspisningsdagarnas antal uppgick till 11.356 å 66 öre.
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so mars 1915.

ÛILÛF PEEíSS@“liIíSkolungdomens grupptävlan om dr. G. Hiorts '__J ,/"¿l __ _lJ____ /.___
av Ornäs vandringspris i terränglöpning å 5

km. för 5-mannalag, gick i går av stapeln för _

första gången, anordnad av Östersunds skid- ms°rl'mdl lag" af

löpareklubb. Banan var förlagd till Frösön 0//U $0ffef'$ -1 =
med start och mål vid Aspnäs. Skadan, ]Ya°f/ingar,

_, S/cinnvaror,
De individuella tiderna stalla sig salunda: .fäder och Galax/ær

l). Erik Strömgren, Strömsund (reserv) 40.38 m_ m_

10) Jöns Eriksson, Strömsund 49.10 ”WW”

12) 010f Näslund, Strömsund 49-24 församling, varvid behandlades frågan om

byggande av gymnastik- och slöjdlokal i
Ströms socken. Den komitê, som jämte skol-

~|_7 apr.-H ~|9]5_ rådet haft frågan om hand, hade tillstyrkt
stamman byggande av en gymnastik- och slo_1d-

UR 1 sit PRov1Ns1ALLAkARENs ARsßERATTELsE. 10331 1 föfelß med VakfwäS=aï@b°Sad-
Stämman beslöt byggandet i enlighet med de

SJUk5tU93n 1 Stromï förslag och ritningar, som upprättats, och

Denna städse mönstergillt skötta och under- tlll e“ k°St“ed av l3-380 kt-
hållna_5jUkYåV'd5l"fätt"ln9 befanns f°V'tfa' Med anledning av inkomna ritningar och kost-
rande 1 Utmärkt 5klCk- nadsförslag till skolhus vid Ulriksfors ha-

Verksammare ventilationsanordning hade in- de ek°ltådet “ttelet Slå för tlllStYfke“de
satts i ena sjuksalen och torde även inom ev förslaget- K°St“ede“ Skulle “PP8å tlll
kort komma de övriga till godo. Nya kork- 46-890 kt; Stämman beslöt bY8§e_h“Se§ °eh
mattor ha inlagts i sjuksalarna å övre bot- för ändemelet “Pptege ett 4°'etl8t len'
ten. Stämman beslöt ytterligare byggandet av

önskvärt syntes vara, att lämpligare, hygi- f°lkSk°le l byn Hed“l“8Sfl°käle“-
enen bättre tillgodoseende tvättställ an-
skaffas i de olika sjukrummen. 29 april 1915.

Bagarstugans Panelade ln"eVVä99ar och tak En anslående fäst hade av logen Norrskenet
böra Skrapas °Ch Oljemålas- i Strömsund anordnats i Godtemplarhuset här-
För övrigt befunnos Sjukstugans oïika rum städes den 25 dennes. Folkskolläraren Hel-
och iägenheter 1 gott Stånd_ mer Starin, som fasttalare, holl ett med

spänd uppmärksamhet ahört föredrag, vareft-
er, sedan musik utförts av hr P.W. Olsson
och fröken Elise Svensson, en av logensuæd-
lemmar framträdde och med några ord till
pastor M. Ling, som inbjudits till fästen,

Att Jag denna dag kl. 6 e.m. i tele- överlämnade en minnesgåva från ortens nyk-
šondfrân (Éentïalstaåionânllfarstädes terhetsvänner, bestående av eït synnerlig-

a ar m oru gjor an a an upp- en smakfullt arbetat skrivstä 1 av oxiderat
ringde apparaten N:o 89 Strömsund silver med tillhörande attiraljer samt dess-
och meddelade, att klockan var pre- utom från logen Norrskenet en käpp av eben-
cis 6 e.m. intygas härmed under ed- holtz med silverkrycka - allt som en tack-
lig förpliktelse. samhetsgärd för det stöd L. under den tid
Strömsund den 24 april 1915. han såsom vice pastor verkat inom försam-

lingen givit nykterhetsfolket.
Martha Holmberg _ _ _

Pastor Ling frambar i varma ordalag sitt
Bevittnas: Lillan Roos tack för den för honom oväntade gåvan och

Gerda Olsson framhöll, att han både ville och ansåg det
som en plikt att leva som en människa bland
människor, och att han, då han så gjort,

IW 27 ePtll l9l5° funnit nykterhetsarbetet värt allt under-

KYRKOSTÄMMAN BESLUTAR om UPPFÖRANDE AvFoLK- Stöd' särskilt ansåg han g°dtemp1ar°fd°“
skotzuus 1 ULR1KsFoRs ocn HEDNINGSFLOKÄLEN. där dess arbete 'ätt Éedr°Ys' “fra Éag°“'ting gott, som agde ratt till forstaelse
Extra kyrkostämma hölls i går med Ströms och stöd.
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PROTOKOLL HÅLLET INFÖR UNDERTECKNAD, T.F. KRONO-_ LÄNSMAN I STRÖMS DISTRIKT, TILL UTREDNING AF I
HVILKEN OMFATTNING OCH UNDER VILKA OMSTÄNDIGHET-
ER FÖRSÄLJNING AF ETER- ELLER SPRITHALTIGA LÄKE-
MEDEL FÖREKOMMIT Å APOTEKET I STRÖM - FÖLJANDE
DAGAR ÅR 1915.

Nedan antecknade personer hafva hörts och därvid berättat som följer.

Den 30 april.
ÄNKEFRU BRITA GUSTAFSSON, STRÖMSUND.

Har i 3 års tid innehaft ett kafë vid Storgatan i samhället. Under alla dessa år har
alltid det obehaget varit förenadt med rörelsens utöfvande, att mer och mindre onyktra
personer kommit in och försökt att i lokalen få förtära droppar från apoteket härstäd-
es. Detta hade blifvit så vanligt, att Fru Gustafsson för att freda sig från sådana
besök slutligen vid sistlidna påskhelg funnit sig föranlåten vidtaga den inskränkning-
en i sin rörelse, att tillhandahållandet af svagdricka helt och hållet borttogs, enär
dylika personer gärna ville blanda sina droppar i svagdricka.

Det vore ett faktum att verkningarna af denna droppförsäljning hela denna tid varittill uppenbart men för den allmänna ordningen i samhället och att försäljningen bedrif
vits i sådan omfattning och till sådana personer, att den särskildt lördagar, söndag-
ar och måndagar samt vid större helgdagar, åstadkommit eller bidragit till oordningar
på gatorna och andra allmänna platser i samhället. Det vore mycket vanligt att person-
er allt efter som dropparna förtärts turvis gått till apoteket för att köpa mera, och
denna trafik vore så allmän och verkninqarna däraf så väl kända och synliga, att expe-
diterna å apoteket icke kunna hafva undgått att iakttaga, till hvad ändamål dropparna
användts. Icke i något fall hade Fru Gustafsson hört talas om eller iakttagit att så-
dana personer, hvarom nu nämnts, användt droppar för medicinskt ändamål. Med droppar
menade Fru Gustafsson s.k. rödbäsk.

SERVERINGSFLICKAN GUNHILD VESTMAN I STRÖMSUND.

Har stått i Gustafssons kafé hela tiden (3) år och instämmer uti fru Gustafssons be-
rättelse. Någon gång kan det äfven ha inträffat, att sådana personer, som nu nämnts,
haft brännvin med sig in i kaféet, men detta hade varit mera sällan. Droppar (rödbäsk)
förekomme däremot mycket ofta, äfven s.k. saltkonjak. Vittnet hade upprepade qånqer
iakttagit hurusom en 5 ä 6 personer dag efter dag förtärt droppar, som de turvis hämt-
at eller skickat efter från apoteket. Det vore att märka, att ett flertal ynglingar
dels härifrån samhället och dels från de närbelägna byarna under lång tid tillbaka
plägade samlas här i samhället och på nu nämnt sätt berusa sig af droppar.

Vittnet, som på grund af sin plats väl kände ställninqen i denna fråga, förklarade,
att man såge aldrig andra personer innehafva droppar, än sådana, som plägade berusa
sig af dem.

ARRENOATORN JÖNS PERSSON I BERGET.

Har under åtminstone 15 års tid köpt droppar, hufvudsakligen bäska droppar men äfven
s.k. Hoffmansdroppar, å apoteket härstädes, och alltjämt har det varit uteslutande i
berusningsändamål. Persson säger sig under denna tid ha köpt droppar för säkert 5000
kronor, och droppar vore så godt som det enda slag af rusgivande drycker Persson plä-
gade förtära.
Den 25 april l9l2 hade Jöns Perssons flottningsarbetare på en och samma dag köpt 38
kvarter bäska droppar i liknande ändamål å apoteket. De, som då varit och köpt, hade
varit ganska fulla och dropparna hade förtärts i Olof Nilssons stall i municipalsam-
hället.
Själf hade Persson köpt af såväl apotekare Lönnegren som apotekarne Borg och Gustafs-
son. På sista 2 åren från nu hade Persson dock ej köpt af Lönnegren, enär han ej var-
it inne i apoteket. Ehuru Persson många gånger varit ganska full vid besöken, hade
han dock aldrig blifvit nekad droppar. Han hade sålunda köpt af dem alla tre (Lönne-
gren, Borg och Gustafsson), då han varit så onykter, att de icke torde kunnat undgå



att märka det. Han hade brukat få l kvarter (kr 1,85) eller 150 gr. (kr l,l5) åt gång-
en. Hade äfven köpt flera gånger samma dag, och ansâge att expediterna borde hafva
förstått att dropparna ej skulle användas till annat än som berusningsmedel. Detta ha-
de pågått ända till nu, och många vore de, både af ortsbefolkningen och lösa arbetare,
som i likhet med Persson under årens lopp genom apoteket härstädes fått sitt begär ef-
ter rusdrycker mer eller mindre tillfredsställdt.
Vid dessa förhör hafva såsom vittnen närvarit polisuppsyningsmannen C.A. Jönsson och
kontorsskrifvaren Nestor Dahl.

Den l maj.

GARDSÄGAREN PER ERIK OLSSON I STRUMSUND.

Har bott här i 3 år. Under hela denna tid har det varit vanligt, att han åt onyktra
kamrater köpt droppar å apoteket för berusningsändamål. Själf hade han härvid alltid
varit nykter. Senast i går hade Olsson varit dit och af apotekare Borg köpt en flaska
Marsalavin för kr. 2,25 åt en person, som brukar supa sig onykter och som skulle haf-
va vinet som rusmedel. Man brukar aldrig å apoteket fråga, hvartill vin eller droppan
som säljas, skola användas. För egen del har Olsson många gånger köpt både dropparoch
vin å apoteket att användas som rusmedel. Af Borg brukade man få droppar för högst l
kr., men af "den store"(Gustafsson) finge man ett helt kvarter åt gången. För ett kvar
ter (d.v.s. l/3 liter) betalades kr. l,85, men kr. 1,75, då kunden hölle glas. Detvo-
re ganska vanligt att kunderna själfva medförde glas, särskildt ölflaskor, för att
få droppar uti, och denna apotekets försäljning har under lång tid ägt rum i sådan om-

fattning att det blifvit en vana för folk att supa sig fulla af droppar och vin. Äæn

vore verkningarna af försäljningen så uppenbara, att apotekarne icke borde kunnat und-
gå att inse och förstå till hvad ändamål, dropparna skolat användas. Olsson känner
många här, som bruka köpa droppar och vin, men aldrig har han hört talas om att såda-
na personer köpt dropparna eller vinet i medicinskt ändamål. Per Erik Olsson anseratt
denna apotekets försäljning i hög grad bidragit till fylleri och oordning i samhället.
Särskildt om sön- och helgdagar, då bryggeriet varit stängdt, har trafiken å apoteket
varit särskildt liflig.
Detta allt har Per Erik Olsson så mycket bättre kunnat gifva akt på, som han har rum

och matservering för resande allmoge- och arbetarbefolkning, och det vore mycket van-
ligt att personer, som bodde här, varit kunder på apoteket, och mången gång hade det
händt att Olsson af grannar blifvit beskylld för att hafva tillhandahållit sina gäster
rusdrycker, då de i stället bekommit dem från apoteket eller annat håll.

F. HANDLÅNDEN NILS PERSSON I STRÖMSUND (GAMMAL STRÖMSBO),

anser att droppförsäljningen å apoteket i Ström direkt förorsakat eller bidragit till
oordning i samhället och att försäljningens verkningar varit så uppenbart synlig å ga-

tor och andra allmänna platser i samhället, att apotekarne, som varit här i åratal,
icke borde kunnat undgå att inse, hvartill dropparna användas af dem, som pläga köpa

dem. Hvarje samhällsbo, som bott här någon tid och som ville säga sin mening, borde

nämligen icke kunnat säga annat, än hvad Nils Persson nu angifvit som sin uppfattning.

HANDLÅNDEN ERIK ERSSON J:R I STRÖMSUND

lämnade såsom gammal Strömsbo upplysningar af enahanda innehåll, som Nils Persson. Al-
la personer, som å samhällets allmänna platser eller eljest ute i det fria synas för-
tära droppar, äro här sådana, som uteslutande köpa dem, för att använda dem som be-

rusningsmedel.

Vid dessa förhör närvar polisuppsyningsmannen C.A. Jönsson såsom vittne.

BANKDIREKTOREN 0LOF OLOFSSON OCH SPEDITOREN TURE JOHANSSON, båda i Strömsund, lämnade

rörande droppförsäljningen och dess verkningar enahanda uppgifter, som de Nils Pers-
son lämnat. De funno det orimligt, att apotekarne ej skulle förstått, hvartill sågodt
som alla droppar, som köptes å apoteket, brukade använda, nämligen för berusningsända-
mål. Båda hade såsom boende å samma gård som apoteket (Ture Johansson hade bott i apo-

tekshuset) haft särskildt rika tillfällen till iakttagelser i nu nämnda hänseende va-
re sig de velat detta eller icke.
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F. HANDLANDEN EINAR SPAAK I STRÖMSUND

intygar detsamma som Nils Persson. Anser det orimligt att apotekarne ej skulle förstå
i hvad ändamål dropparne mestadels köptes. Har själf sett onyktra personer, som haft
för vana att dag efter dag tidtals ligga här och supa, gå in i apoteket och komma ut
därifrån medhafvande droppar, som de ställt sig strax utanför apoteket och druckit.
På vissa platser i samhället, exempelvis vid spruthuset, som ligger midt framför och
fullt synligt från apotekets fönster, plägade hela samlingar af ökända vanedrinkare
med förkärlek uppehålla sig under timslångt förtärande af droppar. Det vore tydligt,
att apotekets droppförsäljning bedrefves i sådan omfattning och till sådana personer,
att den vore till verkligt men för ordningen i samhället.

HANDLANDEN PER PERSSON I STRÖMSUND

anser att dropparna säljas på ett obehörigt sätt å apoteket och att dropparna hufvud-
sakligen köpas för annat ändamål, än hvad de äro afsedda till, nämligen att de använ-
das som berusningsmedel. Detta vore så tydligt, att apotekarne borde själfva förstå
det. Kring apoteket plägar ofta förekomma samlingar af drinkare, som kanta allmänna
vägen där förbi.

Den 2 maj l9l5.
BAGERIARBETAREN LAURENTIUS FORSLUF FRÅN HERNOSAND.

En dag under Februari månad l9l4 hade en arbetskamrat vid namn Klingberg varit på apo-
teket 3 gånger samma dag och köpt rusgivande drycker för l krona åt gången. En gång
af dessa hade han köpt bäska droppar, en gång slagvatten och en gång Riga-Balsam.
Vittnet hade sett både när han gick in och kom ut, och Klingberg hade varit så onykt-
er att det ej kunnat undgå att märkas. Han kunde ej gå stadigt.
En hemmansägare i Siljeåsen hade i februari detta år "legat för ankar" här i samhäll-
et och en dag skickat minderåriga flickor till apoteket efter droppar. En af flickor-
na var l2 år och en 8 år, hvarjämte en flicka om 20 år jämväl skickats. Detta hade
vittnet äfven själf iakttagit.
Vid detta förhör närvoro såsom vittnen fjärdingsmannen 0. Olsson Jzor och kontorsskrif
varen Nestor Dahl.

Kjell Bromëe

STÄMNING

För lagliga åtgärders vidtagande får jag
härmed anmäla att arbetarna NN härstädes,

Åš øå NN från Sikfors i Piteå landsförsamling
och NN från Gärde, Ströms socken, kl. om-

är ed kring 3 natten mot den 7 i denna månad i
berusadt tillstånd uppehållit sig å Stor-
gatan i närheten av ångbåtsbefälhavaren

Strömsunds Tidning, 6 maj l9l5_ Konrad Rådstroms bostad under en halv tim-
mas tid, darunder NN som uppretats av sitt

Vid Strömsnndstínget i tisdags Var sällskap,sk1-ikic ochfört väsen så att när-
målet om den 0la9a dr0PPhandeln å_ boendes nattro därigenom störts; att per-
Stremsunds aP0tek fere- Allmanna a' sonerna ifråga slutligen avlägsnat sig
l_<la9aren lansman Kjell Bremëe hade och därefter under skrän och skrik ströv-lnkallat atta v1ttnen'. Av dessaoha' at omkring på Samhällets gator tills de
de nagra sJalVa k0Pt 'dr0PPar" a a' vid pass kl. 6 på morgonen stannat utan-
P0teket_0eh några hade å apeteket för Gustaf Lundholms bostad, varest NN

Varlt Vlttne f_1i11__att där försålts och NN under en stund varit i handgemäng
dr°PPar Vld t1ll_f_al1e då aP0teksPer“ med varandra, därunder NN skrikit och
senalen mycket Yal berde ha insett svurit så att närboende vaknat; att de
att_d1_f°pParne en voro avsedda f0_r därifrån begivit sig till Amaiiagatan där
I}}<-'=a1<=1Skt bruk Mag nl; berusmgws- NN sökt intränga i skräaaaren Pride Hjorts
andamål- Åklagaren 0Verlamnade__mal' bergs bostad men omedelbart blivit utkas-
et Vafem°t svarandenas Ombud harads' tad därifrån; att de därefter begivit sig
hÖVdin9 C- Ekberq begärde \1PPsk0V- ut på Besvärsgatan där NN under ihållande
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skrik och svordomar upprepade gånger dels gr
kastat sig på rygg mot gatan och dels hop- V' W

pat upp efter väggar på angränsande bygg- .
nader och såsom vittnena uppgivit, upmört
sig som en galning.
Såsom vittnen uppgives: Målarna Paul Olsson _

och Paul Mattias Olsson, skräddaren Fride 2 1 - ' '~"
Hjortsberg, Järnhandlanden Gustaf Lundhohn, » v

Bokhållaren Valdemar Roos och Ångbåtsbefäl-
havaren Konrad Rådström.

Strömsund den 10 Maj 1915.

C.A. Jönsson.

slmk 10 maj 1915' PRA:<TFuLL oxnvsßvoemv 1 ruLL1~osAs
Vid sågen i Ulriksfors framställde arbe- Ägatt, Mån¿ Ha¿[¿n_
tarne i torsdags krav på större timpen-
ning och då sådan ej kunde beviljas ned-
lade de oförståndigt nog arbetet. Det 5 a 600 t°“ 1 s°mmar “Édf2rs1as tlll SEr°@_
fanns emellertid fullt upp av arbetsvil- Sund får att sÉda“ därlfran s°É pr°V Pa kl-
liga och inom några timar var sågen åt_ sens forträfflighet utsandas till alla sven-
er igång_ ska sulfitfabriker. Endast ett 60-tal vag-

nar kommer 1 sommar att lastas vid Ström-
1 sund, men kommande år beräknas malmtranspor-

ten från Strömsund bli cirka 30.000 ton
dvs. cirka 3.000 vagnar eller 15 ä 17 vag-
nar pr dag under den tid sjöfarten är öppen.

I dagarna ingår till länsstïfelsen en ansök' Givetvis behövs det stora anordningar för
an från Ströms och Frostvikens kommunalstäm- att få en så pass stor malmtransport igång
m°f Om en allsidig Utredning av kanaliset' och det norska bolagets ingenjörer hålla nu
íngsföfslagen aV Bååedet °Ch Gäddedet- på med utredningar. För oss har uppgivits
Vi kunna icke annat än uttala vår glädje att b°1aget ämnar_bY33a e“_1inbana från
över detta bevis på den företagaranda och 3r“V°r“a Vld T““SJö“ “ed tlll Sk°3e“' där
det stora intresse för hemortens utveckling lastas malmen å ett flertal Pfåmar °th f°f$'
och framåtskridande, som på sista tiden ta- 135 ÖVGY Kvafnbefgsvattnet Oth Sedan äen
git sig uttryck 1 dessa två k0mmuner_ Vi transporterats över edena lastas den ater a

tvivla emellertid på att kanaliseringsför- Pfåmr OCH n6df0rS1aS till Ström. Det nors-
slagen äro så aktuella att det lönar sig ka b°1a8et Säges nYSa Planer Pa att 1nkÖPa
att nu besvära statsmakterna med ¿em och starka motorbåtar för transport av pramarne.

på lång tid kan n°g ej k°mm““er“as anhållan Hur transporten av malmen över edena i som-
Vlnna beaktande' mar skall ordnas är ännu ej fullt bestämt.
Aktuellare och med stora utsikter att i en
snar framtid bli realiserade äro planerna 12 maj 1915.
på linbanor över edena vid Bågede och Gädd-
ede. Sammanlagda linbanedistansen blir ej
fullt 2 km. och linbanorna komma att betin- 12 maj 1915_
ga ett pris av omkring kr. 30.000. Den liv- '
liga malmtrafik som väntas uppe från nors-
ta gfänsen 1°vat att göra et sådan batf mer Vid 2-tiden i natt hade några sällar tagit
an rantabel och gott hopp finnes att jarn- sig det orådet före att vid Emmabryggan i
vägsstyttlsen' under tötuttättnltg att Strömsund ladda ett vattenledningsrör med
Gtotgbolagtt lamnat gatfntlet' slalv träd- minst ett halft kilo bergkrut. Röret var 3

ef ln som lnttessent' da dfn gen°m under- tum i diameter och cirka 8 decimeter långt.lattande av malmtransport over edena harut- sedan projektílen påtänts tog den med en

sikt att under en följd av år kunna räkna våldsam skräll sin bana råkt genom ångbåten
på Stora malmttaktet å Inlandsbanan' Emma, tillhörig hr Per Jonsson. Den genom-
Redan innevarande Senna; får järnvägen kän- borrade såväl styrhytten som bakom liggande
ning av vad 50111 kgmma skall, Det n01-ska b0- hytlïer. En k0IIlm8I'ld8 p01íSUC1'6dI1iI1g får Ut'
lag, 50111 äger gruvgrna å andra sidan gräns- IÖII3, huruvida dådêll V6I'kSCä11CS med anke
en har nämligen till Skogen nedfraktat sto- På att Skada ångafen eller °m en fen °kYn'
ra mängder svavelkis. Av dessa skola mean Heshadlig föreligger-



TORPEDERINGEN AV EMMA 14 maj 1915. ligt över hela händelsen.

var så kraftig, skriver en meddelare till
O'_?" att Såväl kommandobryggan som n§v1_ inhämtat, att skjutandet var en ren okynnes-
gat1°ns_ och Styrhytt krossades' Det tlll handling. Skadan å båten anslås till 50 krkanon använda vattenledningsröret var lad- De sk ldí tvänne vattenlednín bet '

_. Y 8 , g r are
:at ïïdnänlforsvarllg blorkkubbe' som astad samt nagra pojkar i Strömsund, ha erhållit

Om Oro e Sen stamning for tilltaget. Det ar emellertid
Märkligt nog och ehuru hela Strömsund väck- möjligt att gossarna alldeles slippa undan,
tes av knallen vaknade ingen av besättning- då de senare förklarat, att de blivit loc-
en. Den sov lugnt i sina kojer och sov lyck- kade att delta i nöjet.

18 maj 1915, Nästa läsår börjar onsdagen den 8 september.
Anmälningar av nya elever kunna ske till

_ k l l df" d d' 'k '-
Vid Strömsunds högre folkskola avslutades âä Étyšïršïïïaâä Gran e' lstrl sveterl
läsåret med årsexamen i lördags. Härvid upp- ' '
flyttades av 17 under året vid skolan in-
skrivna lärjungar följande till högre klass: 19 maj 1915-

Allan Allvarsson, Gösta Andrên, Karl Blom- En synnerligen besvärlig postlinje är linj-
qvís, Erik PGISSOH, Se Sandberg, l8ßb0f8 en Strömsund-Gäddede. Särskilt sträckan
HGHSSOH, Sía JOHSSOH, Gunhild CaflSS0H, Strömsund-Thorsfjärden, efter vilken sträc-
Agda Måïtën, Asfíd PGYSSOH, Sally PGYSSOH ka posten fortskaffas tre gånger i veckan
och Vera Persson, alla från Strömsund samt fram och åter, är mer än besvär1ig_ Ingen
Birgit Gustafsson från Víbyggerå- landsväg finnes utan måste posten, när ísar-
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ETT UPPSKATTAT FRAMTRÄDANDE AF ÖHNS SÅNGKÖR

Fn u = Kea4t¿n Nondßund, Jakob Jonóßon, R¿chand Gothe, A¿tn¿d Göhße Aamt medßemman ag
könen.

Av polisutredningen framgår, enligt vad ÖrP.



na äro ofarbara , fraktas efter en allt an-
nat än god landsväg, som ännu på långa sträc- 23 ma] 1915-
kor icke kan befaras med något som helst
hjuldon. Posten måste framsläpas på slädar STROMS VÅTTUDÅL ÅR NU ISFRI OCH I

På ba' mark- långa ?“ä°*.°°f På °“da“ “°“ GÅR Avemeo BÅTARNA DRAGAN ocH
och grus. Och slutligen innan landsväg upp-
nås måste den bäras omkring en del vatten SVÅNINGEN FRÅN STRÖM OCH I DAG HÅR

så länge ofarbar is kvarligger. Med dessa
ytterst primitiva vägförhållanden, som på VIRG0 GÅTT TILL BÅGEDE'
långa sträckor icke står under någon annans
tillsyn och underhåll än det som skjutsen- I |

treprenörerna på egen bekostnad kunna åstad-
konmxa och som genom flera omständigheter
alltjämt försämras, och när därtill posten L ' ”
för varje år tilltager i vikt tycks det som .\,_
framskaffningen av åtminstone den stora pa- 1 I 51
ketposten skulle omöjliggöras under den tid C" ' ' ÜÜ°
av året vägförhållandena äro så miserabla.
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Med tillfredsställelse torde därför färdig- I I

byggandet av landsvägen Thorsfjärden-Löv-
berga hälsas då med all sannolikhet fort- Eštrülng
skaffningen av posten till Gäddede blir °

gjfåšgtgïdgâg fggjkfidfißafe afbm för hå* Ålinvn1I1*:1ttrx1- urh šr;1g1l1'irI:shn,¿ggcri.

"KALFVAR" PÅ GRÖNBETE

Våaen han homm¿I tiil Kähanäb-
eiß Ahoßa ¿ Sthömb bachen och
Känaa¿nnan Baita Jonabon han
Aßäppt ut baanen t¿ß¿ n¿ng¿e-
hah å ahoßgåaden.

