Tidningsnotiser m.m. ur Smålandsposten och Nya Växjöbladet m.fl.
1890 – 1899.
Sammanställda av Anders Ring, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 5 Lördagen den 11 Januari 1890.
Tillkännagifves
att
Enklingen

Petter Andersson
stilla afled i Wislanda Torsdagen den 9
Januari 1890 kl. 7,30 e.m., i en ålder af 72
år, 6 mån. och 28 dagar, sörjd och saknad af
bror, slägt och vänner.
Sv. Ps. 360
(204)

Ur Smålandsposten N:o 7 Torsdagen den 16 Januari 1890.
I difteri, har några barn aflidit i Wislanda församling.
Till kyrkovärd, har Johannes Andersson i Skeppshult valts, och som fjerdingsman har
utsetts N. P. Johannesson i Brohult, som dock lemnat tjensten och dertill hörande lön hela
20 kr. åt A. J. Svensson i Fagerås.

Ur Smålandsposten N:o 9 Tisdagen den 21 Januari 1890.
År 1890 den 18 Januari intogs i härvarande handelsregister följande anmälanden:
af Sven Petersson Trygg under Sjöbacken af Wislanda socken om idkande af handelsrörelse derstädes under firma Sven Petersson
Trygg;
af Jöns Andersson vid Wislanda jernvägsstation af Wislanda socken om
idkande af handelsrörelse derstädes under firma J. Andersson, hvilket
härmed kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.
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Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 25 Januari 1890.

Landtegendom till salu.

Auktioner.
Torsdagen den 30 och

Hemmansegarne August och Samuel
Svenssöner försälja fortast möjligt ¼ mtl
kronoskatte Bjelleberg i Wirestad socken
af Albo härad med dertill hörande nybygda vattenverk, en ramsåg, cirkelsåg och
qvarn med 3 par stenar samt skalverk och
grynkross. Hemmanet har ett naturskönt
läge vid allmän häradsväg, 1 mil från Wislanda och Liatorp jernvägsstationer, vinter- och sommarföder 22 nötkreatur och 2
hästar, har under förra året undergått laga
skifte, har en areal af 408 tunnland och är
en större del mossodling, hvaraf väg- och
afloppsdiken äro till en del anlagda. Hemmanet är skiftat i 3 tolftedelar samt är hus
och åbyggnader till hvardera i godt skick.
Äfven finnes torp som för arrendet utgöra
mansdagsverken. Skog finnes till afsalu.
Hemmanet säljes billigt med förmånliga
betalningsvilkor, med eller utan inventarier, antingen i sin helhet eller i tolftedelar. Kommer det ej att säljas så kan det
bortlemnas på arrende. Närmare upplysning lemnas af A. Svensson, Bjelleberg
pr Wislanda.
(324)

Fredagen den 31 innevarande månad med
början hvarje dag kl. 10 f.m., låta sterbhusdelägarne efter aflidne Peter Andersson
i Wislanda försälja 2 stycken boningshus i
godt stånd med dertill hörande jord och uthus för att genast tillträda samt all der befintlig lösegendom bestående af guld, silfver, nysilfver, messing, malm-, koppar-,
tenn-, jern- och träsaker, en större del bättre möbler, sängkläder och linne samt allt
hvad till ett väl ordnadt bo hörer. Godkände köpare erhålla 3 månaders anstånd med
betalningen.
Moshult den 20 Januari 1890.
(374)

J. P. Ohlsson.

En gift, absolut nykter

Mjölnare
med 25 års praktik i skötandet af såväl vatten- som ångqvarn söker anställning nu
genast eller till våren. Utmärkt goda betyg
kunna företes. Vidare underrättelse genom
N. P. Svensson, Wislanda.
(196)

