
I,.Iån oskarshams-Tidningen den 13 juli 19O?.

llordb?åDnare av försmåda källek?
t\iatten mella& den I och 9 dennes lledbrann rdeA iDvent€rier och al]-t,

e*i mindre boningshuB, ks-lLat liilen, under il6bst[r prästf,å,rd.
Husets ägaxe, en fattig a:'beta;'eå!ka, som ej hatle något försäkr?"t,

gör elr svår fijrlust, iirkan, son måste ensa$ s6rja fti 6itt uppeh:iLl"e,
ha,! en tid vistats i Högsby, dåi.r hon haft a.rbete. [uset hår unde! den-
ra tid stått obebott, varför mortllra]la anses ftirelj-ggå,

Verl gäBiagsmaanen är, vet mat! änDu ej. 1l\,tinnan har haft en fästnan,
ned vilken hon fdr någon tl.dl sedzul blev oense, och nan 1lill gälna rikta
missta.oka"na åt det håL1-e'te sLrives ti1L 0-T.

oosd,ågen den 2,! juli IJO'I,
ten henlighetsf\r1la bråad.en i Högsby.

Poli€fö"hör argående d.en fö]. någ"å dagar sed.an tinade branden I ett
torps+ä11e und.er lliigsby pråEtgrird, höl-l-s av t.f, kronolän6ma.i1 F.O.
Gustafsso!! i lörea€s, I'lisstan]<aj' hadle i orten ste.xkt rik*.-ts mot en
!e!son, a'tt ha a.nla84 eld.en, len rnisstä"nldte, som sånmir. ns-tt brand.en
skedde vistades ute, fick noga redogöra fdre 6in vistelseort nänmda
natt, Hårt uppgavr at* ha!} vid. B-tiden ?å kvällen läqma+ si*t henllrist
ooh besökte e?t person från l{ols?um, belåget onl]<I'ing 3 km. från hemmet,
1lid k1. 9, En hal-vtimne diirefter i[träffåde han i Staby, öir han sam-
nanträffat rned tvenne pelsone!, sant onrl.l.ing halv 12 i Tingebro, d:ir
ha.n skil-des från d.en ena av sistnänude persone! och vs,:rifrån han begarv
sig ti11 hemnet, som han ulpllådde st?a] före k1.12 på na+ten. Vid för-
h6r. med Ae pelsone?, med vilka deo nj.sstå}.tkte uppgav sig ha 6affnar!-
t!äffatr bek"åftad.es dessa he,$.s uppg,ifter. net av branden hårjåde huse+,
sont ver tj-11- gSunden nedbnrnnet kl, 12 lå natten, nåcte således ha fatte,t
e1d ungefär yid ll-tiden, let äT beläget 3/4 nd1 från Tingebro och då.
ti11lyg6a1äggandet av vågen nel,la& !1äntldla platse? tolC.e kTäva minst ell
tinnes tid.r hmde han vid- 'tiden för bra]1dlens u+brott ioke ha uppehåUit
sig wid br3r}dstäl-l-et, värför rnlsstårlka.:'na mot honom tydligen äro og3undade,

Det ned-bn}nna torpet, som ågdes av änkan Anna Svensson, hos rilken
den misstänkte en tid innebott, ver oförsäkrad. och ttjr tiLlf::1let obe-
bott, sk?j ves ii1l 0-T.

iYån Lördageo d.en 1 lebruari 1908.

Sistl-i&!e tisdaganett yred-b?ann til-1 €rund.en trvi11eb"o garveli, ti11-
hdrigt ga.rvafe Fahls*!ön, branAer bbrlade mellarl 9 och 10 på kvä11et.

!b almayr eldsvåda int!äffade egenAonliSt 4og samma nat't och stTa^x
ef*e" det ova.n1åmbda Sai\-e:.i neåbfiru1i't.

Det var rur Fabrikör Uinells garveri, be1äget omkring 1 km, fYån det
nedblunnar son härjades av elCen. Samhiillets befolla1ing, vilka pllrnänt
bit!ät_t vid sLäckdngen av clet nedbrunna, blev nu o?oadl genom kläntning
j- k)'rLklockornc nel1å.n kI, 5 och 6 på nolgooen.. Branasprutorna blevo
nu hastigt hitfötc1a och elilen släcktes xaskt, endast en ne11a."rväge,
jåmte ett par*l baf,'k blev lågor11s-s rov, lrolig ors6L en gliste. fråo
berknalninfl snaskinen.