15 juni 1915. de ölförsäljningen föranlett oordning eller
främjat olovlig ölförsäljning, k.bfhde icke

Hos k.bfhde hade Ulriksfors sulfitaktiebolag finner framställningen för närvarande till
anhållit om sådan inskränkning i rätten till någon dess åtgärd föranleda, men skall k.
ölförsäljning vid Ulriksfors gästgivaregård, bfhde, därest det skulle visa sig, att ölför-
att dylik försäljning skulle äga rum endast säljningen skulle komma att giva anledning
i sammanhang med servering av lagad mat samt till anmärkning, då taga under övervägande,
då med högst 2/3 liter pr person. Till stöd huruvida några särskilda åtgärder må bliva
för ansökningen anfördes, att en arbetsstyr- av behovet påkallade.
ka av omkring 200 man vore sysselsatt med de

byggnadsarbeten, som påginge vid sökandebo-
lagets fabriker, och att i följd därav oro-
ligheter och oordningar lätt kunde uppstå, STRUMSUNDS VATTEN 21 juni 1915

om ölförsäljningen finge pågå utan samband _ . . .. . _

med matservering och till obegränsad kvanti- š:ååâ?]:g21Eg:a¥g:fïeç8É luâtg?Tïuçgrbl;o::lt

tet' 5:-, för badrum 5:-, för häst 5:-, för ko 3:-
K.bfhde har nu resolverat, att enär icke upp- för åkdon 22-, bageri 10:-, för kubikmeter
givit blivit, att den vid gästgiveriet idka- -:75.
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lløløllämpliga gymnastiklokaler, wanna.-.
dels bristande kunskap omngym-
nastikens nytta. Gymnastiken 8 juli 1915.
ledes vid alla skolor i skol-salen, som i många fan är STRÖMS YATTUDAL - denna vår vackraste turistled-
trång och ohyg¿enísk_ Särskilt tyckes annu vara relativt okand for många, åt-

minstone äro de utlänningar som hitta hit lättnämnes Strömsunds folkskola __ H __ ' 'är i ett klassrum ej mimrê raknade - annu så lange. I år ser_det dock ut
än 60 bam samtmí t övas i som sasongen skulle bli god, och i mitten _av den-

s .. _gymnastik I Hafsnäsets och na månad vantas turisthotellen vara fullt besat
Brattäggens folkskolor anser ta'
inspektören att gymnastik _ _

vintertiden,ej kan övas på 8 Jull 1915'
rund av de s nerli en oh i-s yn s ys

eniska trånga skolsalarne. På
dessa båda sfä11en finnas ej DEN PROJEKTERADE FARLEDEN QENOM §TRÖMS VATÉUDAL.
avk1ädníngsrnm, utan barnens Bärigheten torde huvudsakligen fa byggas pa transport av
kläder måste hänga inne. Lik- SV3Ve1k1S fran GTOUS-
nande är förhållandet med fle-
ra småsk010r_ Generaldir. Granholm har nu efter färden över Grong och

_ _ Ströms Vattudal fortsatt sin studieresa norrut i Norrland
Gymnêstlkreqskap 1 sk°¥sa1ar_ enligt den uppgjorda planen. Järnvägsgeneralens resa ut-
ne flfnfs el' Fmellertld ha? efter Ströms Vattudal har naturligen i högsta grad varit

_ _ _ föremål för ortsbefolkningens intresse, helst som det ju
a S13 enagna a ln Ora sa- var bekant att generaldirektörens därvaro i studiesyfte

dana' I str°ms“nd har besluâ stod i samband med de aktuella planerna på en reglering
_ av Vattudalens trafikleder i avsikt att tillskapa en för-

gymnastlkhus' bindelse, varigenom en del av trafiken från Grong gruvor
Ehuru 1är0böcker med aagövnin- kunde ledas denna väg i stället för den över det norska
gar finnas via nästan a11a omradet, vilken väg dels är besvärlig, dels, som bekant,
sk010r 1a¿es ena11erfid gynna- icke den heller underlättas av järnvägsförbindelse.

man pa atskilliga ställen vi-

fattats om byggande av särskilt

sfíken i alåmänhet p1aÜ1öst' Enligt vad från initierat håll försports, yttrade gene-
raldirektören stort intresse för det föreslagna trafik-Nagon särskild gymnastikkläd-

åel förek°mmer ej °°ë endast projektet. Närmaste angelägenheten är ju att få till stand
1 tva Sk°1°r hade p°Jkarne _ en undersökning av möjligheterna att realisera förslaget

och kostnaderna därför. Då det är tämligen klart att ett
nen' så betydande belopp som det skulle erfordras härför icke
ordnade 1akar hava 1 många på privat väg kan anskaffas, vänder sig uppmärksamheten
skolor a1dríg övafs, 1 f1ara till staten. En anhållan från kommitterade inom Ström
snåsk010r förekomma sång1ekar_ har i detta syfte redan ingivits, och det kan ju tänkas,
vintertid ídkas i a11mänhaf att regeringen av något disponibelt anslag utanordnar nö-
skidåkning, digt belopp för undersökningen, vilken gärna bör företag-

as redan denna sommar.

Givetvis är emellertid såväl denna statens villighet att
Q $ engagera sig for saken som foretagets barighet beroende

av den trafik, som kan bestämt vara att påräkna. Nu är
förhållandet, enligt vad som erfares, att A.-B. Grongs

rockarne avtagna under lektio-

gruvor har koncession på fyndigheterna i 30 år, av vilka
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nu c:a 5 förflutit. Efter denna tid återfalla gruvornatill norska staten. Men än vidare stadgas i koncessions-
bestämmelserna att intet av gruvprodukterna får exporter-
as över andra hamnar än norska. Så någon exporttrade för
malm för vidare befordran till utlandet har icke den be-
ramade trafikleden förutsättningar att bliva, därest för-
stås icke rika fyndigheter i Frostviken komma under bear-
betning och måste hava transportväg.

Men för den svavelkis som brytes vid gruvorna kan ju av-
sättning inom Sverige givas och man håller för fullkom-
ligt sannolikt att denna vara utan strid med koncessions-
bestämmelserna kan föras till Sverige. Svavelkis använd-
es ju i stor utsträckning b1.a. vid cellulosafabrikatio-
nen, vadan denna artikel i Sverige är så stor, att expor-
ten hit gott kunna taga hela Vattudalsledens trafikförmå-
ga i anspråk och göra anläggandet befogat.
acne

Ö
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UTFLVKT TILL HÄLLINGSÅFÅLLET MEÛ ÅNGÅREN VIRGÛ

Ångbåtbkaptcn Amaßdoa Sevenán Åßtnöm åteaßinnb ßängbttill vänbtea å b¿Zden ovan.

BREVLÅDQR? 27 jun 1915.

. V

VIGDÅ DEN 4 JULI 1915

M¿a Åslund, Tulßingbåa,
med
Ante Andenaaon, Gåxßjö.

TURISTTRAFIKEN 13 juli 1915.

å Ströms Vattudal har under
sista tiden blivit mycket liv-
lig och det tycks som om den
ovanligt vackra turistleden
äntligen hade slagit igenom
och blivit uppmärksammad. A1-
l hot ll fte t i tledena e e r ur s
ha nu fullt upp av gäster och
flera ha antecknat sin ankomst
Ortens turistförening har äv-
en nedlagt ett gott arbete på
att göra turistleden känd och
redan nu har den glädjen se
arbetet krönas med framgång.

Postdirektionen i norra distriktet har hos ligen få träffas Oeh Växla meddelanden- El'
den korresponderande allmänheten i Ström- lef är P0SCPeYS0a1en i Ström Ovaligt till'
sund genom cirkulär sökt utröna vilket mot- dfagade?
tagande ett utbärande av posten genom post-
verkets försorg skulle få.
Då inga särskilda utgifter för den korre-
sponderande allmänheten är förenade med för- BOSKILLNAD

verkligandet härav annat än uppsättandet av T1]] Hammerda]5 t1ngS]agS Häradsrätt
lämpliga brevlådor, vilka tillhandahållas
av postverket för det billiga priset av lkr Som min man Arbetaren Göran Bengtsson från
20 öre, hade man väntat ett synnerligenväl- Häggnäseçß Frostvíkens Soçkenß för Sju år
villigt mottagande av förslaget. Utredning- 5edaÛ emïgrefat tïii Amerïka och icke åter'
en pågår visserligen ännu men av allt att komm1t, får Jag harmed vordsamt anhålla om

döma stå Strömsundsborna relativt likgilti- boskiilnad-
ga mot förändringen som dock ju är utmärkt. Häggnäsett F¿ge1berget den 12 ju]1 1915
Kanske Strömsundsborna ha posten till obli-
gatorisk mötesplats och ej gärna vilja för- Anna Karoïina Ben9t55°"
saka nöjet att i och utom postkontoret dag-
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Sk0|yll 3 aug. 1915.

Vid kyrkostämma i Ström i sön-
dags beslöts att inrätta en
flyttande mindre folkskola i
Näsviken och södra öhn samt
att tudela klasserna 1 och 2
vid Strömsunds folkskola för
instundande läsår, till dess
skolhus hunnit byggas i Ul-
riksfors samt anställa 2 bi-
trädande lärarinnor. För ända-
målet anslogs 300 kr.

ELDSVÃDA 3 aug. 1915.

En bryggstuga tillhörig past-
or Sandell i Hillsand, ned-
brann natten mot söndagen. En 1 *i f ~ “ -x 'i stugan boende arbetare räd-
dade sig i sista stund

»-

tf
_ .._, »_-..

5'
/-
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- n Å

|0[dhävni“u? 4 aug_ 1915_ FönsTA vELoc1PEvE~ i H1rLsANv

S. Aßbtn Svensson áoneutaaa stolt áantvtdundnez med sonen
En líndfjßafe j°fdSk§k“í“8_ Natanael pßacenad å Atynbtången.
märktes i gar e.m. vid 6-tiden
' S " d d 'd. J d-i tromsun me omnej or
skalvet, som åtföljdes av ett 5 aug_ 1915_
åskliknande dunder och endast _] _J_J _/_) !J
varade ett par sekunder, var
så Pass starkt att 1amP°' °°h ODLINGSMÖJLIGHETERNA I NORRA JÄMTLAND.liknande föremål sattes i gung-
ning. Lantbruksingenjör G. Ytterberg har i avgivet yttrande ut-

talat sig om jordbrukets utvecklingsmöjligheter inon1Ströms
så rapporterfs förhallandet socken och de närgränsande delar inom Hammerdals och Gåx-till en av vara morgonkolleg-k 11 sjö socknar, vilka genom en tilltänkt tvärbana mellan Ul-
Ef' V1 hafÉ°r_s:kefhetSds Ü riksfors å Inlandsbanan och lämplig punkt å stambanan ge-
Ort Os? or 1 çromsug dpa nom övre Norrland skulle vinna närmare utfartsväg till

fšera Pall' men Ingen a e hamn vid Bottniska viken.hort nagot dunder eller obser-
verat några svängande lampor Hr. Y. konstaterar först de ofantliga vidder och odlings-
och en av våra interlokutörer bara myrar och även odlingsjord av fastmarksnatur, som ut-
föreslo som jordbävning ett breda sig däruppe. Myrmarkerna äro av den allra yppersta
starkt šynamitskott, som av- beskaffenhet, bildade av starr- och brunmossetorv med en
lossats i samhället. Vem har för odling lämplig mäktighet i torvlagrets djup, särskilt
rätt? kalkrika, i regel så väl förmultnade att de efter avdik-

1 ning omedelbart lämpa sig för odling och bärande av kul-

C7-

Yëšš

åf
M

eller ock uppblandad med kalkríkt grus. Jordens naturliga
beskaffenhet är således den tänkbarast möjligt goda. Ing-
enstädes i vårt land finnes så godartade och odlingsvärda
myrmarker som inom Ström och närgränsande socknar, ej ens
å Gottland, där hittills ansetts att våra bästa myrmarker
äro belägna. Så underligt det än kan förefalla, äro kult-
urväxterna å myrodlingarna i Ström mindre utsatta för de
skadliga vårfrosterna, än i de långt sydligare belägna
trakter. Förklaringen härtill ligger måhända i de förmån-
ligare luttringsförhållandena, vilka utom att de medgiva
en jämförelsevis billig avdikning, även verka därhän att/// den kalla luften kommer i cirkulation och avrinner utan

N \ turväxter. Odlíngsarbetet är i regel synnerligen lätt. Al-
<:ïrL¿f ven utgöres i regel av lera, mångenstädes nästan starrfri

6;š5äš;?, " , , ,/1 , att hinna skada växterna. Luttringarna äro dock ej så
' skarpa att de i någon mån försvåra brukningen.
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SLÅTTER PÅ HOLMEN, HAFSNÄS

Sßåttemtiden än inne och buüg
den /sto/La och v¿dM/Läcfata Fßå-
/sjön bä/Lgazs nu hößlzöfrden ¿öfL

gußßt.

12 aug. 1915.

För lösdriveri och våldsamt
uppträdande anhölls den 10 den-
nes av länsman Gustbëe i Ström-
sund E.A. från Töre församling
i Norrbottens län.
Den anhållne, som förut varit

Sedan hr Y. ber ört de lyckade myrodlingsförsöken i dessa straffad för stöld i förening
trakter konstaterar han att nyodlingarne tagit utomordent- med inbrott samt upprepade

lig fart och för närvarande paga med statsmedel undersu- gånger behandlats för 1ösdrí_
da avdikningar omfattande en dikeslangd av 411 km., varav vari och för kort tid Sedan

200 kilometer äro så fullbordade att de innevarande höst utkommit från 8 månaders in-
skola avsynas för utbekommande av sista andelen av stats- terneríng å tvångSarbetSans_
anslaget. talt, ankom för några dagar

Arealen torrlagd mark har i medeltal varit 12,4 hektar pr Sedan íll Strömsund, där han

kilometer dikessträcka. Således skulle den mark, som kring UPPenÖ11 Sig Cí11SämanS med

ovannämnda 411 km. diken torrläggas, utgöra omkring 5.000 några järnvägsarbetare- Under

hektar.

& EN STÄMNINGSANSÖKAN

pokulerande med dessa kom han
i gräl med kamraterna, vilka,
för att kyla honom, togo sig
före att doppa honom i sjön.
I vredesmod över denna behand-
ling begav han sig på väg till

Den 17 sistlidne Juli omkring klockan 7 em. kom jag akan- länsmannen för anmäla för_
de efter allmänna landsvägen midt emot Förvaltaren Einar hållandet och få hjälp mot si-
Vagenius villa i Ulriksfors då från motsatt håll cheuffö- k kamrater Emellertid
ren 0. Joh. Olsson kom körande med automobil med god fart ' 1 u ' .

hade barsarkaraseriet under
emot mig. Olsson, som ej gifvit signal sökte visserligen Vägen till länsmanskoåtoret
sedan han kommit fram ur kröken nagra meter framför mig
stanna automobilen, men slirade bilen vid bromsning så

gripit honom så att han vid
framkomsten i stället för attatt den stannade först intill hästen. På grund af automo- U .n 'begara hjalp, tog sig före att

bilens närhet och motorns surrande backade hästen några _ . n
. . tilldela lansmannen en s.k.

steg och rusade sedan mot diket hvarvid högra tömmen
brast och fortsatte hästen öfver diket hvilket hade till ”skallen” Varpå följden blev”

' . att han anhölls och insattesföljd att vagnen stjälpte och blef fullständigt afbruten å "kurran" där han huserade
på midten. Härefter vände hästen kring ett träd sa att
skacklarna afbrötos och fortsatte sedan i sken c:a åtta
kilometer innan den blef infångad.

Då jag på grund af relaterade förhållande tillskyndats

P a

som en vansinnig, i det han i
den cell, där han först insat-
tes, bröt sönder britsen och
rev boaseringen från väggarna

skada, får jag härmed vördsamt anhålla om stämning å be- Samt kf0SSede fönstfe- Han

mälde Olsson under yrkande att han måtte åläggas till mig ínsefes då i en ennen Cell,
utgifva ersättning dels för den förstörda vagnen dels ock då han 10Vede att föfnållalg
för den värdeminskning hästen kan hafva åsamkats därigen- 1U8n- Vílen blev d0Ck ej lång,
om att han för framtiden icke utan risk kan användas till CY» Sedan länsmennen 0Cn P01'
körslor å af automobilar trafikerad väg, allt enligt grun- isen evlägsnet Sig» feffsafe
der jag vill vid Häradsrätten angifva.

Vågdalen, Ulriksfors den 9 aug 1915

Rob. Svensson

Zß

han med sitt förstörelseverk,
förmodligen i avsikt att be-
fria sig ur fångenskapen.
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EN TRQTJÄNARE H

En högtidlig begravning ägde i söndags rum i Ströms
kyrka, då stoftet efter barnmorskan, änkefru Karin
Svensson i Strömsund vigdes till sista vilan. Kyrkan
hade av välvilliga händer rikt dekorerats med blommor
och grönt och ett mycket stort antal kransar från släk-
tingar och vänner prydde båren, varibland må nämnas
Ströms kommun med "tack för troget uppoffrande arbete"
samt från Ströms barnmorskor.

Jordfästningen förrättades av pastor Ehrenström, som

med utgång från de välkända orden: Herre, lär oss be-
sinna att vi måste dö på det vi må förståndiga vara,
höll ett gripande griftetal, vari han påminde om den
avlidnas långa arbetsdag och väl utförda livsgärning.
Den avlidna var född den ll oktober 1833 och således
nära 82 år.

Sin tjänst i Ström tillträdde Karin Svensson under mars 1862 vilken tjänst hon med

stor skicklighet och en aldrig svikande plikttrohet skötte under 50 års tid eller till
mars månad 1912, då hon begärde och erhöll avsked från sin befattning. Kommunalstäm-
man beslutade då, att som erkänsla för hennes långa och plikttroget utförda arbete i
kommunens tjänst tilldela henne en årlig pension av 400 kr.
Efter fyrtioårig trogen tjänst tilldelades hon år 1902 patriotiska sällskapets stora
guldmedalj, varom med fog kan sägas, att sällan om någonsin har väl en dylik utmärkel-
se tilldelats någon, som gjort sig så väl förtjänt därav, som hon och det var säkert
med tanke därpå som kyrkoherde Wagenius, då han i Ströms kyrka till henne överlämnade
medaljen, sade att det endast var en ringa erkänsla för väl utfört arbete och att hon
kunde bära den under full förvissning om att detta var församlingsbornas samstämmiga
tanke.

Den avlidna sörjes närmast av en dotter samt en stor vänkrets.

Frid över den gamla trotjänarinnans minne!

BIL & HÄST Vittnesmål den 25 aug. l9l5.
Härmed får undertecknad på begäran under edlig
förpliktelse intyga att jag en dag i förra veck-
an körde Flottningschefen Markus Svensson i Våg-
dalen tillhöriga stoet Flora och mötte mellan
Vågdalens by och kraftstationen i Löfön en auto-
mobil, hvilken stannade cirka 25 meter före möt-
et. Försök gjordes nu att köra förbi sedan bilen
stoppats men skyggade hästen midt för bilen och
kastade öfver diket och in i skogen, hvarför jag
anser att hästen icke kan utan våda användas tiH
körslor å af automobiler trafikerad väg. Detta
lyte, som enligt uppgift vidhäftat hästen sedan
han i juli månad blifvit skrämd af Olsson i Ul-
riksfors tillhörig automobil, anser jag hafva
nedsatt hästens värde med minst trehundra kronor.

Nils Norman
Sporsjönäs

EMILIA SOFIA NVMAN, 5 1853 ¿ F¿nßand. Hußau på
Heaagåaden L Svanángen.
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SJUKSTUGAN * 24 aug. 1915.

Förslaget till inkomst- och utgiftsstat för
sjukstugan i Ström för 1916 slutar på kr
11.255. Det som landstinget skall anslå ut-
gör kr 7.705:-. Direktionen hemställer att
1.200 kr. må få disponeras för anskaffande
av erforderliga utrustningsartiklar. Vidare
hemställes att 1.200 kr. av sjukstugans be-
hållning måtte få användas för införande av
värmeledning.

retaga denna undersökning redan i höst.

Stäman uttalade sig även för att alla, som
häfta i skuld för utskylder till stat och
kommun måtte förvägras bevis för erhållande
av motbok hos utskänkningsbolag.

TRYCKERIRÖRELSE I STRÖM * 9 sept. 1915.

Länsstyrelsen i östersund har i skrivelsetill justitieministern anmält, att den av
B.H. Forsell drivna accidenstryckerirörel-
sen upphört och att handlande Eric Back-
ström där ämnar anlägga tryckeri för acci-
denstryck.

GAENDE Posæ-ÄNDRING =|= 24 aug. 1915. " 5' J J
_ _ _ -F _.

Från och med den l december koimner postför- J
ingen å linjen Strömsund-Hedningsflokälens
poststation att året om fullgöras med an-
vändandet av häst och åkdon. Hittills har
posten befordrats av gående person.

uucconm =|= 24 aug. 1915.

En huggorm har fångats å Jonas Rosenbergs
gård i Öhn, Strömsund. Ormen mäter en längd
av l meter.

VÄGSTÄMMA I STRÖMSUND * 31 aug. 1915.

Vid ord. vägstämma med Hammerdals tings-
lags väghållningsskyldiga i Strömsund i
lördags godkändes styrelsens och revisorer-
nas berättelser och ansvarsfrihet bevilja-
des. Vägkassans räkenskaper balanserade på
143.913 kr 43 öre.

Förslag om att vintertiden, medels plogning
underhålla vägen Edefors-Görvik i Hamer-
dals socken avslogs; likaledes avslogs för-
slaget om att anslå medel för vintervägund-
erhållet mellan Lidsjöberg-Sjougdnäset.
Väckt förslag om vidtagande av anordningar
för stakning för väg från under byggnad va-

STROM FÅR SINA TRE TÅG ll Sept. 1915.

Järnvägsstyrelsen har nu fastställt vin-
tertidtabellen för banan östersund-Hoting
Ström har fått sina tre tåg, medan däre-
mot Hoting än så länge får nöja sig med
ett om dagen i vardera riktningen, vilk-
et dock kommer att framgå med hastigare
fart.
Första tåget från östersund är ett gods-
tåg och kommer att avgå redan 6.24 f.m.
samt anländer till Ulriksfors kl. l2.58.
Persontåget, som står i direkt förbindel-
se med nattåget från Stockholm, avgår
från östersund kl ll.l0 f.m., anländertill Ulriksfors kl 2.37 samt till Hoting
kl 5.07. Ett särskilt tåg ingår till
Strömsund, dit det kommer kl 2.56. Vida-
re avgår från östersund ett lokaltåg
(blandat tåg) kl 4.l6 e.m., anländer till
Ulriksfors kl 8.06 och till Strömsund kl
8.25 på kvällen. Detta är det enda tåg,

rånde 1?“dsVä3°“_Te1åa“ Lifsjöberg °°hI¿11' som ingår till samt utgår från Strömsund.viken till Harrsjon 1 Alanas socken avslogs. De andra tågen Stå 1 förbinde]Se med den_

TINGSHUSET * 1 sept. 1915.

I tingshuset i Strömsund kommer vattenled-
ning att indragas och 2.000 kr. har anslag-
its för ändamålet.
Vidare skall för en tid av 25 år ett mark-
område nedanför tingshuset arrenderas för
att skydda den öppna platsen framför tings-
huset.

KANAL & MOTBOK * 7 sept. 1915.

Vid extra kommunalstämma i Ström i går be-
slöts anslå 1.000 kr. till en undersökning
för åstadkommande av en kanalförbindelse
förbi Bågede och Gäddede. Dessutom beslöts
betala 2/3 av kostnaderna för hantlangning
härvid. Det är meningen att om möjligt fö-
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na plats genom särskilda tåg.
Från Strömsund avgår lokaltåget kl 6.18
f.m., från Ulriksfors kl 6.3l samt anlän-
der till östersund kl 10.23. Persontåget
avgår från Hoting kl l2.05, anländertill
Ulriksfors kl 2.l3 samt avgår därifrån
kl 2.38 till östersund, dit det anländer
kl 6.12. Godståget avgår från Ulriksfors
kl 3.48 (från Strömsund kl 3.25) samt an-
länder till östersund kl 5.59 på kvällen.
Denna tidtabell gäller dock ej onsdagar
och lördagar å linjen Hoting-Strömsund.
Dessa dagar avgår nämligen persontåget
från Hoting redan kl 9.30, anländer till
Ulriksfors kl ll.38 samt till Strömsund
kl ll.57.



SOCIALDEMOKRATISKT * 9 5ept_ 1915_ Sulld g6I1Om Cirkulär Sökt utröna Vilket Il'l0C_
tagande ett utbärande av posten genom post-

Kata Dahlström höll pa lordags afton fore- verkets försorg Skulle få_
drag i Strömsund över ämnet "Socialdemokra-
tin och världskriget". I måndags afton höll Enllgt Ved V1 erfar har allmänheten 1 Ström
hon föredrag över ämnet "Prästerna och värld- Visar mYCker ringa intresse för Saken Oen
skriget". Genom utsända affischer hade hon följden blir nu den arr Srrömsnnnsberne SON

för diskussion inbjudit präster och frire- förr Själva få hämta sin P°5t å k°nt°ret°
ligiösa. Någon diskussion blev dock ej utav,
förmodligen därför att ingen av de sålunda ETT FIENTLIGT UPPTRADANDE *' 5 °kt- 1915-
ínbjudna hörsemmat kallelsen' vid båda fö' har apotekaren i Strömsund och dennes biträ-
redragen voro c:a 300 närvarande. de A_ Borg gjort sig skyldiga till mot ort-

ens länsman, då denne kom för att besiktiga
' mått och vikter.

Anmälan gjordes hos medicinalstyrelsen och
denna har nu förklarat för apotekare och
biträdet att tillträde till apotek för ända-
mål, som nämnas i förordningen angåendenått
och vikter, icke må vägras vederbörande po-
listjänsteman.

VATTEN I SKOLAN * 5 Okt. 1915.

Stämman i Ström i söndags har beslutat an-
slå 450 kr. till täckande av ökad kostnad
för indragande av vattenledning i folkskol-
an och högre folkskolan samt att bevilja
200 kr för anordnande av drickesfontäner i
skolsalarna; och uppdrogs åt en komitê att
upplåna nödiga medel för att genast börja
arbetet.

DÖDSOLYCKA * 5 okt. 1915.