Det här i Wislanda arbetande ångsågsbolaget, har i Hvetlandatrakten inköpt en stor
skogpark för 50,000 kr. för afverkningens ändamålsenliga bedrifvande skall ett nytt
sågverk uppföras.
Nykterhetsfördrag, hölls här sistlidne söndag, på föranstaltande af logen ”Wieselgrens
förhoppning”, i Wislanda missionshus af hr. C. J. Engsell från Wexiö. Det goda föredraget åhördes af så många personer lokalen kunde rymma.
Efter föredragets slut diskuterades frågan: ”Hvilket är bästa sättet för nykterhetsverksamhetens bedrifvande?” Derefter hölls logemöte dervid fyra personer ingingo i
logen.
Inbrottsstöld, begicks natten till den 22 dennes hos kyrkoväktaren Johannes Larsson å
Lundboholm under Lindås i Wislanda socken. Tjufven hade genom uttagande af ett
fönster beredt sig inträde i den s.k. förstugukammaren, der han plockade till sig litet af
hvarje. Han tillgrep nemligen en corderoykostym, en vadmalströja, en yllehalsduk, ett par
nya stöflar jemte guttaperkagaloscher, en större ost och en half dito, en nästan ny
fruntimmerskappa, en filtschal, två hemväfda ylleschalar, två silkedukar, ett dussin
matskedar och tio teskedar, fyra scharletter och två bra handskar samt en del andra
småsaker. Tjufven hade gifvit sig god tid, ty under sitt arbete hade han brändt upp ett
halft stearinljus. Han var ock ostörd, ty husfolket låg och sof i andra änden af huset.
Samtidigt tillgrepos hos en snickare i närheten, äfvenledes genom inbrott, en del
snickeriverktyg, en knif och ett stämjern.
För stölderna misstänkes en i trakten dagen förut kringstrykande okänd karl af omkring
6 fots längd och vid pass 30 års ålder. Mannen, som hade stora svarta mustascher, hade
dagen före stölden varit inne hos kyrkoväktaren Larsson, hos hvilken han då erhållit mat.

2

Ur Smålandsposten N:o 17 Lördagen den 8 Februari 1890.
Fast. Stenhuggaren Salomon Nilsson Melin från Wislanda, hvilken, på grund af efterlysning i ”Polisunderrättelser”, häktats inom Blekinge län och införpassats till Karlskrona
länsfängelse, har, enligt länsstyrelsens i Blekinge beslut, förflyttats till länscellfängelset i
Halmstad. Melin, som begått våld å husegaren Karl Nilsson i nyssnämnda stad, kommer
att ransakas inför rådhusrätten derstädes.

Ur Smålandsposten N:o 20 Lördagen den 15 Februari 1890.
Kronobergare död i Amerika. Förre hemmansegaren Peter Magnusson från Ekemoen i
Wislanda socken, har aflidit i Amerika, efterlemnande två döttrar, hvilka medföljde
honom då han för en tid sedan emigrerade, samt hustru och sju barn, som qvarstannade i
hemmet.

Ur Smålandsposten N:o 21 Tisdagen den 18 Februari 1890.
Rymd dåre. Torparen Carl Wilhelm Svensson i Björkelund, Wislanda socken, anmälde i
söndags å polisvaktkontoret i Wexiö att sinnesrubbade hemmansegaren Johan Ohlsson i
Wislanda afvikit från sitt hem, och såsom det förmodades, begifvit sig till Wexiö. Sent
igår qväll hade han ännu icke anträffats af polisen.
Anmäld misshandel. Juden Brande, förklarade idag inför rätten, att hustrun Maria
Magnusson från Ekebo, Wislanda, anmälan hos polisen att han å Sigfridsmässan slagit
henne så att näsan gått i blod, vore osann. Han hade endast knuffat henne för bröstet för
att få henne att lemna hans salubord, der hon icke blott missbjudit honom för en sammetssjalett utan ock gjort åverkan å densamma genom att göra rispor i den med fingrarne.

Ur Smålandsposten N:o 22 Torsdagen den 20 Februari 1890.
Folkskolan. Till folkskollärare och organist i Wislanda är P. M. Sjöstrand, bördig från
Gislaved, antagen. Sjöstrand utgick från Wexiö folkskollärareseminarium för två år
sedan.

Ur Smålandsposten N:o 27 Tisdagen den 4 Mars 1890.
Att
Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla
vår innerligt älskade son

Ernst Ifvar,
som stilla afled i Qvarnaholm i Wislanda
den 1 Mars klockan 6 e.m., i en ålder af 10
år, 8 månader och 3 dagar, djupt sörjd och
saknad af oss, en broder samt morföräldrar,
ha vi den sorgliga pligten tillkännagifva.
Katarine Holmqvist,
Gustaf Holmqvist.
Sv. Psalmb. N:o 7 v. 4, N:o 36 v. 6.
(1088)
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Ur Smålandsposten N:o 33 Tisdagen den 18 Mars 1890.
Krossad till döds under jernvägstränen. F.d. stationskarlen, numera bromsaren Tuve
Nilsson i Wislanda, medföljde tåget n:o 404 såsom bromsare i lördags afton. Detta godståg ankom till Alfvestad kl. 8,50 e. m., samt ligger der öfver natten, hvadan tågpersonalen
ej lade märke till att Nilsson var borta på qvällen. Tidigt på söndagsmorgonen då banvakten norr om Wislanda, skulle ”passera linien” före nedgående snälltåget, fann han vid
banan Nilssons illa lemlästade lik. Bröstet var blottadt på hud, ena armen och benet svårt
krossade. Bredvid liket låg signallyktan oskadd. Nilsson hade sin tjenstgöring å öppen
broms, hvadan all sannolikhet förefinnes, att han under tågets gång skolat gå från ena till
andra vagnen, men i mörkret stigit miste och så störtat ned emellan vagnarne.

Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 22 Mars 1890.
Inbrottsstöld, begicks för någon tid sedan hos kyrkovärden Larsson å Lundboholm i
Wislanda, dervid som förut omtalats, en del klädespersedlar tillgrepos. Kronobetjeningen
har nu hopp om att kunna gripa tjufven, enär denna lär finnas i Emmabodatrakten, att
döma deraf att två af de stulna kapporna och två af sjalarne sålts för ett pris af 10 kr. En
sjal hade han äfven sålt för godt pris i Gemla. Dessa persedlar har nu återställts till den
bestulne. I Emmabodatrakten har på senaste tiden flera tillgrepp föröfvats, som tyda på att
inbrottstjufven ännu finnes qvar der i nejden.

Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 12 April 1890.
År 1890 den 11 April intogs i härvarande handelsregister följande anmälanden:
af Peter Daniel Ingemarsson Lindén vid Wislanda jernvägsstation af
Wislanda socken om idkande af trävaruhandel derstädes under firma
P. D. Lindén;
af Johan Peter Ohlsson vid Wislanda jernvägsstation af Wislanda
socken om idkande af trävaruhandel derstädes under firma J. P. Ohlsson.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 22 April 1890.

Passa på tillfället!
Endast för några veckor är uppbygd en
fotografiatelier i Wislanda, bredvid snickare
Bergholms hus, och är öppen alla dagar utan
afseende på väderleken. Endast väl arbetade
och hållbara fotografier utlemnas till billigaste pris.
OBS. Barnfotografier aftagas på en sekund.
(2008)

Snickare Frans Carlsson-Bergholm med familj var bosatta vid Vislanda stn. Hus n:o 16.
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Ur Smålandsposten N:o 53 Lördagen den 3 Maj 1890.

För undergående af 23
dagars vapenöfning å Kronobergshed, hvartill inryckning är den 23 nästa Maj, samlas
värnpligtige af 1890 års första klass, äfvensom de af äldre åldersklasser, hvilka icke
fullgjort 1:sta årets vapenöfning, tillhörande
Östra Allbo kompaniområde N:o 22 i Wislanda Torsdagen den 22 nästa Maj kl. 6 e.m.,
hvarifrån manskapet följande dag afgår med
bantåg kl. 7,26 f.m. till Alfvestad samt derifrån tågande till Kronobergshed.
Inskrifningsbok eller inskrifningssedel skall
medföras.
För öfrigt hänvisas, dels till kap. III och VI
i inskrifningsboken, dels till den kungörelse,
som kommer att uppläsas i kompaniområdets kyrkor.
Espemoen & Wislanda den 30 April 1890.

Claes Grönhagen,
Kompaniområdesbefälhafvare

(2167)

Ur Smålandsposten N:o 61 Lördagen den 24 Maj 1890.
Mördad? Som förut berättats afled P. Magnusson från Ekemoen Vislanda, för någon tid
sedan helt plötsligt i Amerika. Nu börjar ryktet undra, om icke Magnussons död, orsakats
genom yttre åverkan. Magnusson och några andra skandinaver hade haft stenarbete och
på lördagen lyftat sin aflöning, 100 dollars för dem hvardera. Magnusson skulle då bjuda
kamraterna på en restaurant, och då det reqvirerade ej kom snart nog, gick han ut, men
kom ej in igen. Han fanns sedan liggande halfdöd i ett dike. Af de 100 dollars han innehaft lära då återstått blott några få cent.
Följande gratifikation utdelades vid Kronobergs läns brandstodsbolags direktions sammanträde förliden gårdag:
Hustrun Stina Petersson under Hästhagen 5 kr. för upptäckandet af eldsvådetillbud i
Wislanda skolhus den 17 Mars.
År 1890 den 20 Maj intogs i härvarande handelsregister följande anmälande:
af August Svensson i Bjelleberg att han ämnar idka trävaru- och diversehandel vid Wislanda jernvägsstation under firma A. Svensson,
hvilket härmed kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.
Ur Smålandsposten N:o 69 Torsdagen den 12 Juni 1890.
Jernvägsmissöde. Då uppgående middagståget från Ljungby till Wislanda den 9 dennes
kom mellan Ryssby och Målaskog gick ena tuben å maskinen sönder. En del af passagerarne gingo till fots antingen till Ryssby, eller Målaskog och en del togo saken med
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lugn och slogo sig ned i en närbelägen björkdunge för att höra på grönsiskorna. I Ryssby
dit bud genast afgick, var telegrafen i olag, hvadan bud sändes till Målaskog, derifrån
lokomotiv reqvirerades från Bolmen. Tåget anlände för sent till Wislanda, och blefvo
passagerarne der ytterligare fördröjda enär middagståget derifrån redan afgått.