En säregen dödsolycka inträffade i lördags
i Ström. En murare, Karl Magnus Wallin,
från Ulriksfors skulle nämligen tillsanmans
med sin hustru efter ett besök i Näset,
Strömsund, begiva sig till Strömsunds sta-
tion för att återvända hem. Härvid hade han
att passera en bro över Näsvågen, vilken är

n n v i mycket bristfälligt skick och saknar hand-
ETT SKOGENS VILDA DJUR' räcken. Wallin föll härvid i vattnet. Dånnn
Etik Lanbbon, Zääaäe än Långåben fått upp honom, visade det sig att han var
Å Síäömb bocken, med Iam ägkalv. död. Som vattendjupet vid olycksstället f.n.

endast är l ä 2 fot, förefaller det otro-
ligt att han avlidit till följd av drunk-

SKOLNYTT * 21 sept. 1915. ning. Förmodligen har han slagit sig till
vid extra kyrkestämms 1 ström i går beslöts d°ds m°t br°“s ““derbygg“ad'
att bevilja en framställning från folkskol- Den omkomne var 40 â 50 år gammal samt ef-
läraren Helmer Starin om en årlig ersätt- terlämnar familj i torftiga omständigheter.
ning å kr. 150 för bristande planterings-

""" har nu tagit sin början. De första pråmlas-
H terna anlände den 6 d:s till kajen i Ström-

INGEN HEMBARING Av PosT * 24 sept. 1915. sund, där malmen (svavelkis) krossas och

Postdirektionen i norra distriktet har hos m818S 0Ch därefter inlastas i järnvägsvag-
den korresponderande allmänheten i Ström- Har, Varav den första 1 går aV8íCk till

Hissmofors sulfitfabrik i Krkom.
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av honom begärt rådrum för att styrka att Göranssons
fader icke med Olsson avtalat om nyttjanderätt till om-
rådet underlåtit att därutinnan förebringa någon utred-
ning; ty och som under dessa omständigheter tilltro
måste givas åt Olssons uppgift att han enligt muntligt
avtal med Göran Ersson berättigats att under sin livs-
tid innehava ifrågavarande område; alltså och då vid
det förhållande att Göransson, som den 8 nov. 1912 för-
värvat lägenheten, sålunda icke inom tre månader efter
det överlåtelsen av lägenheten till honom skedde upp-
sagt berörda avtal, samma avtal vore, jämlikt 28§ i la-
gen om nyttjanderätt till fast egendom den ló juni 1907
jämförd med 7§ i lagen samma dag om införande av först-
berörda lag, mot Göransson gällande, prövar k. mzträtt-
vist att, med upphävande av domstolarnas beslut, ogil-
la den mot Olsson i målet förda talan.

Östersunds-Posten 18 okt. 1915.

INGEBORG HÅLLBERG, 6 1893
5/L. Alíanäa .

Inlandsbanan kom och skar med sitt stålband Jämtland mitt itu, skapande hem och bygd, öpp-
nande ögonen på befolkningen för hemortens möjligheter, hopp och tro på deras realiseran-
de. Endast ett fåtal av år har gått sedan denna kommersiella ryggrad stakades ut av stat-
ens ingenjörer, och redan nu kan man märka, hur trakterna i dess närhet ändrat karaktär
och hur det materiella och andliga livet pulserar med raskare takt, hur vyerna vidgatsoch
företagsamheten skjutit skott.
I lördags firades i Ulriksfors taklagsöl för ett företag i vilket nordjämtarne manngrant
deltaga, vare sig detta nu sker genom ekonomiskt understöd eller händers arbete och vilk-
et de hoppas skall bliva den ekonomiska hörnstenen i det norra Jämtland, som nu byggesupp
och bryter sig fram i ljuset.
Liksom stampad ur marken har stommen till Ulriksfors sulfitfabrik vuxit upp och i lördags
hade bolaget inbjudit förmän och arbetare till ett storslaget taklagsöl å Ulriksfors hot-
ell.
Initiativet till en industriell anläggning vid Ulriksfors togs av herrar överste N. Asp-
gren i Umeå och agronom Ulrik Holm i Strömsund. På dessas anmodan reste i fjol en av Sver-
iges främsta experter inom sulfitindustrien, ingenjör Magnus Hansson, Stockholm, upp till
Ulriksfors, företog en undersökning på platsen och föreslog anläggandet av en fabrik för
prima blekt sulfitmassa vilken fabrikation han ansåg vara synnerligen lämplig på grund av
det rent silverklara fabrikationsvatten, som stod till buds ur den förbiflytande Faxälven.
Detta vatten innehåller blott 1/10 av de föroreningar, som mången stads vattenledningsvat-
ten innehåller efter filtreringen. Vattnets renhet spelar nämligen vid fabrikation av trä-
massa och papper en stor roll och ju renare vatten ju renare produkt, och då t.ex. vid den
framtida fabriken i Ulriksfors kommer att användas 10 ä 12.000 liter pr minut kan man tän-
ka sig betydelsen av kristallklart vatten.
Då ingenjör Hansson vidare ansåg platsens läge och grundförhållanden ypperliga och fram-
höll lättheten att få stickspår från järnvägen utlagda, beslöts bilda ett aktiebolag och
inbjudan till aktieteckning utfärdades.
Bygdebefolkningen slöt mangrannt upp kring det nya företaget och tecknade större ellernán
dre belopp och sedan även några storkapitalister intresserat sig i företaget var detta e-
konomiskt tryggat och konstituerande bolagsstämma kunde hållas vid vilken till styrelse
valdes grosshandl. Aug. Näslund, ingenjör M. Hansson, agronom U. Holm, överste N. Aspgren
och kommunalordf. N.M. Jönsson. Ingenjör Hansson blev verkställande direktör och har upp-
gjort fabrikens planläggning och ritningar till densamma samt leder hela fabriksbygget.
Den 27 april i år togs det första spadtaget och efter endast omkring 5 månaders arbete är
nu fabrikskomplexet, omfattande 8 fabriks-, verkstads-, magasins- med flera byggnader un-
der tak, området delvis planerat, ett omfattande kajbygge halvfärdigt, en 800 meter lång
landsväg nybyggd, järnvägsspår utlagda inom hela området etc. Ett lika vackert som snabbt

29



resultat. Ingenjör Hanssons prestation har möjliggjorts genom byggmästar Nils Lundbergs
från Stockholm insiktsfulla och energiska ledning av själva byggnadsarbetet. Byggmästar
Lundberg har nämligen haft uppförandet av hus och grunder på entreprenad. De nu uppförda
8 fabriksbyggnaderna omfattande: syreavdelning, vedränseriet, ångturbinhuset, ångpannehu-
set, kokhuset, sorteraravdelningen, blekeriet och pappsalen, äro alla uppförda av tegel
och betong. De blivande lokalerna äro rymliga och praktiskt lagda och byggda med tillvara-
tagande av platsens möjligheter. För ljus och ventilation är väl sörjt. De flesta tak ha
lagts av tegel, som direkt vilar på järnspant och järntakstolar, som av bolaget tillverk-
ats i egen smedja. Bland större byggnader märkes ett stort centralmagasin med ett kubik-
innehåll av 5.000 kbm. Att närmare ingå på de olika byggnadernas läge och utseende är ej
nu tid, vare nog sagt att över allt spårar man den gedigna sakkunskapen och handen som

format så som det lämpligast bör vara.

Vi foga endast till några allmänna upplysningar. Fabrikens kokare vilka inrymmas i det 20

meter höga kokhuset bli två och tillverkas av Karlstads mek. verkstad. De bli vertikala
med en nettorymd av 230 kbm. och beräknas producera 10-12.000 ton sulfitmassa, som senare
skall helblekas. En av kokarne är redan till hälvten uppförd och den andra påbörjas i
snar framtid. Fabrikens ångpannor, med 18 kg. arbetstryck, som äro av Babcock & Wilcox
system samt levererade av firman Gösta Blüm, Stockholm, börja insättas i morgon. En ång-
turbin om 600 hkr. avsedd för reservdrift kommer att inmonteras (vattenkraft erhålles från
Lövöns kraftstation).

lJlriksfors

.__-.gníí

ULRIKSFORS - SAMHÄLLET I CENTRUM FÖR DET NORÛJÄMTSKA INTRESSET.

Vattnet till fabriken kommer att uppfordras medelst centrifugalpumpar med 80 procents verk-
ningsgrad, direkt kopplade till elektriska motorer. All drift överföres nämligen elektriskt.
Den för sulfitmassans torkning erforderliga torkmaskinen levereras från Schlesien, från vil-
ket land, oaktat kriget, det lägsta anbudet inkommit.

På den 150 m. långa vedgården har redan ett omfattande arbete nedlagts med kajbygge, fyll-
ningar och fundamentsgjutning till banorna för uppfordringsverket. Vedgården är så praktiskt
lagd och ordnad, att veden från älven och från järnvägen kan tagas upp med sama uppford-
ringsverk.
Ingenjör Hansson har förstått att så väl planera de olika byggnaderna och indela fabriksom-
rådet att detta ehuru ej påfallande stort dock erbjuder möjlighet till utvidgning för dubb-
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la produktionen utan inköp av ny mark. Hela anläggningen kommer på omkring 1,5 milj. och
väntas vara färdig i augusti nästa år. Produktionen blir som sagt 10.000 ton pr år vartill
åtgår 2.000.000 fasta kubikfot massaved eller omkring 15.000 kubikfamnar. För en tredje-
del av produktionen hoppas man vinna marknad i Sverige och resten hoppas man få avsätunng
för i Frankrike, Belgien, Amerika m.fl. länder. En arbetarstam på 60 personer få syssel-
sättning och för deras räkning har man redan börjat uppföra arbetarbostäder.

Samtidigt som man stannar i beundran för den man som genom sin gedigna kunskap, sin prak-
tiska blick, energi och skicklighet på några få månader planerat och byggt upp ett så om-
fattande fabrikskomplex så måste man i länets namn rikta ett tack till de bygdens män, som

med framsynt blick och tro på traktens möjligheter visat sig beredda att våga och offra
något för att till hemortens och rikets gagn tillvarataga en del av de rikedomar som natu-
ren slösat med i dessa nejder.

I lördags hade, som tidigare nämnts, inbjudits förmän och arbetare till taklagsöl ochtill
detta hade även infunnit sig bl.a. grosshandlare Leopold Hirsch från Berlin, grosshandl.
Gösta Blüm, Stockholm, kapten G.A.A. Blüm, Stockholm, grosshandl. Näslund, bankdirektör
Olofsson, förvaltare Berg och kommunalordf. N.M. Jönsson från Strömsund samt kyrkvärd E.
Ersson och lantbrukare Sven Jönsson, Risselås samt ingejörer och pressmän m.fl.
Under festen tackade ingenjör Hansson förmän och arbetare för gott samarbete och hoppades
att det goda förhållandet skall fortfara. Grosshandl. Näslund, ordförande i styrelsen,
tackade å styrelsens vägnar även arbetarne för deras välförhållande och påpekade det stor-
slagna i att mitt under brinnande världskrig ett så stort företag kunde startas och bygg-
as så snabbt. För ingenjör Hansson talade bl.a. grosshandlare Hirsch och byggmäst. Lund-
berg och en av arbetarne.

Ett flertal telegram upplästes under aftonen och festen, i vilken ett par hundra personer
deltogo, förflöt under den mest cordinala stämning.

Stämman var en av de längsta som förekommit
- den räckte från kl. l till framemot kl.6.

28 °'“- ms- nRoPPHANnELN 28 oki 1915
Årets andra ordinarie kommunalstämma hölls
i söndags å missionshuset i Strömsund. Där- FÖR OLAGA DROPPHANDEL DOMDES I GÅR

vid fastställdes inkomst- och utgiftsstaten ~

för konmande âr. Enligt denna skola kr. VID STÉOMSUNDSTINGET APOTEKAÉEN
6.ois=9z uuaxeras för underhaiier av an- cAR|_ LQNNEGREN nu. 60 KR. BOTER
männa vägar (pr vägfyrk kr 0,40), utgifter-
na för fattigvården bestämdes till 20.62l:60 OCH APOTEKAREN BORG TILL 25 KR

för avlöningar 6.045, för kommunens hemman BÖTER.
Bredgård l50 kr., till amorteringar 6.l92:64, _ ~

tm ungshusbygge och ungshaiimng 4.543: DETTA f'fÅ'- ^ND^DE5 SÅEEDES "ED FRA"
8l, för kostnaderna för folkpensionering GÅNG FOR ÅKLAGAREN LANSMAN KJELL
l.950 kr., övriga poster 8.l72:20. Sedan be- BROMÉE
räknade inkomster, kr l.883:32, avdragits, '

återstår att utdebitera 5l.8l0:85, motsvar-
ande kr 3:68 pr l00 kr taxerad inkomst. - STRÖMSUND I PÅ ÄVENTYR 28 okt- 1915
T' ' . k . - . . .
Tïjš Sk°gSa:c1Sfonden-ç:Satte:~9 020] r h Under natten mot tisdagen slet sig angar-
kšrkadetta ommer utgï erna or S 0 a oc en Stromsund I, som lag fortojd vid Bona-

' sets brygga, loss samt gick på land och
Till nykterhetskurserna i östersund i mars blev läck med påföljd att den sjönk, dek
anslogs begärda 50 kr. och till folkhögsko- på relativt grunt vatten.
lan l50 kr. årligen under 5 år.
Källarmästare L.M. Larzons ansökan om rätt- " ¿~

ighet att under 8 månaders tid l9l6 utskän- QOC kens
ka spirituösa drycker avslogs enhälligt
Densamnes ansökan om rätt att få utskänka H
vin och öl till spisande gäster avstyrktes
med 861 röster mot 591. - En likadan ansök- "
an från fru Ester Malmström avslogs enhälligt. Stronïsu nd
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2 nov. 1915.

Vid municipalstämman i Strömsund i söndags beslöts till-
sättandet av en komitê för att arbeta för att samhället
snarast möjligt måtte få köpingsrättigheter. I komitên
valdes grossh. Aug. Näslund, bankdir. O. Olofsson och
handl. H. Mårtên.

Åt byggnadsnämnden uppdrogs att hos k. m:t ansöka om fast-
ställelse av byggnadsplan för det utvidgade samhället.

UPPTAGEN 2 nov. 1915.

Ångaren Strömsund I, som sjönk förra veckan efter en kort
lusttur på egen hand, är nu upptagen och insatt i sina
vanliga turer. Ångaren hade ej tagit någon skada i bott-
nen utan endast fått sina fönsterrutor inslagna.

2 mv. 1915. 1

Ordinarie kyrkostämma hölls i söndags i Strömsund, varvàí
beslöts anslå 500 kr. ur makarna Jonas Perssons donation
för att tillsammans med på frivillig väg insamlade något MÅRíš:9SUNv1N' Stäand
över 500 kr. användas till inköp av likvagn. 5' '

Nils Perssons motion om anställande av en kommunal folk-
skoleinspektör föredrogs, men föranledde f.n. ingen åt-
gärd av stämman, enär skolrådet förklarat sig först vilja
inhämta statens inspektörs yttrande innan det avgav sitt
förslag i frågan.

Kyrkorådets förslag till stat för kyrkanzutande på 3.250 1-
kr. godkändes. Likaledes godkändes skolrådets förslag till
stat för skolan slutande å ett belopp av 32.866 kr.
Stämman beslöt att bygga ett skolhus i Ulriksfors inne-
fattande två lärosalar, slöjdsal och gymnastiklokal samt
2 lärarebostäder. Huset skall uppföras av plank i stället
för av, såsom arkitekten föreslagit, liggande rundtimmer
i gammalsvensk allmogestil.

2 nov. 1915.

Ingenjör Lyng vid Grong-gruvorna har uttalat sig i Aften-
posten med anledning av den föreslagna kanaliseringen av
Vattudalen. Skorova-bolaget som begärt tillstånd att ex-
portera 30.000 ton svavelkis över Sverige, ämnade om kon-
cession beviljas bygga linbanor över edena vid Gäddede ERIC HANSSÛN, öhn

och Bågede, men vore givetvis mycket belåten med om en

kanalisering komme till stånd, då sådant bygge onödiggjor- Huåtöun
des och malmen kunde i pråmar fraktas frånKvarnbergsvatt- KERSTIN ERSÛÛTTER» 64- Rana"

net ned till Strömsund.

Planen att sätta Kvarnbergsvattnet i förbindelse med Tun-
sjön genom en 4 l/2 km. lång kanal är nära nog orealiser- Btßden lill h0g2ä:
bar då höjdskillnaden är närmare 40 meter och det skulle yng¿¿ng¿n
kräva miljoner kronor. Förslaget att genom kanalbygge sat- V N NN ~ 79

ta Vattudalen i förbindelse med norsk atlanterhamn är en S E RO E' Naóet' 6' 02'
alldeles vild plan. Då skulle först Namsälven få kanalis-
eras hela vägen upp till Tunsjön och sedan skulle så myc- u10safabríker_ Det är a11de1_

ket jord behöva sättas under vatten att det är alldeles es uteslutet att malmen för
°möj1igt' världsmarknaden skall söka sig
Skorovasgruvornas årliga produktion beräknas till 100.000 vägen över Strömsund- Det blir
ton varav cirka 30.000 ton skall säljas till svenska cel- alldeles för dyr transportväg.
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KRIGET 20 “°V- 1915- 15 nov. 1915.

-- Enligt meddelande till Ö.-P. är nu trafiken å Vattudalen
ENGELSK HJALPKRYSSARE osedvanligt livlig. Båtarna gå inga regelbundna turer ut-
TORPEDERÅD ÅV TYSK U'BÅT. an gå så fort de hinna lasta, och stora mangder_havre och

-- ~ _ '"l f 1 s ppåt Vattudalen, efter vilken 1 vinter sto-
TYSKA ORLOGSMAN VID SKOTT Iilåoavvårïningålr komma att äga rum. Arbetspriserna ha ald-
LÅNDS NORDSPETS. rig varit så höga som nu.

NÄR I NG S I DKA R E I9 I 5 Så'°}l"I.S..'í..'å'."š” '1ä9“1Såa"S““'°"ikt

5TRUM5UNg; Hans Mårtëns Diversehandel LUVBERGA;.________ n . h H 1 .

Éâïšàënâssâgecgíiaf¥šrer1 P.0. Jakobssons Diversehandel
Erik Strömstedts Garveri F b .kn J N.]Sên
Aug¿ Gustafssons Jarnhandel N?FT1N°:tràmS1P1¿tS]ager¿ A!§5§¿

Y .

âåçgÉâ:nâSw::šggç1 L- LÖQÜPGVQS Tumsaxfabflk Hj. tövenbergs Diversehandel
R1 nar Anderssons Skohande1 R-G- FP1d81ïS K0PPêPS19@Pl' P. Soderlunds Diversehandel

ag Sl kt ' kt' bol Verkstad Havsnas Kooperativa Handels-
St " ds a er1a ie a n - __ _

Peïogåggsons Diversehandel g ššïgæšägds K°°perat1Va Handeïs f°P@"l"9
Nya Vävnadshandeln H .

oi. Perssons a c=o Efrr. sko- â§§2¶::23Ég2l2e”a] °°h Svag ALANAsET;

affär Strömsunds Mekaniska Verkstad V ßergvaïis Diversehandei
Thure Johansson - ' _

N.G. Dahléns Diversehandel car] I' Isaksson Aktïeboïag å tïçnêâogï Dïverëggandei
Gotgfr. sundeiins Eftr. VÅGDALEN: ° fl S$°"S ”-
Stroms Jarnhandel ---- GUBBHUGEN_

De Förenades Slakteri- och Rob. Svenssons Diversehandel -----°
charkuteriaffär P. Larssons Diversehandel
F.M. Nordëns konkursmassas NÄSVIKEN:

Garnhandel ~ S.A. Modi s Diversehandel Llgåigßšßi9
Eåbâ Th°rVÉ]ïâïgSS:$ï§:ffar Ol. Lindströms Diversehandelin grens o p _

Strömsunds Kontantaffär ukßlšâígßå' ÄSPNÄS:

Hellgren & Erikssons Manufak- E. Hägglunds Diversehandel ---
turhandel 0.E. Olssons Diversehandel G_ Mitcheiis 01ver5ehande1

5 jan. 1916.

Näsvikens ångsåg och snickerifabrik i Ström-
sund nedbrann natten mot gårdagen. Elden yp-
pade sig i själva såghuset och varsnadesvid
ll-tiden.
Det brunna var försäkrat i försäkringsaktie-
bolaget Yorkshire i Göteborg för 45.000 kr.
Ägaren torde dock lida rätt stor förlust,
enär inneliggande virkeslager och arbetentill betydande belopp voro oförsäkrade.
Brädgården och omliggande hus kunde dock,
tack vare det kugna vädret och ett energiskt
släckningsarbete, räddas. Huru elden uppkom-
mit är ännu okänt. Dock torde en ren olycka
föreligga.
Sågen och fabriken byggdes 1901 av ett aktie-
bolag, men har sedan ägts av ett konsortium
på några personer i Strömsund och trakten
däromkring. F.n. voro 8 man anställda vid
fabriken, vartill kommo några man vid hyv-
eln. Då verksamheten varit som störst harvid
anläggningen varit anställda 35 â 40 man.
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mman' av
TILL HAMMERDALS TINGSLAGS HÄRADSRÄTT

Uti vid Häradsrätten anhängiga målen emellan mig, å ena, samt länsmannen Kjell Bro-
mêe i Hjärpen och Jernhandlaren E.G. Lundholm i Strömsund, å andra sidan, angående
ansvar för hemfridsbrott m.m. anföres vördsamt följande.
Enär den ärekränkning hvarför jag vid Häradsrätten åtalat länsman Bromëe icke ägt
rum inom Häradsrättens domvärjo återkallas ansvarsyrkandet i denna del af målet.

Vid min son Gustafs anhållande natten mellan den 7-8 november 1914 inträngde Lund-
holm i mitt hem och befallde min son med högljudd och bullrande röst att genast sti-
ga upp och följa honom till Bromëe, som väntade dem utanför. Den brutalitet i ord
och åthäfvor, som Lundholm vid ifrågavarande tillfälle lade i dagen inverkade ytt-
erst pinsamt på mig, för att ej tala om min öfriga familj, som af Lundholms störan-
de uppträdande väcktes i sin sömn och ej vetande hvad som var å färde grepos af för-
skräckelse och förtviflan. Bromêes betecknande af Lundholms uppträdande såsom "jus-
te och i minsta mån störande" är verkligen typiskt för Bromêes rättskänsla. Bromêe
har medgifvit att han stannade ute på gården där han själf iakttog "att Lundholm å-
tervände ut och stängde dörren så snart han i lågmäld ton framsagt sitt ärende".
Den omständighet att Bromêe står ute på gården och det oaktadt uppfattade Lundholms
framsägande af sitt "ärende" styrker mitt påstående om Lundholms tillvägagångssätt
vid tillfället ifråga, ty för att ljudet ifrån de stängda rummen skolat kunna trän-
ga ut till Bromêe erfordras allt annat än en "lågmäld ton".
I och för belysande af det godtycke hvarmed Bromêe anser sig kunna behandla mig och
min familj vill jag härmed anställa en jämförelse emellan Bromëes uppfattningsförmå-
ga vid olika tidsmoment ifrågavarande natt. Då Sigurd Pettersson vid sitt aflägsnan-
de från Grand Hotells betjäningsrum i mörkret råkade tillstöta en tom margarinlåda
uppfattar Bromëe det buller, som därvid uppstod såsom knallen af ett gevärs- eller
sprängskott, hvilket föranledde honom att nattetid i samråd med Lundholm låta denne
intränga i mitt hem och anhålla min son för en explosion, som för cza en vecka tidi-
gare egt rum i Strömsund, men då Lundholm fullgör det sålunda af honom åtagna grip-
andet af min son för öfverlämnande af honom till Bromëe, och därvid är så högljudd,
att hvad han har att säga min son tränger ut till den utanför på gården väntande
Bromêe betecknar denne Lundholms framförande af "ärendet" såsom fullt juste och haf-
vande ägt rum i "lågmäld ton". Reflexionerna öfver Bromëes "uppfattningsförmåga" gö-
ra sig själfva.
Under åberopande af hvad jag sålunda och tidigare i målet anfört och hvad såsom o-
stridigt fastslagits bestrides motpartenas yrkande såsom saknande allt fog för sig
och yrkas ansvar å Lundholm för hemfridsbrott jämlikt ll kap. 105 strafflagen samt
å Bromëe för anstiftande af sama hemfridsbrott.
Yrkande godtgörelse för utgifterna å målet med fem kronor för stämningskostnad, tju-
gufem kronor för hvarje inställelse vid Häradsrätten, till biträde för denna skrifts
uppsättande tjugu kronor samt för protokollslösen, öfverlämnas målet till Häradsrät-
tens pröfning.
Strömsund den 5 januari 1916.

S. Rosberg

EN GODSVAGN SOM BLIVIT BORTGLÖMD. 15 jan. 1916.

Nils Rings möbelaffär i Strömsund har till järnvägsstyrelsen insänt skadeståndsanspråk
för den förlust, som orsakats genom försenad transport av en del möbler. Godset hade
varit 13 dagar på vägen mot som annars vore vanligt blott fyra dagar.

Godsexpeditionen i Östersund har förklarat att dröjsmålet förorsakats av personalbrist,
men trafikinspektören anser, att vederbörande godsvagn sannolikt blivit kvarglömd i
godsmagasinet, ty det kan svårligen vara personalbrist som gjort, att vagnen stått i
fem dygn, innan lastningen började.

3ü



KRIGET: 1 febr. 1916.

HÅRD ÅRTILLERIKÅMP PÅ VÄSTFRONTEN. NYTT ZEPPELINÅRÅNFÅLL PÅ PARIS.

7 febr. 1916.

Marknaden i Strömsund, som pågått torsdag-lördag föregående vecka, har isynnerhet
sista dagen, jämfört med föregående år, varit talrikt besökt detta väl i hög grad
beroende på de lämpliga väderleks- och vägförhållanden, som varit rådande. Tillför-
seln på viltskinn har varit god. Fullgod rödräv har betalats till 30 kr. Fågel där-
emot har knappats funnits. För tjäder betalades 4 kr. pr styck, svartorre 2.25 kr.
Affärslivet i övrigt kan betecknas som synnerligen lamt. De rätt många stånden å

marknadsplatsen ha haft få köpare, och affärsmännen eljest i municipet påstå dags-
kassorna ej något väsentligt överstigit de vanliga torgdagarnas. Marknaden härstäd-
es har alldeles förlorat sin forna betydelse.

Nöjesfältet, vars plats, framför kyrkan, inom parentes måste betecknas som i hög
grad olämpligt, har efter vanligheten haft folk. Biografen likaså, och å en under
marknadskvällarna pågående basar, där den stora attraktionen varit musik av en av-
delning av Fältjägarnes musikkår, kunde man knappast ta sig in på grund av den sto-
ra tillströmningen av basarbesökande.

Ordningen under marknaden har varit mönstergill, varför tolvmanna poliskåren haft
en mycket lindrig tjänstgöring. Knappast någon berusad har stått att upptäcka. En

langare, som i början av marknaden sökte förse de törstande med det kära "alkohål-
et" var för dyr. Han tog nämligen 10 kr. pr. liter, med påföljd att det slutade il-
la. En av hans kunder, som ej fick sin liter för 7.50 anmälde honom i vredesmod för
polisen, som ej var sen att göra slut på den värde herrns samarittjänst.
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gaende gator, som äro avsedda att faststäl-
las, att vissa gator icke ha 12 meters bredd,
att vissa områden utmärkes på kartan på vil-

<// seledande sätt samt att höjdsiffror saknas/\ °a de punkter, där gator stötte emot stads-
planegräns. Efter komplettering har överin-

vigdes i Alanäs kyrka stoftet av socknens
äldsta invånare, änkefru Gunilla Johansson.

BRUDKRONA I ALANÄS 18 febr. 1916.

En brudkrona av guld med inlagda stenar har
av Gunilla Johanssons i Alanäs sterbhus
skänkts till Alanäs socken. Kronan daterar

12 febr_ 1916_ Sig från ISOÛ-talet Och har hittills använts

Överintendentämbetet har till k. mzt avgiv-
it utlåtande rörande ett av civilingenjören
Nils Gellersted år 1910 upprättat förslagtill stadsplan för Strömsunds municipalsam-
hälle samt särskilda byggnadsbestämmelser
för samhället.

Anmärkningar ha framställts över att en be-
gravningsplats upptagits inom det planlagda
området, att byggnader markerats å allmänna
platser, att å kartan icke tillräckligttyd- 'Telefon lo'
ligt angivits, vilka genom allmänna platser

av samtliga kronbrudar.

N.F NYSTRÖMS BLECK & PLÅTSLAGERI

I STRÖMSUND

REKOMMENDERAS FÖR VÄLGJORT ARBETE

OCH HUMANA PRISER
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STRUMSMARKNADEN 18 febr. 1916.

Ordningen under Strömsmarknaden var synner-
ligen god tack vare de 12 poliserna, vilka
på ett förtjänstfullt sätt fullgjort sina
åligganden.
En vinhandelsagent från Göteborg, som besök-
te marknaden, säges ha gjort goda affärer.
De gällande restriktionsbestämmelserna angå-
ende försäljning av spritdrycker äro säker-
ligen ej tillräckligt effektiva. En langare
från östersund, Jonas Jönsson (Gäralaus-Jon-
ke), överraskades av polisen, som lade bes-
lag på hans kvarvarande lager och meddelade
honom en stämning för olaga spritförsäljning.
Tvenne personer blevo i trängseln bestulna
på sina plånböcker, varjämte en person und-
er en natt uppvaktade polisuppsyningsman
Jönsson o. anmälde att han i logiet mistat
såväl sin hustru som sin plånbok. Både plån-
boken och hustrun hittades dock andra dagen
på ett liknande ställe.
Fem personer anhöllos för lösdriveri och
förargelseväckande beteende.

VARGAR I FARTEN 22 febr. 1916.

På östra sluttningen av Borgafjället i Frost-
viken blev i förra veckan en renhjord över-
fallen av tre vargar som ihjälrevo sju ren-
ar. Först sedan de vaktande lapparne avskju-
tit flera skott mot dem funno vargarna för
gott att försvinna.

STRÖMSUNDS TEATER 11 mars 1916.

"Duyals skilsmässa", Bissons gamla välkända
genomroliga fars uppföres den 20 dzs å Ström-
sunds teater av Rönnbladska sällskapet. Tis-
dagen den 21 gives den kända farsen “Sendra-
get" av Hennequin.

Annons 23 mars 1916.

S T R Ö M S U N D S T E A T E R

F.d. Intima teatern i Stockholm
(Strindbergsteatern)
Direktion~ August Falk

FRÖKEN JULIE
Naturalistiskt skådespel
av August Strindberg
Tisdagen den 28 mars kl 8.15 e.m.

FADREN
Skâdespel i tre akter av
August Strindberg.

BENBROTT 23 mars 1916.

Under promenad på gatan råkade häromdagen
postmästaren A. Andersson i Strömsund att
bryta sitt ena ben.

TELEFONSTATIONSBYGGNAD 30 mars 1916.

Telegrafstyrelsen medelar att den ämnar fö-
reslå k. mzt att till nästa års riksdag fram-
lägga proposition om medgivande att för te-
legrafverkets räkning förvärva en tomt om

2.719,75 kvm. i Strömsund för inrymmande av
telefonstationen därstädes och anvisande av
härför ävensom för byggnaden erforderliga
mede .

STORSLAGEN DONATION 4 april 1916.

Gårdsägarinnan Anna Nilsson i Strömsund, som

avled den 30 sistlidne mars i en ålder av
59 l/2 år, har testamenterat sin efterlänna-
de förmögenhet med undantag av livstidsund-
erhåll åt sin kusin Anna Sivertsson i Stñmv
sund till ett hem för medellösa konvalescen-
ter från Ströms socken. Dock kunna eventu-
ellt sådana från andra socknar mottagas, för
så vitt icke strömsbor därigenom hindras
från erhållande av plats.
Fröken Nilssons efterlämnade egendom, huvud-
sakligen jordbruks- och skogsfastighet samt
byggnadstomter inom Strömsund, anges ha ett
saluvärde av cirka 150.000 kr.

SKIDLUPARMÄRKE 6 april 1916.

Löpning för skidlöparmärket å 30 km bana äg-
de den 2 d:s rum i Strömsund. Resultaten
blevo:
1. Erik Persson 2.42.36; 2. Eric Strömgren
2.47.33; 3. Edvin Eriksson 2.48.07; 4. Olle
Forslund 2.50.19; 5. F. Lindholm 2.55.24;
6. Agaton Persson 2.57.55; 7. Bengt westman
3.08.25; 8. Olle Hemmingsson 3.08.25.

Nzr 1 och 2 äro ej fyllda 18 år. Då föret
under tävlingen på grund av starkt blidväd-
er och snöglopp var synnerligen tungt kunna
tiderna betecknas som fullt goda.

6 april 1916- RÖDA KORSET I STRÖM .

Måndagen den 27 mars kl 3-15 6-10- Medlemsantalet i avdelningen vid årsskiftet
utgjorde 106. Till förrådet på platsen har
anskaffats: 14 filtar, 61 handdukar, 14 kud-
dar, 30 lakan, 7 madrasser, 7 putvar, 60
örngått, 13 kostymer, 106 par ka1songer,l20
skjortor, 7 par tofflor, 93 par strumporoch
13 tröjor.
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CEMENT

FÖNSTERGLAS

PUMPAR

lena ¿ ßjälßet
Fam¿ßj@n NILS 5 BRITA MARSA, 51. Jougdabeng, på väg mer
bomanlandet ¿ nonn.

TuR|sTTRAF||<EN 12
' .' 65 KO'§S .. .. ..^mR'\“C'r L TURISTTRAFIKEN Å VATTUDALEN ocn JARNVAGSFQRBINDELSEN

JÅKT' 1* F'S-'*RE°sK^'° ösn-:RSUND-sTRöMsUND.
M. M.

Fastän väldiga snömassor ännu hölja fjäll och dalar, torde
'___ det vara tid börja tänka på ordnandet av en del förarbeten

AMMUNITION för den stundande turistsäsongen. Vid samtal med redaren
KRUT 5, DYNAMIT för båtarna, som uppehålla trafiken å Ströms Vattudal för-

klarade denne också att så skett. I Svenska Turistförening-¿ ens cirkulär hade rederibolaget således genom såväl ord som bild sökt slå ett slag för Ströms vattudals turistled, den
märkligaste däld i riket, varjämte han uttalade den förhopp-



SULFITFÅBRIKEN 12 april 1916.
ingen att arets turisttrafik skulle i år
lfkenn ae närneef föregående åren l vas- Arbetet vid den nya stora sulfitfabriken 1

enflle nån ökee_ Def ferae ej neller rå- ölriksfors har 1 vinter bedrivits med stdr
da minsta tvivel om att förutsättningar 1nte"51Éet§ Det mesta lnrednïegsereetet ar
nerför flnnee_ enaeef efr nlnnnäeelef också fardigt och en del maskiner inmonter-
nnnlyenlneeerbefe bearlVee_ en ae enekll_ ade. Leveranserna av material och maskiner
een efereleene nefnreeenerler_ enn nnn_ ha dock berett vederborande stora svårig-
rulla sig för turisten vid resa Ströusund- heter' eear §âYa1 Svenåke Sem utïandska _

-Bågede-Gäddede, samt den sistnämnda plat- f1rm°r t111fe1Jd av kr19et I f1era fa11 95
sens föraelekflee läge een nreåneennnkr kunnat fullgora âtagna bestallningar. Så

för fjällvenarlneer nen nrflykfer l nlfke gott som alltsammans har efterhand erhållits
riktningar: till Kvarnbergsvattnet, Jorm- från Ty5k1and° V11ket 1a"d V15at S19 vara
verrner_ nnreke knefen n_fl_ nlereer_ det mest leveranskraftiga. En §tor del ma-

terial av olika slag har dock annu icke er-
Ett 8fUHdVí}1k°f för att d@a_tUtíSttta' hållits. Underhandlingar pågå emellertid
fik skall na en större omfattning är em- med vederbörande, den man hoppas, att de

ellertíd. att íärvässförbídelse med skola leda till gott resultat. Till hösten
Strömsund är 8°d- Den Sedan den 1 °kt°P" beräknas hela fabrikskomplexet vara färd-
er gällande tåsridabellen för linjen Os- igt. För fabrikens räkning har också 1 vin-
tersund-Strömsund torde även i stort sett ter inkönts betydande partier ma55aved_
få anses som tillfredsställande, endast
några smärre ändringar vidtages i själva ÅNGBÅTARNA 13 apri] ]9]5_
sättet för realiserandet av densamma. Un- _

der enerr eeer hele vlnrern ner eålnnae Ångbåtsturerna å Stroms vattudal komma in-
Srranennaeråeer l regel vnrlr föreennr_ stundande seglation att kombineras med så-

Har Östersundståget också i rätt tid an- Va] ankommandeusem axgående tåg 1 Str°mf_
kommit till Ulriksfors, så har det vid an- Sund' Ångaren V1r9° kommer att under hog'
komsten till Strömsund varit försenat, Semmeren eV9å från 5tV°m§U"d efter Sedre
aeffe bereenae nå_ eff eff särskilt fåe tågets ankomst på eftermiddagarna med an-

med tredjeklass-vagnar uppehållit trafik- komst 1111 Bågede kï- 8'9 e-m- Samt med eV'
en Ulriksfors-Strömsund. För växling o. geng frå Bâgede på mergenen med ankomst
ayl_ ner aärfar rla eåfr förlnrea_ till Stromsund fore sodra tågets avgång.

Som en misshällighet måste även räknas Eïaner på ett nytt ångbåtsbolag förefinnes
det förhållandet, att resande, som inne- even'
ha andra klass biljetter få finna sig i
att åka tredje klass såväl från som till ULR1KSF0RS'HELGUM 13 apr11 1916'
SCI'ÖIIlSUIld'U1l'.'íkSfOI'S. Olägenhêtêll allt by' Ur Hr- K_ Kar'|SS0nS M0 motion om en ny
ta tåg kommer härtill, varjämte det helt jarnvag5]lnje;
visst ej verkar synnerligen uppiggande
nå rnr¿eren_ ett efter en lång järnväee_ Vad som sarskilt motiverar en bana i Fax-

resa, endast några minuter före framkoms- ä1VeeS de13e“g t111 Festen är ett den sk“1_
ren bli insfnved 1 en kanske mer än en le bilda en utfartsväg för den stora vatt-
gång överfylld freajekleee vnen_ entrafikleden Ströms Vattudal. Utom det att

denna bygd är en av de mest utvecklingskraf-
vad dlstrlktsforvaltnlngen med ab- i på område har
$°1Ut ödväneíßhet efter den 1 maj böf den redan börjat tagas i anspråk för stor-
Söta är att lnsätta en adf °Ch tfedJe' industri, i vilket samanhang motionären
k1e5f Veßnv s°m ååf d1fekt Ostefsund' erinrar om den snart färdiga trämassefab-
;:åfÉm::;:m:e:e:1ees:::Ée;a1tïe“:ed:“::}' riken i Ulriksfors. För den skulle årligen

Û V m 8 m enligt auktoritativ uppgift behöva trans-
1 Strömsund bY883 Oçh 50, °Ch 8en°m e porteras 1.000 ton svavel, 2.000 ton kalk-
âíllkfgakïrnïstïrdnlns Skulle dä, §°m_ar- sten, 1.000 ren kiorkaik, a.ooo con koi,

3 °r _“r S fe 1 ene °f een e 1 Vera 10.000 ton massa. Likaså skola skogstill-
bY8def= fe ett gett handtag 1 detta S1tt gångarna utefter Vattudalen och därtill be-
arbete' lägna vattendrag säkerligen komma att upp-
Strömsund i april lgló driva flera dylika industrier därest för-H
Träff bättrade kommunikationer inbjuda därtill.

KANALUNDERSOKNING l8 april l9l6.
På förordnande av väg- och vattenbyggnads-
styrelsen har distriktsingenjören, Kapten
Lundström i Sundsvall under de senaste 14
dagarna företagit en del undersökningar an-



gående frågan om kanalisering av Ströms EN HUGTIDLIGT AKT 25 aprii 1g15_
Vattudal. Undersökningarna, som bedrivits _. _

län s hela sträckan ha helt och hållet va- L°rda9e" den 22 dennes ipåskaftgn) vigdesQ arit av förberedande karaktär. Så snart vä- St°ftet efter f' hemmanagïren Jons R°SeÜï
derleksförhållandena medgiva komma emell- berg i Uh"° Strömsund* ti 1 de" Sista V1 '
ertid ytterligare undersökningar att före- an' Åkte" försiggick i Ströms kyrka* Som
tagaS_ Dessa torde påbörjas i jun¿_ med anledning av sorgeakten var smakfullt

dekorerad med blommor och granar.

Vid tonerna av en sorgemarsch inbars den
Strömsunds T1d"i"9 20 aprii 1916' blomsterprydda kistan av den avlidnes sön-

er och närmaste anförvanter. Efter ett par
KRIGE1ö sångnummer förrättades jordfästningen av
STARK 3pÄNN1N(; MELLAN USA QCH TYSK- V. paSt0r' N. Ehrenström. Sångkören sjöng

så "Integer Vitae", varefter sedan ännu en
LAND- psalm avsjungits, kistan bars ut och sänk-

tes ner i familjegraven.

22 apri1 1915 Ett hundra år fyller änkan Brita Olsson,o
född Andersdotter, i Öhn, Ströms socken,
påskdagen den 23 april. Hon föddes näm-

BRITÅ ÛLSSÛN, SVGQÅVÖGÛ, ÜÜÜ» f0t09VafeV3d ligen detta datum år 1816. Föräldrarna
på ]00'år5da9e" den 23 aprli 1916- voro rustmästaren Anders Olofsson och
Brita karlas aïhnänt na omnor. Sveanll hans hustru K8I'SCín Gröndahl på bOStä11"

g et Svedje 1 Hallen 1 Hammerdals socken.och är trots sin höga ålderdom mycket pigg _

och kry_ Hon doptes av sin morbror, prastmannen
Olof Grondahl. År 1842 ingick hon akten-
skap med bondesonen Erik Olofsson från

N gården Svedje i Öhn. Mannen är nu död se-
dan någon tid tillbaka. Brita har alltse-
dan giftermålet bott på nyssnämnda gård.
Hon har 3 barn, tjugu barnbarn och tju-
gufem barnbarnsbarn, som utom en stor
krets vänner och bekanta få fira hennes
hundraårsdag.

Den åldriga är frisk och kry, hör något
illa men ser gott, t.o.m. utan glasögon,
är klar i sin tankegång och vill gärna
höra berättas om tidens viktigaste händ-
elser, som hon sedan tydligt skildrar för
andra. Stödd på sina käppar gör hon em-
ellanåt visit hos sina grannar, där hon
då livligt pratar bort en stund samt är
för övrigt alltid livlig och glad.

§
BIOGRAF I HAVSNÄS OCH ALANÄS

Roy

MJULKEN UPP 27 april l9l6.
Höjning av mjölkpriserna från l8 till 20
öre pr liter förebådas i Strömsund och kom-
mer endera dagen att bli verklighet.

11 d k A] ~ I öppna vaken åkte i onsdags en lappman å

centra]bi°grafen' e er en S' ' anas Ströms vattudal vid Strömsund när han med
och Havsnäs ordinarie biograf, hade annan- . enh.ord Sku11e dra öve; älven La

. n H U . . 51n r J g _ pp

dåg påsk S1" fgrsta fïrïïta]1n}ng E gšš mannen hade strax förut intagit fullt lag-
nas' rogramme som S U e Spe a - V ~ er av öl i sin "kunt" men lyckades trots
9å“9e' måste på 9"““d av e" maSSt“11St"°m' detta haiia saväi sig sjäiv som den :unga
"äng Speïas vid ]]'tiden ytterïigare en “kunten" uppe vid iskanten, tills några per
9 9' soner med båt kom och räddade honom, där-
Den kommer troligen att om lördagskvällar- med tröstande hans gumma, som under tiden
na spela i Alanäs och om söndagskvällarna mannen legat i vaken upphävt de mest inten-
i Havsnäs. siva klagotjut, skriver vår meddelare.

39

LAPPEN FULL I VÅKEN 28 april l9l6.
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samllngspunkt for det Strom som
dansar och ler, öppnar inom kort
för säsongen.



SJUKSTUGAN 13 maj 1915, T. Loman och fjärde av M. Persson. Atta lö-

Ur lzste provinsialläkarens inspektionsrap- pare deltogo'
P°rt- |<R1G|g1, 2 juni 1916.

I samband med tillkomsten av vatten- och --

avloppsledningar för samhället i dess hel- STORT SJOSLAG I SKAGERRACK
het hade äVeH SjUkStUQa ß0mmlt i åtjütän' STREJK g juni ]g]6_
de av bättre anordningar 1 detta hänseende. _-"““

1. _ _ U Strejk har utbrutit bland byggnadsarbetar-
De ° 'ka 5J"k5ala"“a bef"""°5 l Val “"de"' na vid Ulriksfors cellulosafabrik där trä-
hâllet' Snyggt Skick' G°d °"d"l"9 °°h "e"' varuarbeta ne be ärt ett dyrtidstillä
ll9het Éådde l"°m Sj“kVårdSl"'ätÉ"l"9°ÛS med 7 öre pr timåe. Arbetsledningen ville
olika lägenheter. Yttre renhålln1ngen over- ej gå med på Större förhöjning än 4 öre,

äa aï °ch Sk°teS på fullt tlllfredsstallan' varpå strejk förklarades. En del av arbet-
e Satt' arne ha dock redan återgått, och då detmes-

. ta av byggnadsarbetet utföres på ackord
ÉQUUEBIÃQ l3 maJ l9l5- kommer strejken ej att få något nämnvärt
I morgon kväll kl. ll vridas uren fram en inflytande-
timme.

Pa fredagen utfärdades fd1jande k. förord- 95595¿9l-IBXEÉ 9 J""l l9l6'
ning; Till J.K. anmäldes härom dagen en skriftt k _ n d, U _ t k

Från och med den l5 maj t.o.m. den 30 sep- :?mf¿:yânïšgåašÉr°mSun där ln et tryc e

tember l9l6 skall kungörelsen den 16 juni
1899 angående antagande av ny, för a]'|a gr- Vid DGSÖK h0S J.K. har hr J.R. SCnEY'IIlân nu

ter inom riket gemensam tideräkning, ej a- uppgivit att han, som innehaft trvtkeri i
ga ti]]ämpning, utan Skal] tiden i gå Vä] StPÖmSUnd Omkrlng l8 år, där Ut8SlUtänd6
rättsligt som borgerligt hänseende för al- tryekt n0tifikati0ner, f0rmUlär 0- dyl- Ûå

la orter inom riket räknas lika med medel- Undänte9SViS» SåS0m i förevarande fall. dn-
zontiden för den längdgrad som, i tid räk- nät trytk UtfÖrtS, när detta Skett i den
nat, ar be1agen pa tva timmars dst1igt av- uppfattningen. att vad Sålunda tryckts va-
Stand från langdgradan för det anga1$ka rit att anse som accidenstryck. Hr Schenmn

centralobservatoriet i Grenwich eller 47 när emellertid l0Vdt ätt med än Större äkt-
minutar ggn 45 Sek, ö$t1igt avstånd från samhet än hittills hädanefter tillse att
stackno1ms dbservatdrinm. Den 15 maj 1916 endast attidenstrvtk kommer att utföras-
anseg börja en tinma tidigare 'a'n enligt nu- Med anledning härav här J.K. fÖY'kläY'ât att
varande tid$barakning_ Den 30 Sept, 1915 han "för närvarande låter bero vid vad så-
anses sluta en timma senare än enligt den lundd föreknmmit i Sdken"-
i denna kungörelse föreskrivna tidsberäk-
ningen, MAJBLOMMAN l0 juni l9l6.

Av inköpta 2.500 majblommor ha i år i Ström-
Åšëålêß 20 maj l9l6- sund fdrsaits 2.411, vi1ket givit en be-
Seglationen å Ströms Vattudal tog i går sin hållning dv 220 kr 52 Öre. SOM inSdttS i
början för året, i det ångaren Dragan av- bank-

9l°k tlll Bågede' Av bena11ningen fran föregående ars för-
Endast obetydligt med is kvariisser annu- sa1jning nar ntbetaiats 137 kr 36 öre för

mjölk under vintern till två familjer, var-
. jämte 64 kronor under vintern utbetalts

BOLAGSSTÄMMA 30 maJ 1916' för mjölk och bullar till tvenne behövan-
Ulriksfors sulfitfabrik hade i lördags or- de barn.
dinarie bolagsstämma å Grand Hotell i Ström-
sund under ordförandeskap av dir. Aug. Näs-
lund. Styrelsens och revisorernas berättel-
ser föredrogs och godkändes och ansvarsfri- FÖRÄLDRAR OCH MÅLSMÄN SOM HAVÅ VÅCCINA-

het beviljades. Balansräkningen den 31 de- TIÛNSPLIKTIGE BÅRN ERINRÅS OM SKYLDIG-

cember l9l5 hade en slutsumma av kr. l.680. HETEN ÅTT FUR UNDERGÅENDE AV VACCINÅTI-

760244. ON INSTÄLLÅ BARNEN SAMT OM DE PÅFULJDER
PAR. 23 REGLEMENTET FÖR SKYDDSKOPPSYMP-

TERRANGLUPNING 30 maj 1916. NINGEN Av DEN 23 sspï. 1853 BESTAMMER

-f___'__f__ff' . . ._ . ._ FÖR URAKTLÅTENHET HÃRUTINNÅN.
Vid terranglopning 1 Stromsund 1 sondags på

omkring 4 km. bana erövrades första pris $tr0mS k0mmunalnamnd

av E. Eriksson med en tid av 19 m. 5 sek.
samt andra pris av K. Karlström, tredje av
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fortsätta arbetet.f“/ fä
_' -C'-"-íïšrl 20 jam 1916.

Enighet i lönefrågan har nu uppnåtts mel-
14 juni 1916 lan arbetsgivare och arbetare vid Ulriks-

' fors sulfitfabriksbygge. Strejken pågår
Strejken vid sulfitfabriksbygget i Ulriks- emellertid ännu, då arbetsledningen ej
fors är enligt vad som nu upplysningsvis vill ingå avtal med den syndikalistiska
meddelas anordnad av platsens syndikalist- föreningen på orten utan vill uppgöra
förening och det är den som förklarat ar- personliga kontrakt med arbetarna.

betSp]atSe" 1 b]°°kad° För att få en lösning på frågan har nu
Vid fabriksbyggets påbörjande ingicks ett några av de strejkande beslutit att bil-
avtal mellan arbetarne och ledningen och da en fackförening sorterande under lands-
detta avtal skulle gälla så länge bygget organisationen. Med en fackförening an-
varade. För en tid sedan begärde arbetar- ses avtalet kunna ingås och strejken så-
ne ett dyrtidstillägg med 14 å l5 procents ledes kunna upphöra.
förhöjning på timlönen. Arbetsledningen
förklarade sig villig gå med på en för- 27 juni l9l6.
höjning av omkring 10 procent. Arbetarne St e.ken i Uïríksfo å år ännu_ Ett 20_

goïtggo ej detta förslag Utan nedïade ar' tal årbetare ha emellegtgd återgått till
e e arbete. Arbetsledningen har nu genom an-

Någon uppgörelse har ännu ej träffats. slag meddelat att de arbetare, som ej in-
Arbetsledningen hoppas emellertid attned nan månadens slut återgått till arbete
nytt folk utan större svårighet kunna skola anses som avskedade.

nu in
27 Jam 1916.

Jämtlands läns 4:de allmänna lärarmöte i Strömsund börja-
de i går kl ll f.m. med inledningsguds-tjänst i kyrkan,
varvid predikan hölls av fil.kand. pastor Mattias Ling.
Dessutom förekom solosång av den unga begåvade sångerskan
fröken Kristina Strömgren.

Kl 12 samlades mötesdeltagarna i missionshuset, där mötet
öppnades med ett anslående anförande av bestyrelsens ord-
förande, folkskoleinspektör E. Eriksson, som därvid erin-
rade om de viktiga händelser, som inträffat på folkskol-
ans område sedan föregående länsmöte, exempelvis folksko-
leöverstyrelsens inrättande, seminariereformen, reformen
av folkskoleinspektionen samt berörde förslaget till ny
normalplan för folkskolan. Talaren framhöll att ett märk-
ligt nydaningsarbete pågått och alltjämt pågår men att
det delvis ännu icke fullbordats. I varma sympatiska orda-
lag erinrade han om den förlust folkskolan lidit genom
Fridtjov Bergs bortgång.

Vid val av funktionärer utsågs till ordf. J.P. Johansson,
Hornsberg, till v. ordf. H. Skogman, Hålland, sekr. D.F.
Nordfors, Strömsund, och v. sekr. Alfred Lögdberg, Tull-
ingsås. Revisorer av l9l2 års länsmötes räkenskaper blevo
C. Christensson, Östersund, och L.0. Westin, Alsen.

» Till byråchefen J. Franzén avsändes följande telegram:

ERIK RONNE Deltagare i Jämtlands läns läraremöte, som glatt
s¿m%Mund sig åt Eder närvaro här i dag, bringa Eder sin

vördsamma hälsning.
Eriksson Johansson

Till folkskoleöverstyrelsen avslöts följande telegram:

Jämtlands läns allmänna läraremöte, som nu är
samlat första gången sedan Överstyrelsen trätt
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i verksamhet, anhåller till överstyrelsens chef och dess ledamöter få am-
föra sin vördsamma hälsning.
Eriksson Franzén

Kl 1 följde så föredrag av rektor C. Sehlin om "uppfostran av viljan till arbete". Före-
draget, som framfördes på ett livligt och medryckande sätt, mottogs med bifall. Folkskol-
lärare A. Rydén från Östersund inledde därefter överläggningen i frågan "Vore en auktori-
serad folkskolans sångbok till gagn för sångintresset i vårt land?" - Härpå följde en liv-
lig överläggning i vilken deltogo folkskollärarna N.H. Vikberg, Lit, P.A. Lindholm, Vän-
näs, fru Fredrika Nordfors, Strömsund, Hermansson, Rätan, Christensson, Östersund, folk-
skoleinsp. Eriksson och rektor Sehlin. Följande uttalande gjordes i denna fråga:
Enhetlighet inom sånglitteraturen har från gammalt varit erkänt såsom något önskvärt. Så

äger den svenska kyrkan sedan lång tid tillbaka en för hela landet gemensam sånglittera-
tur. Detsamma är förhållandet med ett flertal organisationer inom vårt land. Det synes
oss som om tiden nu vore inne, att även folkundervisningen finge åtnjuta samma förmån, en
för hela den svenska folkskolan gemensam sångbok. Härigenom skulle många stora fördelar
vinnas. Enhetligheten i sångundervisningen inom den svenska folkskolan skulle åstadkomm-
as. Även under själva skoltiden vore en dylik enhetlighet av värde. Så t.ex. elevflyttning
skolorna emellan, ombyte av lärare o.dyl. Den största betydelsen framträdde dock efter
skoltidens slut hos den vuxna ungdomen, vilken då vid avgången från skolan, voro lycklig
ägare av såväl text som melodi till ett visst antal för hela vårt folk gemensamma svenska
sånger. Vidare skulle en dylik "svenska sångboken", tryckt i massupplaga helt naturligt
bliva mycket billig, och just därigenom också få den önskade stora spridningen.

Mötet vill därför som sin mening uttala, att en auktoriserad av centralmyndighet gillad
och stadfäst folkskolans sångbok vore till stort gagn ej blott för sångundervisningen in-
om skolan, utan fastmera för den unisona sångens höjande inom hela vårt folk."

Efter middagsrast vidtog diskussion över ämnet: "Folkskolan och kravet på ungdomens fysis-
ka fostran", inledd av folkskoll. C. Christensson från Östersund.

Följande resolution antogs:

Då det är av stor betydelse för folkhälsan att ungdomen går ut i livet med en härdad och
väl utbildad kropp bör i folk- och småskolan synnerlig vikt läggas vid barnens fysiska ut-
bildning.
För den skull bör:
a) under skoltiden dagligen förekomma gymnastik bedriven efter lämpliga för barnens bdnv
utarbetade dagövningar och under de därför passande årstiderna idkas friluftslekar och
idrott;
b) särskilda gymnastiklokaler anskaffas, eller, där det ej är möjligt, läro- och avkläd-
nings begagnas, gymnastikmateriel, såsom repstolar, bommar o.dyl. uppsättas;
c) lämpliga lek- och idrottsplaner anordnas vid varje skola;
d) behövlig lek- och idrottsmaterial anskaffas;
e) instruktionskurser i gymnastik anordnas i större utsträckning än hittills för lärare-
kåren, och uttalas önskvärdheten av att landstinget måtte lämna bidrag till sådana kußær;
f) åtgärder vidtagas för att även efter slutad skolgång samla ungdomen till gymnastiköv-
ningar, friluftslekar och idrott.

Kl 7 e.m. gavs aftonunderhållning i ordenshuset. Därvid medverkade violinisten Göran Ols-
son, rektor Sehlin, kantor J.A. Jonsson från Häggenås, fröken Kristina Strömgren, Ström-
sund, samt en dam- och en barnkör. Det hela avslutades med uppförande av sagospelet '?rin-
sessan Snövit". - Samtliga prestationer mottogos med livligt bifall.
Samhället var under dagen till gästernas ära rikt flaggprytt.

STRÖMS SKOLOR 4 juli 1916.

För uppförande av skolbyggnader i Lövberga, Ulriksfors och Hedningsflokälen samt gymna-
stikhus i Strömsund har Ströms församling erhållit k.m:ts tillstånd att upptaga ett 40-
årigt amorteringslån av 80.000 kr.

STREJKEN I ULRIKSFORS 4 juli 1916.

är nu enligt vad arbetsledningen uppgiver praktiskt taget slut. Ett 50-tal arbetsvilliga
ha anmält sig. Ena timmeruppfordringsverket är nu i gång och man väntar även inom kort
kunna börja med det andra.
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___J .JJ J _ J J Ängaren Virgo star fortfarande pa grund.
-J Företagna försök att länspumpa densamma ha

misslyckats. I stället har man nu tagit upp
8 . 1. 1 16. dykare från hernösand, vilka söka proviso-ju i 9

ÅNGAREN v1RGo GRUNDSTÖTER ocn sJuNKER. rlskt tata 1a°ka“°

Ångfartygsaktiebolaget Virgos ångare med ll juli 1916.

samma namn stötte i torsdags under uppgå- Under natten mot gårdagen flottogs den
ende på grund i ögelströmmen' belägen un- rundstötta ån aren Vir o sedan d karenn . . n u Ü g g g , ygefar 5 mil fran Stromsund mellan Gardna- . . H .
set och Svaningen, blev läck och gicktill ïgríšâšgnfrân šïnåäïíålíåëšïåeïegeäpïâïïnd
botten. Stället för olyckan var dock så U ' . g . .

d t .dd _ ha1_ Stromsund, a vars slip reparering av den-
grunt' êtt vattnet en as na e upp 1 samma skall pågå dag och natt Som den ej
va maskinrummet. Passagerarna fördes med ära it Si bet dli SkadOr'beräknas den

° - - 8 8 Y 8
roddbat upp tlll Svanlngen' redan på torsdag kl. halv fyra kunna anträ-
Orsaken till grundstötningen anges vara, da den ordinarie turen.
att ångaren på grund av att timmer hindra-
de, måste gå ur den valiga farleden. 13 juli 1916,

R d ' h t fl ' " ' - . . . .

e eflet arnengšgera .ottnlngsforçnlng Om skiftet 1 Frostvikens by skriver post-
ens angare for lanspumpning av den sjunkna u . U .

. H . n n mastaren Sigvard Arbman foljande:
angaren. Man vet annu ej om lackan ar av
den storlek, att dykare måste efterskickas. Byns ägor utgöras till största delen av kal-
Huru fort bärgningsarbetet kan vara avslu- fjäll, endast nere vid sjöarna Kvarnbergs-
tat vet man alltså ej heller. vattnet och Jormvattnet finnes en gles

. U n . krans av skog. För tio år sedan började här
Virgo var for narvarande den enda angare, . . . .

. . . U . . laga skifte och pagar alltfort utan attnag-
som gick i passagerartrafik. De ovriga an- . .

ra rocesser eller nagon oenighet mellann . . ._ p

garna aro upptagna medkt1mmeåP0%ïerlnš°Na bönderna och trävarubolagen - som äga inem-t nu 0 0 so nugå: šššååïïzdçïamëïâën ëvnšväašbïïnugser ot halvten av byn - pa nagot satt forhalat
J g g ' tiden.

För postbefordran torde man kunna anskaffa
motorbåt. Fyra olika lantmätare hava hittills haft

M
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skiftet om hand, utom alla assistenter som igen. Ångmaskinen, som varit ner till Munk-

arbetat mer och mindre självständigt. Na- tells verkstäder för reparation, anlände
turligtvis har man största delen av tiden i går åter till platsen. Sågram och hyvel-
låtit arbetet vila. maskin ha måst anskaffas nya och äro leve-

Den så gott som värdelösa fjällmarken skall retade färåíga för ínmonterångf Man beräk-
. . u N . nar, att sagen skall vara fardig att tag-

naturligtvis kartlaggas och varderas lika . . H .
H as 1 bruk 1 slutet av denna eller borjan

noggrannt som god skogsmark. Kartan over av nästa månad_

fjällen är sa fin, sa man nästan skäms. Och

under tiden blir bönderna fattigare och Med sågen var förut även förenad snickeri-
fattigare, och när skiftet en gång tar slut fabrik. Någon sådan har dock nu ej uppförts.
- ingen känner dagen och stunden - torde Ägare av sågen äro som bekant ett konsor-
väl kostnaderna ungefär motsvara värdet av tium på platsen. bl.a. landstingsman 0.
det skiftade. Olofsson, Jonsgård.

Täiisi 20 juli 1916- Åfhtsifu 24 ju1i 1916.

Kopparfyndigheterna i Lillfjället, 4 â 5 km Den Sedan en tid pågående Strejken vid U1_

från Gäddede. nndersökes f-n- av en ingen- riksfors suificfabrik är nu hel: och håll-
jör Orn. Täljstensbrytningen vid Lermon.och et avblåst och blockaden upphävd_ överens-

Junstefvattnet Skall UU ígångsättas- I år kommelse har nämligen träffats mellan ar-
skall omkring 1.500 ton brytas och nedfrak- betsgívare och arbetare_ Nya arbetare ha

tas till Strömsund» där en kvarn kommer att anställt och de gamla ha erhållit tillstånd
UPPbY88aS för målning av Stenen- att återgå och få arbete tills bygget blir

0 färdigt i november.

Åß 22 ju1i 1916

Näsvikens ângsåg som brann ner sistlidne W
januari månad, är nu snart åter uppbyggd

4
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GATUBELYSNING 1 aug 1916-

Municipalstämman beslöt med A.-B. P. Holms elektricitetsverk kontraktera om ombygg-
nad av ledningarna för yttre belysningen 1 samhället samt i stället för nuvarande
kolspetsbåglampor anbringa metalltrådslampor. Till komiterade att därvid företräda
samhället valdes hrr A. Näslund, 0. Olofsson och N. Persson.

90 år«~svf=~
PROSTEN O.N. WAGENIUS

HYLLAD

PÅ HÖGTIDSDAGEN DEN 8 AUG

1916.

Prosten, kyrkoherden i Ström, 0.N. Wagenius, fyller i dag 90 år. Han är född i Ma-
rieby och hans föräldrar voro bonden Nils Östgren och hans maka. Han studerade först
vid Östersunds läroverk, men blev student i Uppsala år 1850. År 1859 tog han teol.
ex. och blev samma år prästvigd och har alltså en nära 60-årig prästmannabana bakom
sig. Året därpå utnämndes han till kapellpredikant i Hemsö och år 1873 till kyrko-
herde i Ströms socken, där han ju som bekant fortfarande har sin verksamhet. Åren
1904-08 verkade kyrkoherde Wagenius även som kontraktsprost i norra kontraktet.
Även i landets världsliga styrelse har prosten Wagenius tagit verksam del, då han
under åren 1884-87 varit medlem av riksdagens andra kammare.

l2 aug. 1916.

På sin 90-årsdag i tisdags blev prosten Wagenius föremål för ett stort antal upp-
vaktningar med bl.a. blommor och telegram, däribland från biskop Lönegren och lands-
hövding Johan Widën. En versifierad hyllning bragtes av v. pastor G. Löfvenmark.
Prosten höll ett långt tal till de församlade sockenborna, vari han tackade för hyll-
ningarna.

På kvällen intogs gemensam supê i kretsen av barn och barnbarn, några vänner och le-
damöter av kyrko- och skolrådet samt ämbetsbröder. Med undantag av ett par timmars
middagsvila var åldringen uppe och påklädd hela dagen från 8-tiden på morgonen till
ll-tiden på kvällen. Själsförmögenheterna har han fortfarande i behåll och följer
dagshändelserna med intresse.

u1_R1|<sFoRsARBETARNA oReAN1sERA sle. 19 aus- 1916

VID ULRIKSFORS SULFITFABRIK HÅR AV ETT 3Û'TAL ÅRBETARE BILDATS EN AV'
DELNINQ AV SVENSKA GROV' OCH FABRIKSARBETARFORBUNDET. MED ÅNSLUTNING
TILL FORBUNDET FRÅN OCH MED DEN l AUG. TILL STYRELSE VALDES K. OSKAR
FORSBERG. K.J. ANDERSSON. H. BERGLUND. J. JOHANSSON. F.V. SVENSSON
OCH TILL KORRESPONDENT GOTTFR. SKOG.

#6



KRIGET2 20 aug. 1916.

RUMÄNIEN FÖRKLARAR ÖSTERRIKE KRIG. TYSKLAND UTFÄRDÅR OMEDELBART KRIGS“

FÖRKLARING MOT RUMÄNIEN.

DE FRANSK'ENGELSKA MASSANGREPPEN PÅ VÄSTFRONTEN ÅTERUPPTAGAS.

RELATIVT LUGN PÅ OSTFRONTEN.
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SJUKSTUGAN 26 aug. l9l6. ULRIKSFORS 14 Sept. 1916.

Förslaget till utgifts- och inkomststaten Ulriksfors sulfitfabrik står nu 1 det när-
för sjukstugan i Ström nästa år balanserar maste färdig. Inmonteringen av maskinerna
på kr. 10.725. Av inkomsterna äro 6.860 av- har verkställts och endast några smärre ar-
sedda att utdebiteras genom landstinget. beten å uthusen kvarstå. Fabriken som ny-

ligen fått hem kol, har i dagarna provkörts.

ÄLGJAKTEN 23 sept. l9l6.
26 älgar ha fällts på Ströms trävaruaktie-

2 sept. l9l6.
BRATTSYSTEMET SEGRAR I STOCKHOLM.

LÃKARNA 5 Sept_ 1915_ bolags marker efter Ströms vattudal. I jak-
ten ha deltagit bolagets tjansteman med fle-

Lakarna vid lanets sjukstugor 1 Sveg, Strom- ra
sund, Hede och Gäddede begära hos landstin-
get lgneïgrçöjning till 1.000 kr. pr år fr. LÅNG NATï 30 Sept_ 1915_

°'m' r ' Den längsta natten i nyare tidens historia
STRUMS VATTUDAL_KANALEN 7 Sept_ ]9]6_ inträffar meiian iördêg 0Ch Söndag. Då här

nämligen den s.k. sommartiden spelat ut sin
Distriktsingenjoren kapten A. Sundstrom 1 icke a11tför betyde1Sefu11a rdii_
Sundsvall har som bekant i sommar företag-
it undersökningar för ifrågasatt kanalise- HAMN5pÅR VID FLÅSJUN 5 dkt_ ]g]5_
ring av Ströms Vattudal. Enligt vad kapten
Sundström meddelat avslutas inom de närmas- JaV"Va9S$tYP91S@" ämnar h0$ k- mit 90fa
te dagarna pågående utearbeten å platsen. fVam$t§11Ül"9 0m_§"1ö99a"d9 aV hämpåf 0Ch

Härefter återstår bearbetningen av det vid 1a5tkaJ V1d F1å5J°"5 båt'> 1a5t' °Ch m°te$'
dessa erhaiina materiaiet, viiken dmdeibart plats Samt har därför anmddat arbatsthafen
v1dtader_ att träffa överenskommelse med kommunen.

Innan årets slut kan man vänta en allsidig
utredning av den betydelsefulla frågan. ÉII_§IÉNÅ¥QÉß§flÜQ 19 °kt- 1915-

har i sommar gjorts ovanför Gussvattnet i
RÅNFURSUK MOT POSTSKJUTS l4 sept. 1916. Frostviken av överste Rappe. Fyndet, som

Då postskjutsen mellan Lövberga och Alanäs- Ut9ÖVeS äV_e" Vacker Pl1$PetS aV 9eQ0m$k1"'
ar 1 nandags kväii på vpprasa från Lövberga 119 kvartßit. 9 tm- lång Oth med Stdrsta
befann sig i en större skog mellan Havsnäs P'edd"aV 1-5 tm- Smt Û-7 Cm-_tJ°Ck¿ haf
den A1anaSet dverfd11S den av en person, overlamnats till lanets fornminnesforening.
som tydligen hade för avsikt att råna den-
samma. Med hjälp av piskan lyckades emell- ïåål. 28 °kt- 1915-
ertid kusken bliva kvitt mannen ifråga, vil- vid vägstamma 1 Strömsund 1 dar med Hammer-

ke" därefter fÖP$V"" 1 Sk09@"- Ma" fÖ*m°d' dals tingslags väghållningsskyldige beslöts
ar att den överfallande är identisk med en rörande dm1aggn1nd av vagen Ströms kyrka-
1 Orte Sak. 1Uffare. Det kan erinras Om, -Lövberga vidhå]]a det en gång fattade be-
att Samma pdstskáuts aven förra årat var siuter dn vägens byggande på västra sidan
Utsätt för ÖVe'fa11 ÖV tVä""e Pe"5°"et på om Kvarnberget. Det förut härom fattade be-
den ovannämnda Skadan - man lyckades även sidtat nade efter av Rissaias n.f1. byanan
då k1aVa 519- anförda besvär upphävts av k mzt, som åter-

förvisat ärendet till ny behandling.
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STADSPLANEN 2 nov. 1916.

" Stadsplan för Strömsund har
Y 30 °1<f- 1915- fastställts av k. m:t.

_ SKOGSÅUKTION 4 nov. 1916.
Hafrestróms aktiebolag har nu definitivt beslutat inkö-
pa aktiestocken i Ulriksfors sulfitaktiebolag till en Sk°95aUkt1°" Var 1 Sår Ut1Y5t
kurs av 135%. Detta sistnämnda bolag har ett aktiekapi- att"hå11a5 å Sa"de11"§ h°te11
tal av kronor 1.540.000, Håfreströmsbolaget, som förut Stromsundß åue" de1 V1rke5'
har ett aktiekapital av kronor 1.250.000, har beslutat P05terø Ut5tamP1ade å Éafsoch
fördubbla detsamma. Köpet är motiverat av Håfreströms 0- Larssons hemma" 1 S11Jeå5'
aktiebolags behov av att säkerställa tillförseln av sul- e"¿ E"¶a5t en post å Ci? 5-QÛ0
fitmassa till sina pappersbruk i Dalsland, vilka produ- trad f9r5â1de5 eme11ert1d_F111
cera omkring 15.000 ton papper pr år. Ulriksfors sul- eft Pr15 ÖV krn 13' RV trad-
fitfabrik beräknas komma igång vid årsskiftet med en Kqpare Var Str°m$ traVaVUak'
produktion av 10.000 ä 12.000 mn, huvuasakiigen blek; t1@b°1a9-
sulfitcellulosa.

BOLÅGSSTÃMMA 13 nov. 1916.
Enligt meddelande fran styrelsen själv ha köparne pa """"""'
extra bolagsstämma den 28 tillika förbundit sig att in- U1r1k5f°r5 5U1f1takt1eb01a9
lösa jämväl minoritetens aktier till samma pris, 270 hade dÉ" 11 denne? extra b°'
kr. pr aktie, men skola härför aktierna jämte kuponger 1a955tamma på y1r1k5f°V5 h°t'
senast den 15 instundande december, in blanco överlåt- 911 under °fdf°ranÜe5kaP ÉV

na, presenteras hos Skandinaviska kreditaktiebolaget i d1r-_AU9- Na51Und- A"1ed"1"9'
Stockholm. Överlåtelsen sker endast genom att ägaren en t111 Stämman Var att b°1a'
skriver sitt namn å aktiebrevets andra sida. gets akt1e5t°Ck_fÖr5å1t5 t111

Håfrestroms akt1eb0lag, var-
Försäljningen av aktiemajoriteten i Ulriksforsfabriken efter styre]sen_ bestaende av
är sålunda definitiv. Villkoren är ju även fördelakti- nrr Ang_ Nas]und_ U_ Hd]m_ N_

ga och ur ekonomisk synpunkt ha aktieägarna alla skäl Asbegren_ Magnus Hansson den
att känna sig nöjda. Aktieägarne i Ström se dock ej med N_M_ Jönsson ävensdm revisor-
odelad glädje pa försäljningen. Vid sidan av den ekono- erna sta]]t sina mandat t1]]
miska synpunkten finnes en ideell. Det var Strömsbor- förfdgande_
nas stora hembygdskärlek och känsla av att inom sock-
nen skapa en industri huvudsakligen ägd av ortsbor och
byggd för förädling av ortens råvaror, som kom dem att REGLERING 2] ndv_ ]g]5_
så mangrannt sluta upp till teckning av aktier.

Allman k0nsumt10nsregler1ng
De ekonomiska synpunkterna äro ju som sagt genom för- 1 jandet fdrberedes_ Nya max-
säljningen väl tillgodosedda, men de ideella ha fått 1m1nr1s_ s1ktn1ngsförbnd_
en stöt. Strömsborna få nu söka sin tröst i det faktum tvangsuttagning 1 nddiga fa]]
att fabriken övergatt i svenska händer, att den koumer m f1_ atgärder 1 vantan ba
att tjäna svensk industri och tillika, ehuru ej i vän- brbdkbrtsbrgan1satidn_
tad grad, kommer att bidraga till kommunens utveckling
°°h ek°°miSka Styrka- sKossNvTT 28 nov. 1916.

För Inlandsbanan blir försäljningen av stor betydelse För närvarande bada förbered-
och kommer att i betydlig grad bidraga till dess bär- e]ser att uts]apna en svensk
kraft. Ulriksforsfabriken var ju ursprungligen byggd uppfinning 1 marknaden_ som

för export och massan skulle över Östersund och Trond- 1 bög grad kommer att förenk-
hjem leta sig ut i världsmarknaden. Nu kommer den att ]a a1]t sk0gsarbete_ patent
efter Inlandsbanan fraktas ned till Kristinehamn för nar nam]1gen sökts a en trad-
att därifrån vidare transporteras till Håfreströmsbo- fa]]ningsmaskin_ driven av
lagets pappersbruk. Man har ju hoppats pa rätt omfatt- mdtdrkraft_ Den ar redan nt-
ande godstrafik upp efter Inlandsbanan, men med ringa exberimenterad den nar visat
returfrakter från inre Norrland. Enbart genom Ulriks- sig sa va] andama]sen]ig som

forsfabriken och genom dess försäljning har nu järn- ntbmdrdent]1gt ba]]bar_ Ett
vägsstyrelsen att vänta returfrakter pa över l0.000ton begrepp om dess snabbhet far
arligen. Härtill kommer fabrikens stora behov av svav- man av unbd1ften_ att den faj-
el, kol, med flera nödvändighetsvaror och materialier, ]er brdinara träd av 15-15
vilka givetvis även komma att kraftigt bidraga till In- tums tjdek]ek na en den en

landsbanans räntabilitet. na]v minut_ Apparaten betjan_

as av en man och en pojke och
1' driftskostnaden till 2 öre prÅ Å stock.
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J^MTL_^ïnS LAN En säregen drunkningsolycka inträffade i lördags å Ströms
Vattudal. Motorbåten Strömsund II, som fördes av hr Nils

L^NDsK^NJET Mikelson, var på väg från Bågede till Strömsund. Förutom
hr M. befunno sig två besättningsmän och likaledes ett

Tlïï par pråmkarlar ombord. Samtliga befunno sig inne i kajut-
Lansmannen l Ströms dlstflkt- an utom hr M. som gått upp för att fylla en kanna med

brännolja. Om en stund observerade de innevarande att ol-
I anledning ÖV bifogade» tlll jefatet låg i sjön. De skyndade då ut, men kunde ingenstä-
Konungens Befa]]nln95naVand9 des upptäcka Mikelson. Troligen hade fatet kommit att rul-
ankomna 5kriVe]5e från N-G- la över bord och under ansträngningarna att hindra detta
Danlën 1 Strömsund 1 fråga Un hade föraren även fallit i och drunknat. Händelsen inträf-
tillämpning ÖV bestämmelserna fade mitt utanför Klövån. I går draggades efter den omumr
rörande maxlmiprls å $mÖf»Vlll nes lik ännu på aftonen, dock utan resultat. Hr Mikelson,
Konungens Befa11nln95haVa"de som beskrives såsom en präktig man, var omkring 35 år samt
närmed anm0da Eder meddela SÖ' efterlämnar hustru och ett barn.
kanden, att till fastställda
maximipris å naturligt smör,
vilka älla för leverans frittg nu

banvagn eller fritt ombord, 1 dec_ 1916_
tillägg icke må göras i vida- .
re mån än vad som medgives en-
'ligt '|§ 3 m0|1|_ Samt 2 ogh 3 TILLGÅNG PÅ AMERIKANSKT FLÄSK.
§§ |(ung]_ förgrdnjngen om max- BÖR RESERVERAS FÖR SKOGSARBETARNES RÄKNING.

imíprís å naturligt Smör den Enligt tillförlitliga uppgifter har livsmedelskommissionen
âšngëâoïsâelgàâä ââdågngårond' fått till förfogande ett avsevärt parti amerikanskt fläsk,
Kung] Kungöreïsen den 10 vilket, som sig bor, torde ha reserverats for forbrukning

' , n H _ i Norrland. Men darmed ar inte nog, det ar skillnad pa
vember 1916 ïnforda andrïng' Norrland och Norrland, och alldeles särskilda distributi-
ar' onsåtgärder måste därför vidtagas för att det amerikanska
Ustergund i ]and5kan5]iet den fläsket skall komma dem till godo, som äro i absolut be-
28 ngvember ]9]5_ hov av detsamma, nämligen skogsarbetarna, vilka helt enk-

_, elt icke kunna existera i sitt arbete, om de icke erhålla
På tjanstens vagnar! amerikanskt fläsk.
J' Euremus Men under sådana omständigheter är det självfallet alldel-

es avita att sända det amerikanska fläsket för distributi-
4 dec_ 19]6_ on upp till de norrländska kuststädernas minuthandlare.

UTÅN KORT Man har därvid så lngt ifrån några garantier för att det
-- -- kommer det verkliga behovet tillhanda, att man måste tvärt

FORSALJER LIVSMEDELS om befara, att det blir till avsevärd del konsumerat på
NÄMNDEN I MORGON SILL, kustlandets distributionsorter.
STRÖMMING; VITKÅL OCH Tillgången på amerikanskt fläsk bör alltså helt och håll-
RÖDBETOR et reserveras för skogarnas folk, om vi ej vilja avfolka

_,' skogarna i vinter, något som vi sannerligen ej ha råd
UNDER NÅRMÅSTE DÅGÅRNÅ till. För den skull måste alldeles särskilda distributi-

~ onsmetoder utfinnas alldenstund tillgången ej torde va-
INVANTAS FN VAGN BACON ra över hövan stor.,Det kan då tänkas ordnat på det sätt-
SÅLTÅT FLÅSK1 SOM RED' et, att de norrländska trävarubolagen och andra, som ha

~ -- större avverkningar kunde få hos livsmedelskommissionens
AN FOR EN LANGRE TID fördelningsmän direkt göra rekvisition av amerikanskt
SEDAN LASTÅTS OCH AV" fläsk för sina skogsarbetares behov, varmed helt visst de

~ -- mest betryggande garantierna skulle vinnas för att den
SANTS' LIKALEDES VANT begärliga varan verkligen komma skogarnas vinterarbetare
As 1 DAGARNA HEM 200 C111 godo.

sÄcKAR VETEMJÖL. GENOM

NÄMNDENS FÖRMEDLING FÅR ELEKTRIFIERING AV LÖVBERGA 4 dec. 1916.

STRÖMS 1-RÄVARUBOLAG Vid sammanträde med Lövberga byamän i lördags beslöts att
, _. .. elektrifiera Lövberga by samt eventuellt uppföra kvarn

SACKAR MJOL' och sag. En komitê för frågan tillsattes, bestående av

09

folkskoll. E. Petré samt hemmansäg. J. Nordin och N. Blank.



DROPPFLODEN 12 dec. 1916.

~1š+_ä3@\'-G»

Konton:
5 'l'BkIFONER: Löfbergs unkn. gngalln Hoting DOPOIOI
- - un en

få Jnlandsbanans Prouianiaßär
-'li 1

DJÄRV STULD 5 dec, 1916, VATTUDÅLS-KANALEN 14 dec. 1916.

En djärv inbrottsstöld förövades natten mot Distriktsingenjören Lundström i Sundsvall
söndagen i handl. H. Mårtëns butik. Tjuven har till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
eller tjuvarna hade brutit upp dörren till ingivit förS1ag ti11 tekniSka beStämme1Ser,
en innanför handelslokalen belägen packbod, Som skola läggas till grund för arbetetvid
varifrån de haft fri passage in i handelg- anordnande av en sammanhängande farled ge-
lokalen. Där rensade de penninglådan från nom Ströms vattudal och Kvarnbergsvattnet.

den dër1 §ef1"t119a VäXe1kaSSa"' S°m d°Ck Då å den omkring 152 km långa vägen mellan
¿yCk119tV1Sk1°ke var så St°r° Nå9°É aÛ"at riksgränsen och Ulriksfors endast förekom-
är annu 1C e.SakÜatS' Efter Va1 f°rrattat ma tvänne forsar, som måste förbigås genom

zêcvahge buå1kâd°:râ? oïgnaïs å"1f:å" Och kanaler eller slussar, och då å sträckan i
J V r pro en ra re U p ga an' övrigt endast relativt obetydliga rensnings-

Dörren varigenom de bröto sig in, ïiggerså arbeten erfordras, anser distriktsingenjör-
till, att vad som där tilldrager sig är en, att vattendragets kanalisering innebär
fullt synligt från gatan, där under helg- lösningen av ifrågavarande trafikproblem.
dagsnätterna folk strövar fram och åter. Farledensldimensioner böra :aststälåas mâd

hänsyn ti att en e onomis t önan e go s-
"NÄRINGSMEDEL" ll dec. 1916. trafik kan bedrivas å kanalen. I fråga om

H _ _ H H kanaldimensionerna föreslås ett djup av
En av lansman G. Gustbee 1 Stromsund fore- 2,10 m_ 1 1ugnvatten och 2,30 m_ 1 Ström
tagen undersökning kommer att leda till å- - -~ ~ -

tal av Vinfabriken Vino i Stockholm, som ê: V1?6Sà°9â2g']å°åten::ïg§nkE3çâåš: t11]
innehas av en nr R.o.ß. Lundgren. Nämnda t,1ï'250 m' 51uSSd,m¿¿S,0ne,na b1,Va. djup
fabrik har en tid försett en del orter i i tröskeï å m bredd 6 50 m och ïäàgd 45
norra Jämtland med något, som kallas “Vin- m °' ' '
os Eau de cologne extra". Varorna äro å '
järnvägssedeln betecknade med "Tekniska ar-
tiklar (näringsmedel)". Fludiet innehåller âggíßlš-Aïâkglêê 23 dec' 1916'
omkring 80 volymprocent ren alkohol. Till- Sjöfarten å Ströms Vattudal avslutades den

satsen av välluktande essenser är knappt 20 dzs, då ågöfe Dragan QJOPGG SlStê tuf-
märkbar. en till Bågede. Såsom anmärkningsvärt kan

Länsman Gustbëe kommer att åtala firman för anses' att SJ°farten å vatçgdaïen-under ïn
varje fall den sänt sådan vara mot efter-
krav till lats inom distriktet. Åtalet av-
ser då ickg blott själva den olaga yrkemäs- QyL§A!gß 28 dec' 1916'
sigt bedrivna försäljningen utan även åter- Ett l00-tal fattiga barn i Strömsund erhöl-
försäljningssättet (firman har använt sig lo till julen kläder till ett värde av

av agenter) samt den omständigheten, att 1.100 kr.
falsk varubeteckning använts gent emotjärn-
vägen.

Länsman Gustbëe beslagtog i går på station-
en i Strömsund 9 lådor innehållande spiri-
tuosa från "Vinos fabriker" i Stockholm.
Även i Ulriksfors gjordes beslag. Det ärin-

nevarande år pågått under jamna sju månader.

te bara "luktvatten“ fabriken i frå a före- '9
givit sig sälja utan även "amerikavin" och
"sommarglögg" o.s.v. - allt naturligtvis
utgörande endahanda soppa. I

INTERIÖR AU KVRKSTUGA I STRÖM

Bengta Nondßund vid Aptaen. , .,N_
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TILLKÄNNAGIFVANDE ®
MED ANLEDNING AV FURESTÅENDE REGLERING AV BRUDSÄDESFÖRBRUKNINGEN, ERINRAS FASTIGIETS- Üš
ÄGARE ELLER DERAS STÄLLFURETRÄDARE OM SIN SKYLDIGHET ATT FUR SINA RESP. FASTIGHETER §
INOM KOMMUNEN UPPRÃTTA PERSON- OCH HUSHÅLLSFURTECKNING, SJÄLV AVGIVA SAMT MOTTAGA Y/
FURESTÅNDARES DEKLARATIONSUPPGIFTER M. M.

OCH TILL DEN KOMMUNALA REGLERINGSBYRAN AVLÃMNA ÖVRIGA Å FASTIGHETEN BOENDE HUSHÅLLS- N
ERFORDERLIGA BLANKETTER ERHÅLLAS HOS NÄRMASTE DISTRIKSOMBUD EFTER DEN 5 TILL OCH MED
DEN 8 JANUARI, VILKA OMBUD, SOM NÄRMARE ANGIVES I SÄRSKILD KUNGURELSE, JÄMVÄL LÄMNA (05)
UPPLYSNINGAR OM TID FOR DEKLARATIONERNAS OCH FÖRTECKNINGARNAS AVLÄMNANDE, BRUDKORT- 'T
ENS UTDELANDE M.M.

-- - - Nm s- f ” ,,.,,,.edemwd den 3 W
STRUMS KOMMUNALA BRUDBYRÅ 1~Uf,..~n~f H. '“ W" '_,,',;1_','};ff,';'_""^"'”"

1' 1 /\ f I1, M. , '.| _,|r.'«.;,l '.« ~m

C- - ».f§;f}l,f I'40 å| 11 jan. 1916. _ l__'"___*__l
Fridsbergs barnhem firade sitt
40-5,-Sjubeum på tr-ettondag- Deklarationsuppgift for inventering
en med en fäst] íghet I garn- av den 8 januari 1917 förcíintliga förråd av vete. ràg och korn samt därav
hemssalen, varvid tal hollos :a||\-L-ma: man och ma
av föreståndaren pastor Sand- _ , _ '
ell samt sjömanspastorn Gothe f-°"' */(Z4*'~”' //:““//”"'^¿ "”'
och predikanterna Svensson '

:)I;:ll. :\n!.~:N'i:v||;pll for--r-ll: LI Ulf Il lv:-rt IIIIIL .un1-::4\n:>ài:hi.<>l.I\;|r- .nt -;\n|i:|..Ii| I lr U:

nu helt och hållet skuldfritt. - ;--'-e'--1 -~-I -ff- '-* H :IL I-\ I 'I ' ' '_' *ll _* ”H 1 :__ll u inm-lnnrl, .nvn I-I | H
lm Hr mi l 1 Lin T :N nu .1 H |- r àl law.-~-l»-ger

Jan. I. .\\' m'il:i|1.~t.'|~~||<l<- \<;|r||-l:|g imu-lm-lv umlt-1-11-zltnml il:-n H j:|||uuri l'Jl7 kl. 5
En om] förestår f. m. inmn ov_:un|:'I|nml:1 lum-mun för 1-gon vlli-r :\||n:n|~1 r:'iknin;; iïiljunilc förriul, vilka där

fande Postförbindel serna eft- “*“'=“'ee ~'"~'f dd nd ~d-.- <-e-e»«-f~~=-/ ---~-ha 1'-H' »~«-I

er Ströms vattudal. Sålunda -H{*föe'<=de“=
an \0te: uulal l:\.~'s _ v:|r_|f- ln in-|l~'\':im:i-le umu. kg. epunlnuil sainilnunlzngl lag

utom under seglationstiden *W ' ' ~ ' ' ' ' ' . '
anknyta postgången till Fågel- *\'°"'= ' ' - ' '

bergets eeh Gäddede eeh dem- "';;:fí';.':f;'..,_.?,,,...T"f;Ii;f:..f:',íí'f:T,,f'
vattnets pqststštïoner over b) Trölkad spannmål (vn-wl :n-lmg --n~E.| 2 for rr Mjöl Iin'-n lr»-~n<l t-ll-~r |,;r-»|-ml \':m|):Alanaset till Lovberga. I sam- f--.-I-»f ' \-,,_,,_ __ mc ,,,,_,-_,

band härmed skulle öppnas post- v.-ia. __ ._ ff k«.-. h--.fn L L . L L . » _- /7” ka.

Stät'l0I'l8Y' 'l Gubbhögefl, LldSjÖ' na; 100' . H" H H! 1-\'«~Hfd:1f/'ffe J/0

berg och Torsfjärden och att ,;U,,,___ ßm/ . Jo
tillgodose Ãspnäs och Hill- l!lun~l.=.--I. I vilk-H H! Her r-1,: -ll llàri hriiil ij.-mm1unnhrö«l,sLor-
sands Doststationer med för- h-==\f-- e ~ W- e" ' we- Me- -e » Å? -

bindeïse två gånger veckan 2. a) ll-\n av lilnilvriwluuul inom elrlnm ln-m|nu|1 l~|^ul\:ula- uk:-rurculiii up|~g:'u' till
under icke seglationstid, att J 1..-mar.
an0|"d|'|a p0Stgång under Segla- li) Av flrn i ].uuH I rw1~1i<ml:- .~'/uim/mf/7/-:I 1-|l'u|'<l|':|s lïiz umli-rn-rl<|1:ul.-1 1-gi-i. lwrliov

tionstiden två gånger i veck- ed' "'**'° '^*""'“'-*'\ “" “' '"”f .

an mellan Alanäsets poststa- "^"'”'“"”“ '” k'~"* \“""'” ” “*'* '“'"' M' “'*"

tl0rl och Gllbbhögen, att J. lI.'2n-si nagon 11--l zu' 1-min |'v«l«-\'í<:|-lv 1'-'I:|.l-I Mr' li/'f'l1-Ir u/vi//Å/7~lamm|rf~n utan
från året Om underhålla lant- ügvs av .~t:|t«~n vllir :|\' ;mn:|n_ il-nlv lnšir |u~«l..:i :|||hil\n:|~ <li~Il:| iiirx=ul.~ su-xle-la =-rl| :lri .ezunt

brevbäring till Ringvattnet, “e"-"""* "“'"“ '“"' ""'^'“'“ï
att bereda Lidsjöberg och

4. Ilíín-st nl-|~:|i'i~liimn;m-|| :|\' --\:x1.::šn|u~l:x \:u':~l;|;; H-/fr lïšrrznl, som /ms' annan
gånger Veckan antingen gen- _/.ifrurus 1-<-li s;'ilu|1<l:1 if/.f uim-«_-ixiis :.n«l1r 1-vn.l\i I, I-.|«l:_~ hiu' ||i'«l;ii1 :||m~<~l;|1a.~ :lotta 1'-'irriuls
om postbefordran å en '|-inje sturln-li och art saint n::|nn m-I/|/-i-ln.-~' lm ilm. *mn lnu' 2--mnli-! 1 i--nur:

Lidsjöberg-Gärdnäsbyn eller å 7//J 7//zu'/-/M »MW Å//.V M X' X.) /fw //9¿ 2%...
Qn linje T0f'Sfjäf'den-GäPdnäS- 5. l)íir«~.~t upp;;ii'I.<l..vnnnri-n inni-l;_xr lïirrád nr <-\';|nuii|nnil:i \':|ru.<l:|g imun/Iu'n /Jum-
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TELE
INGET NYTT TELEGRAFHUS 18 jan. 1917

Telegrafstyrelsen hade föreslagit förvärv-
ande för telegrafverkets räkning av en tomt
i Strömsund samt uppförande av en telegraf-
stationsbyggnad. Utredning har igångsatts
men har ännu inte slutförts. På grund här-
av, och då civilministern inhämtat att den
nuvarande lokalen ännu någon tid kan använ-
das utan alïtför stora olägenheter har han

f.n. icke ansett sig kunna yrka något ans-
lag för ändamålet.

STRÖMSUNÛS TELEFONSTATION 7917

Växe¿Ata1¿onen ha länge uanii undenatuxion
t¿¿ß Rambele men bßin 5n.o.m ¿nneuanande
ån egen ßniatående enhet.

23 jan. 1917.

Strömsunds brödbyrå och Strömsunds livsmedelsnämnd ha i en gemensam skrivelse till folk-
hushållningskommissionen begärt, att för skogsarbetare, flottare o.d. måtte medgivas en

daglig mjölranson av 700 gram. I skrivelsen framhålles, att det för arbetare med synner-

ligt tungt arbete, vilka huvudsakligen måste leva på matsäck, torde visa sig så gott som

omöjligt att få den nu bestämda ransonen att räcka till.

l febr. 1917.

KRIET: TYs|<|.AND SPELAR uT sm sToRA TRIUMF. FöR|<uxRAR ENGU-wo. FRANKRIKE ocH ITALIEN 1

ß|.oc|<AD - SÄNKER Au.A FARTYG DESTINERADE oli.

s febr. 1917.

Trämasseindustrien hotas av verkligt nödläge tillföljd av de alltmer stegrade svårigheter-
na för importen av kis och svavel.

Den nya sulfitfabriken i Ulriksfors står nu färdig att när som helst börja driften, men

då fabriken endast har svavelförråd inne av ytterst ringa omfattning, torde arbetet knap-
past vara lönt att igångsätta. Utsikterna att få hem de svavellaster från Amerika, vilka
sedan länge legat i England ha naturligtvis ytterligare mörknat genom den nu inträdda si-
tuationen. Då åtskilliga av trämassefabrikerna ha baserat sin drift på användande av sva-
vel, uppstår härigenom stora svårigheter att kunna fortsätta driften någon längre tid.
De fabriker, som använda svavelkis, ha det något bättre ställt men även vid dessa räknar
man med ett eventuellt få stoppa helt eller delvis. Vid Hissmofors t.ex. ser man ytterst
pessimistiskt på situationen, enär man endast kan få in småpartier från Norge, vilka icke
täcka behovet för mer än ett par veckor i taget. Endast hälvten av vad som behöves kan er-
hållas och även detta efter stora svårigheter.

DRUPPÅR
PROTOKOLL, HÅLLET VID BESLAGSFÖRRÄTTNING I STRÖMSUND DEN 12 FEBRUARI 1917.

Sedan till undertecknads kännedom kommit att handlanden NN i Strömsund i berusningsända-
mål försålt Eau de Cologne företogs denna dag förhör med arbetaren G.G. från Lövberga,
som därvid berättade att han vid flera tillfällen, i såväl nyktert som berusat tillstånd
av handlanden NN tillhandlat sig eau de cologne. Så hade han till exempel på sistförflut-
en trettondag eller påföljande dag, söndagen den 7 januari, vid 12-1-tiden på dagen varit
upp i NN:s bostad och begärt att få "handla". Sedan NN följt honom ned i affären hade G.,
som då ej varit fullt nykter, begärdt att få köpa eau de cologne, vilket han ock fått,

52



men hade NN därvid sagt "om detta blir känt kan det bliva obehagligt för mig".
I anledning av vad vid förhöret framkommit, verkställdes nu i närvaro av polisuppsynings-
mannen C.A. Jönsson och handlanden Einar Spaak, båda i Strömsund, såsom vittnen undersök-
ning i handlanden NN:s affär, och blevo därvid 64 flaskor eau de cologne i beslag tagna
och skulle stämning å handlanden NN utfärdas för försäljning av eau de cologne i berus-
ningsändamål.

Som vidare ej förekom, avslöts undersökningen.

E. Gustbêe

- - -fâ 24 f b 1917ma 9 e f
.°/ ,w K. bfhde har meddelat nuvarande innehavarinnan av Grand

' 'DEBET Hotell i Strömsund, Lisa Andersson, tillstånd att under
.'_ _ _ tiden 25 febr. - 8 mars till spisande gäster vid ordent-

au' ah" I ”om ”M” l iga maltider ut skanka vin och ol .
for nu Mn/ mo» I Mn/1911. (S

ln-I

  SLUTBAIIAT 1 »ms 1911-nxeml mk. n pwcem .

Ja . 1 , ...I Ströms Badhus A.-B. höll på tisdagen stämma, varvid i en-
/¿àm,,w j /MD lighet med styrelsens förslag beslöts bolagets upplösning.

ilK“_ S Beslutet skall emellertid bekräftas av ny stämma innan/ Jb det äger bindande kraft. Till styrelse valdes: P. Sved-
“m”"'”"" ' berg, N.M. Jönsson och Olof Olofsson i Jonsgård. Behåll-
M “' °'*" 9* V ningen av fjolårets rörelse utgjorde kr. 200:23.
nu « 1 f...| r..n;».«| _ , , V .\

Im-f f m _ _.. 3

i M 13 mars 1917.
-“au

*ww-hwwlf Från Strömsund har följande telegram, undertecknat av ett
o.ownnm« 100-tal personer avsänts till konungen:

... W mn Undertecknade medlemmar av Ströms kommun i Jämt-
,ç5 land bedja få inför Eder Mn; uttala vår djupt

kända tacksamhet för landsfaderlig omsorg om
Wm¶çg§~^“~M»-~~9~üh~“-' land och folk under farofylld tid och tillika

uttrycka vår varma förhoppning om att den nuva-
rande ministären, som så framgångsrikt biträtt
Eders Mzt vid skyddandet av landets neutralitet
och självständighet måtte fortfarande i obruten
helhet stå vid Eders Mzts sida.

16 mars 1917.

KRIGEF: Rvske TSAREN HAR Tv1NeATs A1-:o1|<ERA.

20 mars 1917.

Vid i går av I.F.K. Strömsund anordnad skidtävlan blev
prislistan följande:
30 km.: 1) A. Svensson, 2 t. 30 min., 2) Erik Persson,

2.37.l5, 3) Erik Strömgren, 2.47.47, 4) Fr. Ring-
ström, 2.49.24.

15 km.: 1) Torsten Strömberg, l.20.l9, 2) Gösta Lässman,
l.2l.40.

VACKER GÅVA 20 mars 1917.
HEMINTERIÖR I HILLSANÛ Till reformationens jubileumsgåva har riksdagsman U. Holm
Fä V 1 Määïa Û¿¿¿Ü"»_ÅdÛ¿Ö i Jonsgård överlämnat 20.000 kr., med villkor att 15.000
3V¿"¿¿0" 0Ch_A""a §¿¿ka SVe"¿' kr. användas till anställande av en diakon eller diakon-
âø- Åšclá ¿4iIe¿ 4 en 5 h issa för Ströms församling och de övriga 5.000 till ut-

dÅÅ5a - bildande av diakoner.
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29 mars 1917.

En bedragare i kaffe, vilken sedan en tid
bedrivit sitt geschäft i Strömsbygden, har
i dagarna häktats och införpassats till Ös-
tersunds kronohäkte.

Mannen i fråga är bördig från Madesjö, Små-
land, men skriven i Nikolai församling i
Stockholm. Till Strömsund kom han förra hös-
ten samt kom inom kort i kontakt med rätt-
visan såsom agent för Stockholmsfirman "Vi-
no". Sedan dennas bekanta spritaffärer stop-
pats, övergick 0. i början av denna månad
att sälja "naturkaffe" för Nordiska koloni-
alaffären i Norrköping.

Främst synes Lövberga och Alanäset ha varit
föremål för hans verksamhetslust. Kaffet kos-
tade kr. 3:25 kg. och 0. sålde ganska stora
kvantiteter samt upptog 25 proc. av belopp-
et i förskott. Varan skulle sedan erhållas
mot postförskott å resterande belopp. Då rek-
virenterna emellertid tyckte det dröjde för
länge innan varan anlände, började de miss- ' _

tänka att de blivit lurade. Sedan länsmannen '

lagt embargo på 0. medgav också denne, att
han uppburit cza 180 kr., varav endast 60 kr -
insänts till firman. Resten hade han använt 'l
för eget behov. f¿?¿

a~.

l

”Ä

7.3»

Annons 31 mars 1917: “'
SPRINGGOSSE, §¿¿- ,-
skriv- och räknekunnig, med föräiara- ' ' W '-_'_*- s '

Kård inom samhället erhåller plats -

os .

if.

Ü
CARL J. IsAKssoNs AKTIEBOLAG __,°_f

Strömsund

Annons 2 april 1917:

s'rRöMsoR'rENs FÄLTSKYTTEKRBTS KOLKÖRARE VID ULRIKSFORS

anordnar

X_99?

C'
n¿,.1

«(W"
-'='35*'.”'QX
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æf°'
0

_. ge
--Q ,}n

~. .I

uiíf'
r

I
I'hi

FÄLTSKJUTNING I ULRIKSFORS
den 9 april (2:dag påsk) MHíMMAR

Samling vid Hotellet kl 9 f.m. Medlemmar i lokalavdelningen

Förutom de ordinarie prisen kommer N“)293'StHmßu"d'aV
att utdelas ett flertal värdefulla NYKTERHETSFOLKETS SJUK- OCH BEGRAV-
hederspris . NINGSKASSA

Styrelsen anmodas härmed att ofördröjligen
och sist före den 15 april inbeta-

Skinn- och Skrotaffär
la resterande avgifter efter vilk-

CARl'1¶° JONSSON en dag resterande komma att för
139 Strömsund bristande betalning uteslutas.

Köper alla slags skinn och skrot, Stmmßund d'3 apr1]]9]7'
ben, talg och fågel m.m. L0kälSt_YY'81S6fl
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S T Ä M N 1 N G Hyßkß 12 aprn 1917.

Bokförsäïjaren Johan Aïfred Andersson fr.
Lövberga, Ströms socken, född den 1/3 Stlftelseurkund har utfärdats för ett bo-

1867, varder härigenom ka11ad och stämd lag 1 5tfömSU?d> S°m efteï 1“köP ?V J-R-
att, vid ]aga påfö]jd för utevaro, 1nSt¿1_ Schermans accldenstryckerl ämnar ldka

la sig inför Hammerdaïs tingsïags Härads- ffyckeflföfelse Jämte handel med PaPPef$'
rätt å tingsstäiiet i Strömsund tisdagen Vaf°f m-m-

den I maj 1917 Under Yrkande att han mät' Aktíekapitalet skall utgöra minst 20.000

te faïïas ÉII1 ïaga ansvar fqr dçt han, och högst 60.000 kronor fördelat i akti-
utan att dart111 hava erhá111t tillstånd, of om 100 kronor_
idkat oïovïig försäljning av böcker, vii-
ken försäïjning ägt rum vid ingången ti11 k-

En
Ströms kyrka under sabbatstid på påskdag- b°kha“d1afe“ D; N°f§f°fS> tfY° eflagaf
en Sönda en den 8 innevarande a ri1_ J.R. Scherman 1 Stromsund samt kommunal-

9
au p ordföranden N.M. Jönsson, Grelsgard och

Stromsund 1 Stroms kronoiansmanskontor laotorokoroo Olof Olofsson 1 JonSgåro_

de" 8 ap'11 1917' e.f. John svedberg

Undertecknare äro gårdsägaren P Svedberg
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L
Sedan till undertecknads kännedom kommit att i Ulriksfors till berusningsmedel för-
sålts till dryck ej hänförlig alkoholhaltig vätska såsom lyptol m.m., anställdes
denna dag förhör med arbetaren Otto Olsson i Ulriksfors, som därvid berättade följ-
ande:

wa
mi!

Då
Lä

Som ovan.

John Svedberg
t.f. länsman

E PROTOKOLL HÅLLET VID POLISFORHUR
__J I STRÖMSUND DEN 14 APRIL 1917.

Under vårvintern innevarande år hade försäljning av lyptol, som använts till berus-
ningsmedel, skett i ganska stor utsträckning. En kolare vid namn Jöns Persson, som
vistades i närheten av Ulriksfors på arbete, hade på annandag påsk den 9 innevaran-
de april vid två olika tillfällen på dagen fått köpa tillhopa l2 flaskor Lyptol av
Handl. E. Hägglund i Ulriksfors, därav 6 flaskor vardera gången enligt vad före-
ståndaren för kooperativa handelsföreningen i Ulriksfors för Olsson uppgivit. På

tisdag afton den ll dennes hade en kolare vid namn Gustaf Löfström, troligen från
Helsingland och en arbetare vid namn Jalle, vilka båda varit berusade, kommit till
Olsson och begärt att få logi, vilket de ej fått. Påföljande dag hade de åter infun-
nit sig hos Olsson och då varit förargade över att de föregående dag blivit nekade
logi samt då medfört lyptol, som de utan vidare tagit upp och förtärt inne i Olsswß
bostad. Jalle hade därjämte haft en sten i en näsduk samt uppträtt ganska hotfullt.
En söndag i juni månad år l9l5 hade Olsson själv av Handlanden E. Hägglund fått kö-
pa 14 flaskor lyptol på em gång, som Olsson använt som berusningsmedel och Olsson
hade vid flerfaldiga tillfällen sett arbetskarlar komma ut från Hägglunds affär med-
förande lyptolflaskor.

17 aprn 1917.

Vid Svenska kennelklubbens spetshundssektion i går anord-
nade premiering i Strömsund uppvisades 28 hundar och ut-
delades följande priser:
Hundar:
lzsta pris: FLINK, ägare Per Olofsson, Strömsund
2:dra pris: JEPPE, Dahlén & Jönsson, Strömsund
3:e pris : SKALL, Jöns Svensson, Östersund

PELLE, Mårten Mårtensson, Renålandet
LEJON, Anders Strömstedt, Öjarn
SKOG, C.M. Blomberg, Hallviken
PRIFFE, Olof Strömgren, Widjeön

Diplom: SKYTT, Göran Göransson, Strömsund
HALDO AV SOLBERG, Eva Hoff, Sikås
ßoJ ,

SKOTT, Nils Gabrielsson, Flykälen
SPANDO, E. Hägglund, Nyvik
BOJ,
DOLL, Anders Nordin, Näset

Tikar:
lzsta pris: SKOGA, Mårten Funseth, Österkälen Handßanden
2:dra pris: DOLLY, A. Salomonsson, Strömsund LARS WASSDAHL

3:dje pris: TINDRA, Per Svensson, Tullingsås
Diplom: SKYTTA, H.O. Blomberg, Hallviken

Olof Jönsson, Tullingsås

Mårten Persson, Flykälen

17 april l9l7.
De uppvisade djuren äro synnerligen jämna och kunde pris- KOMUNALSTÄMMA I STRÖM b lat
domarna, jägmästare G. Sandberg och handl. E.G. Lundholm anordna värme_ och vatte:ïeä_
konstatera, att avelsmaterialet betydligt förbättrats. ning i kommunala mellanskolan
Alla uppvisade djur voro rasrena. för en kostnad av 11.900 kr.



KANALISERINGEN AV VATTUDALENS SJÖSYSTEM
Totala kostnaden av kapten Lundström beräknad till
3.674.000 kr.

17 april 1917

Distriktsingenjören kapten A. Lundström har till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen överläm-
nat förslag till sammanhängande farled genom Ströms vattudal och Kvarnbergsvattnet. För-
slaget omfattar ej mindre än 57 ritningar och en vidlyftig utredning innehållande förut-
om kostnadsförslag beräkning angående trafíkförmågan och transportkostnaderna. Förslaget,
som är avsett att utföras i två utbyggnader beräknas till en kostnad av 1.707.000 kr.och
för den andra till 1.967.000 kr.

19 april 1917.

Distriktsingejören kapten A. Lundström i Sundsvall har som redan i korthet omtalats slut-
fört sin utredning rörande sammanhängande farled genom Ströms Vattudal och Kvarnbergs-
vattnet. Enligt vad S.T. ytterligare inhämtat äro förlagets huvudpunkter följande:
Sjösträckans längd från byn Skogen, belägen längst uppe vid Kvarnbergsvattnet omdelbart
invid riksgränsen, och till Strömsund utgör icke mindre än omkring 140 km. På sträckan
från Gäddedeforsen till Bågedeforsen - Frostviksvattendraget - förekomma inga forsar och
liknande är förhållandet på sträckan från Bågedeforsen till Strömsund. Nämnda sträckor
liksom Kvarnbergsvattnet äro f.n. segelbara, och erfordras endast relativt obetydliga rens
ningar i Frostviksvattendraget vid Kallströmmen, Lappstruckan och Sjulsåsen samt i Ströms
Vattudal i Stråkvattnet, för att ett tillräckligt vattendjup för den blivande kanalen
skall erhållas. Såväl vid Gäddede som vid Bågede förekomma emellertid forsar av betydande
fallhöjd och måste dessa kringgås med kanaler och slussar, för att en sammanhängande far-
led skall kunna erhållas.
Såväl vid Gäddede som vid Bågede måste nu omlastning mellan ångbåtarna ske, vilket verkari hög grad hämmande för trafikens utveckling, och i fråga om transporten av massgods så

___._..nn|l| F

» ~ 7 ev~~ vv-iv-

"TOPPHELG" I HÖSTOPPEN, ESPNÄS

Omnämnd nedan L' medeU,¿da unhunde/1 tande Höbtoppen höna I/LILZ de äldne bo/sàlttninganna u1;¿
Vdttudaßen. Land/shapet hänuppe han en mycket dna:na1;<'/sh ánamtonáng wtan att ßön den Ahwü
önßona A¿n pabtonaßa pnägeß. Och det bon nejäßt och anbetaamt ßoßh ¿ byn.
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gott som omöjliggör densamma. Vid bestämmandet av dimen-
sionerna för ifrågavarande farled har endast gällt att å-
stadkomma en farled, å vilken trafiken mest ekonomiskt
kan bedrivas. I fråga om fartygens djupgående är det med
hänsyn till anläggningskostnaderna tydligt att detta be-
stämmes av att sjösystemets naturliga farleder skola kun-
na trafikeras utan några avsevärda rensningsarbeten och
utan någon ändring av de naturliga vattenstånden. Då det-
ta kan ske, vid ett fartygsdjup av 1,8 meter och detta
djup i övrigt är lämpligt har detsamma förordats i före-
liggande förslag. Reglering av sjöarnas vattenstånd för
vattenkraftsändamål torde emellertid inom en ej alltför
lång framtid bli aktuell. En höjning av sommarlågvatten-
ståndet med 0,7 m. kan då utan svårighet och med ringa
kostnad genomföras, varvid fartygsdjupet kan ökas till
2,5 m. Även om transportförmågan vid ett djupgående av 1,8
m. till en början torde vara tillräckligt, måste dock gi-
vetvis med hänsyn därtill, att gruvbrytning i stor skala
kan tänkas komma till stånd, vara av stor betydelse, att
möjligheten av en avsevärd ökning av transportförmågan
förefinnas. Med anledning härav och med hänsyn till far-
ledens transport- och anläggningskostnader som till farty-
gens stabilitet och lämpliga byggnadssätt, har det ansetts ROBERT SvANSTR.M
fordelaktigt, att detta forslag okar bredden till 6 nu och Bå ade 0
längden till 42 m. 9

Anläggningen är avsedd att utföras i 2 avdelningar, förs-
ta utbyggnaden med kanalernas bottenbredd vid lågt vatten
i såväl berg som jord inskränkt till 8,4 m. och slutliga
utbyggnaden med bottenbredden utvidgad till 16 m. jord
och 18 m. berg. Av kostnadsförslagen framgår, att genom
uppdelningen av utbyggnaden vinnes en besparing på icke
mindre än 216.000 kr. Minskningen av bredden är i övrigt
motiverad därav, att trafiken att börja med utan nämnvärda
olägenheter bör kunna framföras i kanaler med dessa mått,
särskilt med hänsyn därtill, att dessa kanalers längder
av inalles omkring 1,5 km. äro mycket obetydliga i jämfö-
relse med hela vattendragets längd om 140 km.

Allmänna vägen från Gäddede till Bågede måste omläggas på
en kortare sträcka och förses med fast betongbro omedel-
bart nedom de nedersta portarna. Vid högvatten erhålles
en fri höjd under bron med 8,3 m. vilken höjd torde vara
tillräcklig, då här icke behöver framföras mastade fartyg.
Förslaget upptar därjämte bostad åt kanalvakt. Då svårig-
het möjligen torde uppstå att under byggnadstiden inhysa
samtliga arbetare hos traktens innevånare, är ett belopp
av 10.000 kr. upptaget för arbetarebostäder. Rensningarna
i Kallströmmen, Lappstruckan och Sjulsåsen betinga en
l(OStl'l8d aV IGSP. OCh kr.
Vid Bågede är kanalen och slussleden förlagda på Bågedets 6- 7377- Gíßt med köpman
norra strand. Allmänna vägen är omlagd, så att den icke Haå Måäíë-
korsar kanalen. För att bereda kommunikation till det mel-
lan kanalen och forsen belägna Bågede turisthotell är fast
bro med fri höjd om 370 m. anordnad nedanför de nedre por-
tarna. Då möjligheten att inhysa arbetarna hos befolkning-
en här är mindre än i Gäddede, har i kostnadsförslaget
upptagits en kostnad av 15.000 kr. för arbetarebostäder. ïš
För arbetets rationella utförande har förutsatts att såväl *hg
vid Gäddede som vid Bågedeforsen provisoriska kraftstatio-' :kl
ner skulle anläggas för drivande av erforderliga arbets-
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maskiner.
Den totala kostnaden för första utbyggnaden är beräknad än-K-'Ja-D ~*-9 Å-iïp-3'i-ëlfwßïßå-ÄÉIÉIEtill 1.707.000 kr. motsvarande pr km. farled omkring
14.000 kr.



S086 EEEIE föfhöïts-
Nu frågas: äga icke bryggeriarbetare sammaQ  rätt till erhållande av påbrödskort som öv-
riga grovarbetare?

KOLNINGARNA I TÄNNVIKEN 19 april 1917. Samtliga arbetare vid Strömsunds Bryggeri.

Guldsmedshyttans a.-b., som sedan fjolåret MJÖLKFRÅGAN 24 maj 1917-
Pedrlvêf gmââïtande ïolnênïâr 1 Tannvlken Ströms arbetare hemställa om mjölkprisets
ammar Or U a anta et ° ottnar' som nu sänknin till 22 öre r liter för söt ochär ett 10-tal. För nästa säsong beräknas en 12 öre år liter för s:umma¿ mjölk om ickek n 0 n 0 n U

Pr°du t1°n pa mlnst 10'00 stlgar' mejeristyrelsen går med härpå, skola arbet-
RUSKIGT! 20 april 1917. arna sjalva omhandertaga distributionen.

Ett ruskigt uppträde ägde i onsdags rum å FÖRSTA MAJ-BLOMMAN 26 maj 1917.

Ulrlksforå gastgfvareg?rd° En skogsarbetare Ströms första maj-blommekommittë har av in-
blev 9am1§g°“ svart k“1“Sk?r?“ “Y °“ P?rs°“ köpta 3.000 biamnar såit 2.880. ßehå11ning-som misstankes vara en 40-arig gardfarihand- en år till 260 kr
lare, som bedrivit klockaffärer på trakten. Ppg
Av knivhuggen träffade ett i sidan, tva i OSÄKRA FÖRHÄLLANDEN 26 maj 19l7_
armen och ett gick igenom kladerna samt yt-
rerboerren av S. klocka, vilken var förvar- Ulriksfors sulfitfabrik är nu sedan någon
ad i bröstfickan. Hade detta hugg ej hind- tid i gång. De mycket osäkra förhållandena
rats av klockan, hade det med all sannolik- göra, att det inte kan sägas, huru länge
har träffar hjärtat. Den överfallne omhänd- driften kan fortfara. Råvaror finnas endast
ertogs omedelbart och ägnades all nödig för en kort tid. Nya förråd äro visserligen
vård. Fara för livet anses dock föreligga. rekvirerade, men när de äro att vänta hittill landet, är givetvis obestämt. Utonakol-
Annons 24 april 1917, bristen gör sig även svavelbristen och kan-

R KEX ske mest svårigheten att få olja mycket
. ._ . ju icke huniMJÖL' B OD OCH starkt kännbar Vidare vet man ' '

ç11]handëhå]]e§ hand1anqe oçh bager11dkare 'ärnvä arna ställa si till frå an om mass-J 8 8 8
Inom Stroms Brodbyrås dïstrïkt' ans transportering. Hittills har den frakt-
Ture Johansson ats till moderbolagets pappersbruk i Uppe-

rud, Dalsland.
cori EXEMPEL 24 april 1917.

SKQLNYTT 31 maj 1917.Kramfors a.-b. har erbjudit sig att till ic-
ke jordägare inom Alanäs socken å Storänget Ströms högre folkskola blir nästa år komu-i Havgnäs frirr upplåta jord för porarísod- nal mellanskola. Den blir 4-klassig och får
ling. då 4 lärarekrafter med full tjänstgöring.

Elevantalet har senaste läsåret varit 48.
Egßëgßêg- 24 aprll 1917' Till vikarierande lärarinna för kommandeläs-
Fru Gurli Hertzman-Eriksson höll i söndags år har styrelsen för skolan bland 8 sökande
föredrag i godtemplarhuset i Strömsund över antagit fí1.mag. Ebba Larsson från Kalmar-
ämnet "Rösträtt för kvinnor". Föredraget,
som åhördes med spänd uppmärksamhet av så
många som lokalen kunde rymma, belönadesned
ihållande applåder och gav till resultat att Annons 1 juni 1917.
en förening för kvinnans rösträtt bildadesvilken erhöll 55 med1emmar_ ' Begagnad men 1 gott stånd varande

D R 0 S K A

med sufïett, fotsackar samt parselar.
Vidare meddelar Gärdin, Rt. 13, Strömsund.

Under Ordet Fritt 5 maj 1917.

EN FRÅGA

Anhålles vördsamt om plats för nedanstående:
Då påbrödskort vanligen utlämnas till alla
grovarbetare i Norrland, finna vi, arbetare U

vid Strömsunds Bryggeri, det egendomligt att INGEN TVARBANA
den anhållan vi upprepade gånger framställt K. m:ts förslag rörande anläggning av tvär-till härvarande kommunala byrå om erhållan- bana Forsmo-Hoting och bibana Umeå-Holmsund
de av dylika kort lämnats utan avseende. Li- har tillstyrkts av statsutskottet som av-
kaledes har den av vår arbetschef gjorda styrkt motionsvis framlagda förslagen om ut-
framställningen därom för vår räkning icke redning rörande tväbanor Mellansel-Råsele
föranlett till att den knappa ransoneringen och Långsele-Ulriksfors.

2 juni 1917.
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STÄMNING

Hândlânden Sim0n NilSSOn i StrÖmSund, StrÖmS I går nedbrann en bryggstuga å snickaren P.

socken, såsom ensam innehavare av firman scrömsgrens gård i scrömsund. Man hade upp-
Nilsson & Hassdahl i Strömsund varder häri- gjort eld för att tvätta kläder och avlägs-
gen0m kallad 0Ch Stämd att, vid laga påfjd nat sig. När man återkom dit brann hela stu-
för utevarø, inStä11a Sig inför Hammerda1S gan. Det såg en stund hotande ut för man-

tingS1agS häradsrätt å tingSStä11et i Ström- gårdsbyggnaden, men tack vare ett raskt in-
Sund tiSdagen den 28 äuguSti 1917 under yrk- gripande från platsens brandkår och det nya
ande att han måtte fällas till laga anSvar vattenledningsverket lyckades man begränsa
för det han, vid av undertecknad den l5sist-elden till uchusbyggnaden ifråga, som dock
lidne maj verkStä11d underSÖkning, i Sin Ö- totalt förstördes. Endast delar av väggarna
ppna salubod och magasin i Strömsund inne- återstår.
haft en järnvikt á l kg., vilken senast un-

ELDSVÅDA I STRÖMSUND 10 juni 1917.

dergått omjustering år l907. NY GATA 19 juni 1917.

Strömsund i Ströms kronolänsmanskontor den vid extra municipalstämma í Strömsund den

7 juni 1917. 17 dennes behandlades en från styrelsen för

e.f. John Svedberg
högre folkskolan inkommen skrivelse med för-
slag om att samhället måtte låta anlägga
gata från Storgatan till skolgården. Med an-

TRAFIKEN PÅ VATTUDALEN 4 Juul 1917' ledning härav beslutade stämman att lämna
Ångaren Virgo å Ströms Vattudal gör i dag byggnadsnämnden i uppdrag att träffa överens-
måndag sin första resa för säsongen å den kommelse med markägare och i övrigt utreda
nu isfria Vattudalen. frågan.

:ær ÅZÖ nn Ã0 smuw Strórn “fåfén ^““°“$ i ÖP 25 j““í 1917-

EN STOR VALLACK

i Kyunndehetsellel mr år brun till färgen med kort hängman till väns-
,,,,_ Näset M, / ter samt med skälla och läderrem,__är bort-

alulww www wu-(W GM/Åuh. komnen från bete a öhns skog, Stroms socken.

Om densamma möjligen skulle anträffas av nå-
»»~-«-wsunv gon får jag bedja att hästen tillvaratages

i Ihntnlspenninçar af mnn,. _ I kv. _______ ,_ ._ ...... .. in i emot beta1n1ng°
1 15l

l

l

D ¿.¿ r Kn «=| och underrättelse därom till mig meddelas

Swknhdm ................................................................ d F,M, Näsström Strömsund Tel_ 78,
Bevlllning al jonibruksfaslighel med ,.

värde i {,, öre pr 1 kr. ..................._..

, krzs

al annan fastighet med.. krzu vlrde- L_.__IBELKURS 26 juni 1 91 7 -
' |

'sH°Ü“P'1“®k“ ---------------------------- ~ 17; Bibelkurs hålles i Strömsund den 1-8 instun-
för Wvsfflfvifll eller =l'W°= 'fn PM lf den dande juli under ledning av kapten Boström

Inkomst- och förmögenhetsskatt:
l belmfisbm ilwmßlen... fvfln-. , -få jämte många andra som komma att medverka.

tlxeradt belopp ............................... .. -~---kI'- ~~ EN VACKER GÅVA 26 juni 1.917.
Pensionsafgilt .......................................................... .. 2

Llndstingsmedel
Till Ströms skolråd har fru Margareta Gärdin7°Y!

Bmnguswmæmmæmuma'MNWWNWWNQLÜ yy; i Strömsund till minne av sin för atskilliga
“aha ' 7”. år sedan avlidne överlämnat 600 kr. att un-

................................................................... .. f d a ,, a o aa 1

Arrendemedel ....................

Hwhållningßlllhpsnfgi
Brandstodnafgiíl, lrsaígiít (1/,16-“/,17)

Hløilörsâkríngsafgifl ....................
Ränta I egnahemølân

Skoxsvàrdsafgilt .............

illifädelfßí .............
Aígift till Skand. kreatursí.-bolaget

er namn av Fritz Gardins premiefond forva -
l

o
l tas av skolradet och utdela räntan som pre-

mie åt skolbarn vid Ströms folkskola.

DEN FALSKA GREVINNAN 30 juni 1917.

En ironisk meddelare från Strömsund skild-
rar fröken Anderssons, den falska "grevinn-
an Hamiltons uppträdande i Strömsund.

àwmwmn "Mmmm ill; vi Citera del:

summ, /áißb Under färden till Strömsund hade fröken A.

KFUIML i Ulriksfors sammanträffat med en dam som

vid uppbardmnmma ei-lades debizanda beloppet, mm kvittera. hon fräckt gick fram och presenterade sig
för som revinna samt frågade efter bostads-

;;åf Å _ möjligheter. Detta lyckades sa bra att hon
V ' . _ fick bo hos den tillfrågade.



I Strömsund fick grevinnan många beundrare.
Adelskalendern studerades flitigt av en var,
utan att grevinnans namn där kunde anträff- ;
as. Tillfrågad om sin härkomst kom hon all- l
tid in på ett annat ämne, eller med upplys- Å !

ning om att det vore på sidolinjen hon vore ' . _

besläktad med denna grevliga ätt. "Min bro- 0 ' 0

der kadetten - jag menar halvbroder förstås"
- var hennes alldagliga tal. De gånger som
här spelades teater, uppvaktades och inbjöds
hon flitigt av beundrarne. Dessutom tilläts
hon vistas och fritt röra sig inom en viss
expedition. Därvid försvann spårlöst 100 kr.
men att grevinnan skulle kunna ha stulit ~

densamma har man först nu kommit att tänka
på. Nästa gång grevinnan kommer hit torde
nmttagandet bli kyligare, slutar meddelaren. KRIGETI 3 juli 1917-

Kom¶mAUI 2julí1g17_ SJOÉTRID UTÅNFOR GOTTLÅNDS OSTKUST

Extra kommunalstämma i Strömsund i går be- I G R_M0RSE
viljade Holms elektr.-verk tillstånd att Från Vl5bY telegraferas 1 går:
framdraga en elektrisk högspänningsledning Efter en avjägsen kanonad, som räckt heja
till Ta1kkVaf“°“= Strömsund- natten iakttogs i dag på morgonen vid halv
Styrelsens för högre folkskolan förslag om 7'tlde" ett Sjöslag Utanför Ö5tra_G°tt1a"d-
att nuvarande högre folkskolan skulle fr.o. Strlden flyttade n0rrUt- Vld ]0'tld9n V0r0
m. inswnaanae iäsår 0mb11aas mi kamunai 4 km/Ssafe 1 liknande Strid nära land utan-
mellanskola antogs. Stämman förband sig att för SmÖ9e"-
för framtiden bekosta och underhålla skolan. En tysk t0rPedbåt med många Sårade har ln'

kommit till Katthammarsvik. Den bär namnet
Stämman beslöt anslå 4.000 kr. som bidrag Aibatross Samt jagades i jand av 4 ryska
att utgå till lindring av mindre bemedlades pansarkryssare, grundstötte under beskjut-
levnadsvillkor, ävensom att inga med ansök- ningen 1 Herröviken och b1eV ]äck_ Ombord
an om ett anslag å 8.000 kronor av det riks- funnos 2] dödade och 27 Sårade_
dagen beviljade anslaget för samma ändamål

Fru Ester Malmströms anhållan att å sittho- 5 Jull 1917'
ten under 3 mån. tid få “skänka 61 och vin NYA ZEPPELINANFALL Moi ENGELSKA Kus-
“in SPiSa“de gäst” a““Y“°'°es° Ten KAMPEN PA osTFRoNTEN FoRTsÄTT-

ER.

Annons 5 juli 1917.
VED TILL SALU
Mellan 15 och 20 tusen res om 4 fot
i höjd, björk-furu-och gran - bark-
ad och torr ved utbjudes till salu.
Körväg till närmaste järnvägsstation 13 ä
16 km. Tännviken eller Låsjön. Anbud till
A. Eriksson
Stamsele, Täxan

VACKER KORNÅKER 16 juli 1917.

En vacker kornåker har tydligen hemmansäg-
aren J. Funseth, Österkälen, Ström, glädja
sig åt. Ett kornstånd mätande 95 cm. i längd
har sänts redaktionen och hr F. förklarar
att hela åkern är som den vore klippt i sam-
ma längd.

KRIGET; 20 juli 1917.

D§N AVGÖRANDE STRIDEN OM WARSCHÅU
BORJAR.



21 jun 1917.

LIGISTUPPTRÄDEN MED EFTERSPEL I STRÖMSUND.

Två mindre välkända ynglingar, arbetarne J.S. och J.L.
togo sig lördagsnatten den 14 för att hålla frilufts-
konserter och serenader på gatorna inom Strömsund. Ord-
ningsmakten, representerad av polisuppsyningsman Jöns-
son, måste utrycka och fann till slut de båda bålde
sångarne inne på en gård.

De tillhöllos att vara tysta, vilket de kvitterade med

en uppmaning till hr J. att hålla käft varpå de inbjö-
do honom till besök i ett stall på gården. Hr Jönsson
hör ej till de rädda i landet varför han utan tvekan
följde gaphalsarne in i hopp att inomhus kunna överta-
la dem att bära sig anständigt åt ute. Dörren var em-
ellertid knappast stängd förrän ynglingarne överföllo
J. med hugg och slag. Denne tycks emellertid ej vara
lätt att leka med och snart beto de två ynglingarne i
det som till äventyrs fanns på stallgolvet. De lugnade
sig då, men överföllo åter polisuppsyningsmannen ute
på gården, med lika klent resultat. Då hr J. nu fick
hjälp fann L. för gott att avdunsta varemot S. fick vi- P°w' OHLSSON

la ut i arresten.
På grund av anhörigas böner gjorde polismannen ej någ-
on anmälan om våldet utan släppte S.

Innehavane av munioépalbsarn-
hàlflex/s väl'/Lenonvnëjrade he/ur
ehipeaingbaáän.

Nu komer emellertid det kuriösa i historien. En skriv- B¿ÛdQ¿ I¿¿¿ 6fä¿d¿"9¿man 0-
och okunnig person i samhället som visst tagit på ent-
treprenad att anmäla myndigheterna på platsen fick

Ohßßbon, "LÅÄZ-Oßße".

hand om S. och saken och som det är litet att göra i 26 . 1. 1917
den egna branschen under sommarsäsongen klippte och Ju 1 '
skarvade han till en anmälan om polisövergrepp. Krono-
fogden har besökt platsen för kalabaliken och hållit
utredning. Resultatet, som väl ej kan bli mer än ett
låter väl ej så länge vänta på sig.

KRIGET:

HELA RYSKA FRONTEN STADD

PÅ ATERTÅG.

Strömsund.
Jlmvigsamionon.

' v
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Gßlunømííøø ß°
Till Olovsmässan i Strömsund samlades deltagarna vid fyratiden till ett antal av om-
kring fyrahundra personer uppe i Holmparken, där en flaggklädd talarestol var rest
bland högstammiga björkar och granar.
Festen inleddes av artillerimusiken, vilken sedan hela aftonen på ett förträffligt
sätt förhöjde feststämningen med sin musik. "Vår Gud är oss en väldig borg" sjöngs
därpå unisont, varpå landstingsman Olov Olovsson riktade några hälsningsord till å-
hörarna minnande om att avsikten med denna fest, denna Olovsmässa, vore dels att hö-
ra huru bonden i forna tider gjort sin stora insats i vårt rikes uppbyggande, men
dels också att i dessa bekymmersamma tider mana jordbrukarna att mer än förr driva
sitt arbete till hela landets trygghet.
Därpå bestegs talarestolen av doktor Algot Holmqvist, Östersund, som i ett kort,
formfulländat och briljant framfört anförande skildrade bonden i Sveriges historia,
visande hur bonden under sekler brutit bygd och land, stiftat lag och värnat den,
samt i alla tider varit den grund på vilken vårt samhällsskick, vår fria författning,
vår andliga och materiella kultur vuxit upp och vuxit sig stark och från vilken de
allt fortfarande hämtade kraft och stöd.
Talaren framhöll också det felaktiga i, att vi svenskar, på främmande jord i andra
land söka impulser, nya uppslag till vårt samhällsskicks fortsatta utveckling, då
vi genom att studera Sveriges egen historia och därmed även vår bondestams från in-
hemsk, god grund kunna få de impulser, som passa oss och vårt kynne och lända hela
vårt land till lycka och framgång. Talaren riktade därpå en vädjan till lantmännen
att mera beakta deras arbetes betydelse för vårt lands utveckling samt manade dem
att på forntida grund bygga upp det framtida, lyckliga Sverige, som vi alla drömma
om och som en gång skall bliva mer än en dröm - en verklighet. Talaren slutade med
förhoppning om en, inom alla kretsar, allt större förståelse för bondens svåra, be-
tydelsefulla arbete i fosterlandets tjänst.
Till slut utbringade talaren ett av rungande hurrarop och fanfarer åtföljt leve för
fosterlandet, varpå den svenska folksången varmt och stämningsfullt sjöngs unisont.
Doktor Halmqvist avtackades med en hjärtlig applåd.

Programmet upptog i sin fortsättning, förutom musik, körsång av förträffligt ledd,
väl samsjungen, friskt och vackert klingande blandad kör, ypperliga deklamationer
av pastor S. Perman och kommunalnämndsordföranden N.M. Jönsson. Jordbrukskonsulent
J. C:son Tingdahl höll vidare ett högintressant tal över det norrländska jordbruket
och boskapsskötseln i äldre tider.
Den stämningsfulla, väl arrangerade och lyckade festen avslöts med Folksången sjung-
en unisont.

M 6 _ 1917.
aug Hopp från svikten, raka huvudhopp, bakläng-

Handl. Alfred Ring i Strömsund har erhåll- es vclt, armresning med huvu¿h°pp, armres-
it en stämning för att han till berusnings- ning med överslag, Hnrunkníngsolycka vid
ändamål sålt Lyptol och andra slag av hår- wírgobryggan, "De båda gentlemännen påjakt
°Ch muvatte- efter kyparen", "Barberaren från Sevilla",
..,..,,., 6 aug. 1917. ryggsimning av simläraren dir. Strand, täv-
Endast 2 hekto kaffe utlämnas på denna må- lan 1000 m°' 100 ml damer' frltf slmsätt'

bn d h dl d raka hopp och baklanges volt fran andra
nads sockerkort. Veder oran e an an e .

. . . l k h h Mollb k hskola, förutom de vanliga klippen, avklip- ëïšïpgrågšerïrímpgïïnøcnupp ocârââdâänâgpet
pa högra hörnet av talongen, meddelar sock- Världen", kaPpsimning'100 för
erf°rde1n1ngsnamnden' ka hopp och Mollbergska hoppet från fjärde

16 1917 trampolin, figursimning av damer, damernas
' ' flytning i en rörlig ring, herrarnas hopp

EN SIMUPPVISNING ANORDNAS PÅ SÖNDAG I STRÖM- från svikten genom ringen, figursimning av
SUND AV STADENS SIMSÄLLSKAP. damer.

Uppvisningen, som börjar kl. halv 5 e.m., På kvällen anordnas dans å Grand Hotell med
försiggår enligt följande program: början kl. 8 e.m.



STRÖMS HÖGRE FOLKSKOLA

Nytt läsår börjar med inträdes- och
flyttningsprövningar torsdagen den
23 aug. kl 10 f.m. Allmänt upprop
äger rum fredagen den 24 aug. kl 12
midd.
För inträde i skolans första klass
fordras det kunskapsmått, som inhäm-
tats i folkskola litt. A.

Anmälningar mottagas av skolans fö-
reståndare efter den 15 aug.

Strömsund den 10 aug. 1917.

Styrelsen

.L

u.__inr
5» -r

E. Th. SELINÛER
Nyh/tehc/ts lzämpe. Ideaßi/st.

SIMUPPVISNINGEN 20 aug. 1917.

i Strömsund av dir. C. Strands elever från
Östersund i söndags fick ett särdeles lyc-
kat förlopp och hade samlat en lika talrik
som intresserad åskådareskara. Arrangemang-
en voro, trots sin provisoriska karaktär,
förträffliga, något som lände i första hand

hr Ingemar Staaff till heder.

Herr Kronolänsmannen 1 Ströms distrikt,
Strömsund.

Får härmed meddela att violinisten Göran
Olsson fr. östersund ämnar gifva en konsert
1 Goodtemplarhuset härstädes måndagen den
27 aug. kl 8 e.m.

Strömsund den 25 aug. l9l7

Qlàèà' ' "

POSTSPARBANKEN BELÖNAR 28 aug. 1917.

Poststationsföreståndaren Alex. Palmqvist i

BESÖK HOS HÄRÅDSÛOMARE ANDERS ROSENBERG

Anna Roaenbang-Andcnabon ¿ ßanáanbhuaot på

Ömn

Tillkännagifvande i ÖP 28 aug. 1917.

RIKSDAGSMÅNNAVÅLET I STRÖM

Valdagen avgår ångaren Ströms Vattu-
dal kl 7 f.m. från Gärdnäsbyn till
Strömsund med anlöpande av mellanlig
gande bryggor.
Befälhavaren

KRIGET; 4 sept. 1917.

TYSKÅRNÅ INLEDÅ OFFENSIV I KURLÅND.

ÖVERGÅ DRINÅ OCH INTÅGÅ RIGA.
9 sept. 1917.

TSAREN ÖVERTAGER sJÄLv HÖGSTA BEFÄL-

ET.

NVA BRUKNTNGSMETOÛER GÖRA SIG GÄLLANDE INOM

SKOGSBRUKET:

Havsnäs har av Postsparbanken tillerkänts en $k0gbkuZ¿¿veä¿ng L Stäömb bocken ¿ ncäna

gratifikation av kr. 15 för visat nit.

GÅ

Jämühnd.



Biüm 1s sept. 1917.

En större björn sköts på fre-
dagen i Lidsjöberg av A. Wik-
ström m.fl. i Lidsjöberg.
Jaktsällskapet var ute för att
skjuta älg.

skum" 25 sept. 1917.

Kyrkostämman i Ström har an-
slagit 1.025 kr. för inledan-
de av elektriskt ljus i Ulriks-
fors folkskola och 157 kr. för
d:o i Vågdalens skola. I Löv-
berga och Tullingsås folkskol- Ä!
or skola erforderligt antal
karbidlampor uppsättas

H[|]V[][|| 5 okt. 1917.

Det pågår nu en ganska livlig
trafik å Vattudalen. Strand-
_GärdnäSb°1aget fraktar f_n_ FAMILJEN LARS OCH GERDÅ ENG I STROMSUNÛ

“ef till Strömsund 1 Pfåmar Lanß Eng, bagane och dukt¿g mu¿¿ken, 5. 1879, än Aon
dïïmalm S°m K”-m¥°fSb°1a8@t au Andwu Eng man Hammefwme, ¿. 1sz3. Andiw, .mo-
lfl bryta “PPG 1 Akafvaf' mama uu ma, »ramar Mm en av memo bmw-
net. Kramforsbolaget har som ga¿¿¿ ¿p¿¿män_
bekant förvärvat svavelkisfyn-
digheter där uppe_ Under vin- Gcmda Eng an áodd L Oatenbund 1886. Sonen Rune 6. 1908.
terns lopp ha cirka 450 ton
brutits och med hästar fors-
lats ned till Gäddede, där deti Tlll
S°?da“ lasta” på Pïåmaf fär nur A.-B. PER HoLMs EL:-:1<TR1c1TETsvER1<.vidare transport till Strom-
sund. Genom storartad frikostighet av framlidne hemmansägar-
För närvarande sysselsätter en Olof Olofsson i Tullingsas och hans efterl:va:de°mÉ_
bolaget i Ankarvattneten ka hava sammanlagt 2.67â kronor stallts till yrlïrad
arbetsstyrka på omkring 15 ets forfogande till ans affande av ett tornur ti

denna komer att ök_ Stroms kyrka. Uret, som levereras av Kungl; Hovurma aretill víntern_ Bolaget äm_ 0.W. Linderoth i Stockholm och uppsattes varen 1918,
då försöka få ned till ar forsett med fyra genomlysande visaretavlor.

Gäddede 3.000 ton. För detta Med hänsyn till Ströms kyrkas centrala läge inom sam-
behöves ett hästantal på 60 â hället vore det högeligen att önska att tiden å det
90 hästar i jämn fraktfart. blivande uret kunde avläsas även efter mörkrets inbrott.
Malmen är av synnerligen fin För att icke behöva vädja till kyrkostämman för erhål-
kvalité och betalar gott de lande av medel härtill och i tanke att i fråga om ett
vidriga transportförhållande- arbete, som tillkomit på frivillighetens väg, även e-
na. Den förekommer emellertid ventuell utvigdning eller komplettering bör bekostas
ej i större myckenhet varför på enahanda sätt, tager jag mig härmed friheten fram-
någon gruvdrift och industri ställa en vördsam anhållan, att A.-B. Per Holms Elektri-
däruppe ej är tänkbar. Gruv- citetsverk måtte för en tid av t.ex. 10 år utfästa sig
arbetarne ha hunnit ganska att fritt leverera till Ströms kyrkas tornur nödig ma-
långt in i berget och en ort teríel och elektrisk kraft för visaretavlornas upplys-
är över 55 m. djup. Strand- ning under den mörka delen av året.
-Gärdnäsbolaget har också full
sysselsättning med att ned-
transportera till fabriken i Gunnar Löfvenmark
Ström den täljsten som brytes v. pastor

Strömsund den 20 september år 1917.

ur berget vid Lermon. I år
skall 1.500 ton nedtransport-
eras, Täljstenen, Sgm är av 5 Okt'

nas? k“a¥i“ë~__P“1“fíS*?faS DUNKERQUE FöRsTöRT Av LUFTBOMBELD. ENGLAND Ho-i fabriken i Stromsund till
talk. TAR MED REPRESSALIER FÖR LUFTANFÅLLEN.
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KAFÉINTERIÖR I STRÖMSUND - LILLA KONDITORIET

Bakom disken sea u¿ áaån vänatea: Ruth Noadën, Eatea wai-
¿¿n och kond¿toa¿eIA ¿nnehavaae St¿na N¿¿a4on.

LEKANDE BARN I HILLSANÛ

Hemma hoa Anna Ea¿ha och Sven A¿b¿n Svenaaon L Hcßáand.

Söneana Adoßß och Natanael köa häat och Z¿¿ßp¿gan Manta

Oßaaon håßßea m¿nAt¿ngen Geahaad ¿ amnen.

Ennw Läs 1som.19U.

I Strömsund utbröt eld k1.7 på onsdagsmorgonen 1 gar-
vare Erik Strömstedts bryggstuga. Elden var snart be-
gränsad, tack vare det raska ingripandet från brand-
manskapet. God tiïïgång på vatten förefanns.

Eïden tros ha uppkommit genom något fe1 1 muren. Bygg-
ningen jämte ïösöre är försäkrad 1 Ströms sockens
brandstodsboïag, vars funktionärer värderat skadab ti11
400 kronor.

Den Ljuva och behagßiga
ANNA RVMAN

5. Ntzaaan, 1291

/ . Uf.-r.a

§¿ _
v ____..- ,_.-

V ,.-

MÄRTA STINA SVENSSON, 6. 1892

Anatäßßd på mejea¿eI ¿ Staöm-
band.

SEPARATORER OCH SMÖR-
KÄRNORi
Aug. Gustafssons Järn-
handel,
STRÖMSUND



20 okt. 1917.

En utter sköts i förra veckan av 14-årige Georg Mitchell
i Äspnäs. Gossen hade gått ut i skogen i avsikt att skju-
ta fågel men observerade därvid ett djur, vilket han an-
tog vara en hare. Med ett välriktat skott fällde handet-
ta. Ännu vid hemkomsten visste han ej vilket värdefullt
djur han skjutit, men med tillhjälp av sin lärobok i na-
turkunnighet konstaterade han sedermera detta.

22 okt. 1917.

Höjningen av levnadsomkostnaderna för krigsåren är före-
mål för en av socialstyrelsen i dagarna avslutad utred-
ning. Till utgångspunkt för utredningarna ha valts en
normalfamilj - man, hustru och två barn - vars budget
för maj 1914 visar en total utgiftssumma av 2.000 kr.
Den totala stegringen av levnadsomkostnaderna, som räk-
nas från maj 1914 till sept. 1917, visar en höjning av
icke mindre än 66 proc. Stegringen under innevarande år
uppgår till 27 procent.

SIIILNYTT 8 ..._ 1917.
Flickan
MÄRTA LUCIA PALM, áödd åh Läroverksöverstyrelsen och folkskoleöverstyrelsen ha av-
1909 ¿ S¿¿and_ givit utlatande angaende förslaget om statsunderstöd at

samt fastställande av reglemente för en kommunal mellan-
skola i Ström. Överstyrelserna hemställa att högre folk-

: 1gmmm¿ skolan i Ström måtte erkännas som kommunal mellanskola
»f samt att till denna måtte t.v. fr.o.m. hösttermin 1917

Sf-/Å? '”“““¶m“"”" /"°'r* av det under riksstatens åttonde huvudtitel uppförda för-
slagsanslaget till kommunala mellanskolor utgå ett år-

_ _ , _ li t understöd av 6.400 kr. och dessutom bidra till lä-
D°b°t'“d'°1 3' Pansønswgm får ar 1917' rašpersonalens avlöning enligt kungörelse den å decemb-

inuum er 1911. Överstyrelserna hemställa vidare, att förslag-
et till reglemente för mellanskolan efter vissa ändring-
ar faststalles.

Q I H 1 .

GW” ”""^°”~¿°i^ "”¿“"'““”',f;')'”' 11 dec. 1917.
Pnninusøv/I ml. lagen nu alla peutnnsfvsdlrlly Kr' I
/w~m«w~w~ß~ - Anders Zakrisson fran Gärde, Ström, som efter 10 ars vis-

Z: f:::$:: I telse i Kanada utskrevs till militärtjänst, har stnpat
. i kriget på västfronten i en strid den 26 nov. Den stu-iii? Q .. q . -ß-~x~w'I». pade var c:a 35 ar och efterlamnar aldrig moder bosatt i

Strömsund. Själv var han ogift. Zakrisson besökte för
c:a 2 år sedan hemlandet och var då starkt betänkt att

"mm" 9 »» kvarstanna men reste dock åter ut.
0v,m.cu)n|fIe pensionat-zi 1) I/_), hur den ' /I

M

'""'""'"“' 13 dec. 1917.

æšëïïššæšffllïï INBÖRDESKRIGET RÅSÅR ÅTER I RYSSLAND.
lo-nnnnølnllundon.

5

Konnnlnlnlnudu.

Källor
Ströms Hembygdsförenings arkiv
Handlingar i Landsarkivet
Jemtlands Tidning
Strömsunds Tidning
Östersunds-Posten
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GAMLA Ãrshoken

"Nya tider" är inte alltid nutid. I 1982 års upplaga av Strömsboken
betecknas åren 1913-1915 som "nya tider". Detta betyder, att vi kom-

VÄLKÄNDA PROFILER mer allt närmare vår tid, och många läsare börjar känna igen händel-
1 STRUMSUND FUR ser och personer, som boken beskriver. Den blir m a o allt mer intres-
CIRKA 50-50 ÅR SE- sant för en bred läsekrets.

DAN Årets Strömsbok har liksom tidigare redigerats av författaren Yngve
Ur Nilsson, Föllinge, och faktaunderlaget har Sunnan Asp-Nilsson svarat
Gunnar Grahngtrüng för. Boken kom planenligt ut i november.

bildsamlingn Samlmgama

M 'I Föreningen har mottagit som gåva av Lydia Olsson, Strömsund, bonjour,
v väst och byxor som burits av Per Olsson, Tullingsås, då han gifte sig

med Lucia Jönsdotter år 1896 (Lydias föräldrar). Dessutom ytterligare
en bonjour samt Jöns Larssons, Långåsen, brudgumsrock som han bar då

han 1846 gifte sig med Gertrud Nilsdotter (Lydias morföräldrar). En

klänning som tillhört Lydias mor samt 3 vita barnmössor, som burits
av Lydia och hennes syskon vid späd ålder, ingick även i gåvan.

Bland andra nytillkomna föremål kan nämnas fotografialbum, skänkta av

NILS BERGHULT Sven Wallin, Järfälla, och Maud o Gunnar Simonson, Strömsund.

affärschef Ångermanälvens flottningsförening har som gåva överlämnat en roddbåt
samt diverse redskap och husgeråd, som använts under den nu avslutade
flottningsepoken.

Hemhygdsuàrdens byggnader

Syskonen Näsbo, ursprungligen från Fiskarnäset, Öjarn, har tidigare
skänkt en smedja till hembygdsföreningen. Den har inte kunnat använd-
as för sitt ändamål på grund av att skorsten saknats. Syskonen Näsbo

ville gärna se smedjan i bruk, och ökade på gåvan med 1.000 kronor i
kontanter, varpå Per Zakrisson, Siljeåsen, ställde härden och skorst-
enen i ordning, så att det nu går att smida där.

ALGOT ELIASSON
skräddare



Idéella arhetsinsatser
De återstående arbetena med plåtläggning på logtaken har utförts av
Anton Löf, Holger Eriksson m fl, helt utan kostnad för föreningen.

Även de arbetsinsatser som gjordes under 1981 av Sven och Jöns Rise-
mark då de lade plåt på delar av logarna på hembygdsgården har skänkts
till föreningen. Likaså har Lions tillsammans med medlemmar i hem-
bygdsföreningen utfört en värdefull arbetsinsats med röjning och städ-
ning av vagnslídret. Vid samma tillfälle invigdes bakugnen i socken-
skrivarstugan av några damer i programkommittên, som kunde bjuda arbe-
tarna på gott nybakt mjukbröd till kaffet.

DAN. ENG:-INSTRUM Äßmüm
fjärdingsman

En varm och vacker sommarkväll i början av juni avhölls föreningens
årsmöte som inleddes med parentation över hedersmedlemmen Gunnar S1-
monson.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds deltagarna på underhållning av
Strömsunds-spelmännen Magnus Andersson, Yngve och Marcus Nordlund,
Kerstin Hjortzberg och Rolf Hjortzberg som spelade folkmusik, samt
Vega Alfredsdotter, Louise Kritschewsky och Kerstin Nyman med många

populära visor och sånger på repertoaren. Dessutom förplägades mötes-
deltagarna med kaffe och dopp, varefter hjul nr l av kommunfilmen
"Resa i Strömsund" visades.

A Akiivileler
EDW ENGSTRUM Hembygdsföreningens programkommittë anordnade brasaftnar i Storstug-
urmakâre an 4 onsdagskvällar under sommaren. En planerad spelmansstämma måste

inställas p g a allt för få anmälda deltagare.
\

Kaffeserveringen i Storstugan sköttes av Agneta Samuelsson.

Stugmöten har hållits varje tisdagskväll mellan 29 juni och 10 augus-
ti under medverkan av de ekumeniska samfunden i Strömsund.

Slöjdmässa har pågått i Sexkantslogen 3 veckor i juli.
IFK Strömsund har ansvarat för midsommararrangemang och torsdagsdans-

Malmåvandringen gick av stapeln den 20 maj och Dunderklumpstrampen
den 20 juni.
Hundutställning, marknad med kulturföreningen Trollsländan som arran-
gör, valmöte med Olof Palme som talare, fotbollens supporterklubbs

JENS ENOCSON festligheter vid besök i Strömsund av lV:s fotbollslag, Arbetarnas
fiSkhand1are Dag m m är tillfällen da hembygdsföreningens omrade och lokaler an-

vänts. Ett konfirmandjubileum förlades till Storlogen. Sportfiskeklub-
,__\ « ben tränade casting på området ett par kvällar i juni med Konsument-

gillet i Strömsund som medarrangör.I Turistbyrån har haft sin verksamhet i Hjalmar Strömergården 2 månader
under sommaren.

I? Föreningens lotterikommittê har haft ansvaret för att ett lotteri,“ , som gav nära nog 20.000 kronor i netto, framgångsrikt kunde säljas.
Intäkterna från lotteriet har blivit en värdefull hjälp i vår henbygds-
vårdande verksamhet.

te, som gör att det känns stimulerande att arbeta i styrelsen för
rä Även byggnads- och programkommittêerna utför ett förtjänstfullt arbe-

»å I Ströms Hembygdsförening.

ANDERS ERIKSSON Under sommarmånaderna hade föreningen god hjälp av Leo Brusewitz,
fríSÖY Bredkälen, med arbeten både utom- och inomhus.



handlare

lä

LARS ERIKSSON
källarmästare

ERIC ERSSON

ERIK ESPMARK

tandläkare

R. FRIDELL
kopparslagare

70

Verksamheten kompletteras med en ekonomisk redogörelse för 1982 utvi-
sande föreningens tillgångar och skulder vid årets slut samt den eko-
nomiska omfattningen under året.

SIYIIHSEN
LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 1984

Fru Ada Melander
Folkskollär Lilian Salomonsson
Rektor Sten Sundquist
Fastighetssköt Oscar Wallin
Lantbrukare Jens Örjebo
SUPPL INTILL ÅRSMÖTET 1984

Bokhâllare Einar Salme
Hemv ass Solveig Göransson J'-( GÄEÛESTRÜM

. .. S Omä afe
LEDAMÖTER INTILL ÅRSMOTET 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 ESBJ . GÄBDINii- bankkassor
Paul Åkerman
Jens Örjebo
Sten Sundquist
Ada Melander
KOMMITTÉORDFÖRANDE

Holger Eriksson Byggnads-
Solveig Göransson Program-
Sten Sundquist Skrift- Y.HAUßERG
Jens Örjebo Ekonomi- landsfiskalnwfru
ORDFÖRANDE FÖR 1982 ANNA .

och fru d1sp.
Paul Åkerman CARLSSON

BYOMBUD FÖR ALANÄS SOCKEN

Birger Källberg
REVISORER FÖR 1982

Kurt Blomgren
Willy Krogstad
Nils Olof Mårtensson, suppl
VALBERE DN ING

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

ëšlëåßêldåêêšßïïšëš HANS J0N550N

stig Lander Skräddare
Gunnar Grahnström

b W ,'-.
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EKONOMISK REDOGORELSE FOR ÅR 1982

Ingående ba1ans konto

DEBET KREDIT

Kassa kontant 11,71 Jämt1ands Fo1kbank 7.302,67

Postgiro 7.102,08 Länsbostadsnämnden 23.847,00

Jämt1. Fo1kbank 106,25 Eget kapita1 226.446,16

" " Gam1ins font. 4.468,20

“ " C A S donation 31.337,65

Jämt1. Sparbank 413,19

Sv. Handelsbanken 5.156,75

48.595,83

Stg 164 150.000,00

Stg 231 10.000,00

Sam1ingar 25.000,00

Inventarier 24.000,00

§Eggg;:::::šâZåä2âå§š šggggg::==:::::êäZšâ2äå§ê

Vinst- och för1ust konto

Med1emsavgifter 8.792,00 Fastigheter 11.936,62

Minnesfonden 1.400,00 A11män verksamhet 12.299,51

Sockentapeten 3.600,00 Strömsboken 29.076,85

Gâva av syskonen Näsbo 1.000,00 Länsarbetsnämnden (1öner) 16.391,6O

Lotteri 19.296,6O 69.704,58

Strömsunds kommun 37.700,00 Årets vinst 2.808,13

Räntor 724,11

Utgående ba1ans konto

Länsbostadsnämnden 23.310,23 Kassa kontant 133,45

Eget kapita1 229.254,29 Postgiro 7.712,66

Jämt1. Fo1kbank 3.867,68

“ " Gamïins fontän 4.899,55

" " C A S donat. 21.465,70

Jämt1. Sparbank 453,88

Sv. Hande1sbanken 5.031,60

43.564,52
Stg 164 150.000,00

Stg 231 10.000,00

Sam1ingar 25.000,00

Inventarier 24.000,00

š§222';=====êâššâ§í¿ëš 'š';2222=========êäšàä§êsâš
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VERKSTÅÛSINTERIÖR ÅR 1930 - STORGÅTAN 24, STRÖMSUND

Fn u : Sven Fjäßßgnen, Henbent Jönbaon och mäatea Ajäßu, John Nyatnöm.

ETTHUNDRA ÅR, OCH STRUMSBOKEN BER ATT FÅ HYLLA JUBILAREN MED

C) STRÖMS SOCKENS ÄLDSTA FÖRETAG, N.F. NYSTRÖMS BLECK- OCH PLÅT-

SLAGERI, NUVARANDE GUNNAR NYSTRUM PLÅTSLAGERI AB, FYLLER I ÅR

FÖLJANDE HISTORIK.

*EP Firman grundades år 1883 av b1eck- och p1âts1agaremäst-
are Fredrik Nyström. Han föddes i Linköping 2/10 1856
och av1ed i Strömsund genom en o1yckshände1se den 18/12
1934.

Fredrik Nyström, son ti11 vagnmakaremästare Ni1s Ny-
ström, Linköping, kom i b1eck- och p1åts1ageri1ära år
1868 hos sin farbror Ni1s Otto Nyström i Norrköping.
Där stannade han ti11 år 1870 då farbrodern av1ed. Han

fortsatte då sin utbi1dning hos p1åts1agaremästare
John Lagerlöv och tog där sitt gesä11brev den 1/4 1875.
Provet bestod av ett par vagns1uckor - för b1ecks1age-
ri - och taktäckning av posthuset i Katrineho1m - för
p1åts1ageri.
Efter o1ika anstä11ningar kom han år 1883 ti11 Ström
och öppnade där en egen verkstad under firmanamnet
N.F. Nyströms B1eck- och P1åts1ageri. Det var av någon
an1edning som den framsynte patron Ho1m 1ockade Nyström
ti11 Ström och han b1ev där något av en banbrytare in-
om sitt yrke. Det var inte 1ätt i början att 1ocka
Strömsborna att sätta upp hängrännor och stuprör på hu-
sen. Nej, inga sådana nymodigheter!



F U-

LÅMPETT
¿ Gändnäa kapeßß

.,

År 1921 övertog sonen, p1åts1agaremästare John Fredrik
Nyström, f 14/3 1896 d 10/3 1981, sin faders firma.
John Nyström började i yrket år 1910 och gick i 1ära
hos sin far. År 1921 genomgick han en mästarekurs för
b1eck- och p1åts1agare i Stockholm och erhö11 15/4 1929
Sveriges hantverksorganisations mästarebrev.

John Nyström var känd som en mycket skick1ig yrkesman
och utförde a11t inom yrket förekommande arbeten. Dess-
utom genomfördes en mängd uppdrag på kyrkor som t ex
taktäckningar i koppar, portar i koppar samt div deko-
rationsarbeten. De sfäriska ornamenten pâ grindpelarna
vid Ströms kyrka ti11verkades år 1939 och användes då
som dopfunt när ä1dste sonen Ni1s döptes.

John Nyström drev sitt företag fram ti11 år 1970, då
sonen, p1åts1agaremästare 01of Gunnar, f 4/6 1943, ö-
vertog röreïsen under firmanamnet Gunnar Nyström P1åt-
s1ageri AB. Gunnar erhö11 sitt mästarebrev år 1982,
och bland de mest framträdande arbeten firman utfört
kan nämnas koppartäckning av taket på Ströms kyrka år
1978 samt koppartäckning av taket på A 4 mi1itärrestau-
rang i östersund 1982.

P1åts1ageriet drivs nu i tredje generationen och är
den ä1dsta firman i Strömsunds kommun.

PZåtA¿agaaemäAtaae Fnedn¿k Nyataöm utanßön venhbtaden på Stoagatan 24 ¿ Stnömbund.
B¿¿den än tagen än 1933.
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NY SKRIFTSERIE I HAVSNÅS

Havsnäs bygdeförenings målsättning “att väcka och vårda bygdens minnen och traditio-
ner" verkar på ett utomordentligt sätt infrias av det trägna arbete som hembygdsfor-
skaren och idealisten Birger Källberg lägger ned på att sprida kännedom om Alanäs-
bygden. Tidigare har hans släktkrönika rönt livlig uppmärksamhet och nu utkommer
"Häfte l, 2 och 3" i bygdeföreningens nya skriftserie. Man kan inte direkt påstå att
de blygsamma titlarna gör innehållet rättvisa. Innanför pärmarna döljer sig förnäm-
lig hembygdsforskning i rikt och varierat utförande. Särskilt fäster man sig vid ar-
tikeln om Pelle Havne - konstnären som levde i så små omständigheter att han fick
skörbjugg. Av någon märklig anledning har det alltid varit svårt för nordjämtska
konstnärer att göra sig gällande.

ETT TACK

Hembygdslotteriet fortsätter att bereda styrelsen för Ströms hembygdsförening ange-

näma överraskningar. Årets netto uppgick till kr l9.296,60 och ett tack riktas till
alla dem som bidragit till detta svårslagna rekord.

PRESENT- OCH JULKLAPPSTIPS

"Här är den sköna Vattudal där sägners folk färdats över vidda..." står skrivet på

Ströms sockentapet. Bonaden är tryckt på linnevav 45xl40 cm och kostar 200 kr. Den

säljs genom hembygdsföreningen.

DRAMAT VID SJÛUGDEN

Ödesmättat, dramatiskt, spännande, thrillerbetonat - eller som Holger Eriksson i
Ströms hembygdsförening uttryckte det:
- Jag kunde inte sluta läsa förrän dramat nått sin upplösning, och då väckte jag
min fru för att få någon att diskutera med!

Dramat vid Sjougden har sedan tidigt l800-tal fängslat och fascinerat otaliga gene-
rationer nordjämtar med sin dunkla och mångtydiga innebörd. Man kan säga att detta
var den sista stora striden mellan fjällfolket och inkräktande nybyggare på urgam-
la boplatser för samer. En del tycker därför att saken bör falla i glömska eftersom
samerna stod som förlorare i en ovanligt brutal rättegångsprocess.

Nordjemtlandica förlag, som anser att dramat ingår som en del i det nordjämtska kul-
turarvet, har ställt samman ett faktaunderlag, SJUGDA NYBYGGE - dokument och rätte-
gångshandlingar, som belyser dramats händelseförlopp som det kommit till uttryck i
myndigheternas behandling av ärendet.

Första upplagan av Sjugda Nybygge såldes snabbt slut i Strömsund med omnejd. Andra
upplagan är i något bättre utförande med riktig bindning och tryckt på tjockare pap-
per. Vem kunde ana att en dokumentsamling väckte sådant intresse!
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en hembygdsgård. men 1932 flyttades Ströms sockenskrlvar-
stuga till Gärde och utgjorde I 25 år en naturlig samlinge-
plats. Sedan 1957 har hembygdsgården sin pacering på

f;\ Aspudden vid Ströms-sundet. där en ansenlig samling äldre
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byggnader sammanförts.
Platsen är I dag ett av ortens naturskönaste områden och
besöks flitigt av såväl turister som ortsbor.
En levande förening är beroende av en stark medlemskår.

; som på olika sätt stöder hembygdstanken. Kanske samlar
man fotografier och föremål från en gången tid. Kanske
dokumenterar man med hialp av bandspelare och kamera
händelser I dagens samhälle. Båda dessa aktiviteter ingår

s | hembygdsforenmgens arbete och I dess målsâttnln att" - ;& ;_,-> 2 hf -L'-. \ .'_ ._ . .. .
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i bygdens historia.

'““""°'^“ “"“""'"" ^“ vi \ Vi 4 STFIÖMS HEMBYGDSFÖRENINGS BYGGNÅDSFOND
gör det möjligt att ge en gåva I stället för blommor vid
högtidsdagar eller då någon vän eller anförvant gått bort.
Fondens avkastning går till vård av hembygdsförenln ens

Serlen -- byggnader. Kontakta oss för upplysningar om STR8MS
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STROM- Hsmavoosroaeulue och smoms Hsmavcosrone-

NINGS BYGGNADSFONDI

Adress: Ströms Hembygdsförening
Box 168, 83300 STRÖMSUND Telefon 0670-11232.
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