Ur Smålandsposten N:o 71 Tisdagen den 17 Juni 1890.
För nesligt våldförande, af egen 12-årig dotter, har ett kringsmygande rykte beskyllat en
medelålders handtverkare från Wislanda. Ryktet har satts igång af en arbetare, som under
någon tid fått innebo hos den så illa omtalade mannen hvilken emellertid i känslan af sin
oskuld och förklarlig harm öfver att han blifvit på detta upprörande sätt förljugen, beslutat
vidtaga åtgärder för att bringa belackaren under laga näpst.
Till en början har han låtit läkare undersöka det stackars barnet, hvilket af sina skolkamrater lidit mycken smälek, på grund af de historier som utspridts om henne och fadern
samt deraf bringats hardt nära förtviflan. Läkarebetyget ger på det mest otvetydiga sätt
vid hand att flickan aldrig varit utsatt för sådan medfart som den otacksamme inhysingen
utan någon som helst rimlig anledning uppgifvit.

Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 12 Juli 1890.
Difteri har, enligt vederbörande kommunalstämmoordförandes anmälan hos k. bfhde,
utbrutit i Wislanda prestgård och i närheten varande torp. Provinsialläkaren är ditbeordrad.

Ur Smålandsposten N:o 85 Lördagen den 19 Juli 1890.
Ihjelslagen af åskan blef berättas det, en på bete gående häst i Värmanshult af Wislanda
socken under det i tisdags qväll rådande starka åskvädret. Hästen var ej försäkrad.
För lösdrifveri har f. artilleristen Karl Wilhelm Elisamar Hedrén, född 1856 i Wislanda
socken och hemmahörande der, varnats i Stockholm.
Han var född 1856-07-20 Vislanda död 1923-04-28 Stockholm. Var son till skolläraren Gustaf Hedrén, Lindås Östreg.
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 94 Lördagen den 9 Augusti 1890.
Stöld af en kappsäck, tillhörig seminarieadjunkt D. Ahnstrand i Wexiö, föröfvades i
onsdags e.m. å Wexiö jernvägsperrong. Ända till i torsdags morgon antogs att någon
resande af misstag fått kappsäcken, men då observerades af banbetjeningen att en vid
kappsäcken fastsydd läderplåt för poletteringen var frånskuren och kastad under en soffa
på perrongen. Tjufven spårades till Alfvestad af stadsfiskal Rehnström, som rest för att
söka gripa honom. Af underrättelser derstädes inhemtades att han begifvit sig till Wislanda och der greps han också hos en torpare Karl Hansson i Jakobsboda, som plägar
inhysa landstrykare. Kappsäcken återfanns å vinden och den anhållne, för fjerde resan
stöld straffade Magnus Johan Johansson Vesterlund från Karlshamn erkände stölden utan
försök till undanflykter. Kappsäcken var uppbruten och sakerna deri uttagna.
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Vesterlund, som i går införpassades till Wexiö cellfängelse, är förut ej obekant i Wexiö.
På 1870-talet häktades han här och dömdes för tillgrepp. Några år senare hade han i berusadt tillstånd kommit in i domkyrkan, och der somnat i någon vrå och blifvit obeaktad
samt instängd. När han vaknade och ville komma ut gaf han sig tillkänna genom att
klämta i kyrkklockorna, så att man trodde elden brutit ut i staden. I fjor hotade han med
lifsfarligt vapen en dräng vid Nöbbeleds gästgifvaregård.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 67 Fredagen den 22 Augusti 1890.
Död, fans i onsdags i sjön Salen, nära Ströbylandet, garfveriarbetaren Ernst Ekström från
Wislanda. Ekström som var en 40 års karl, hade kvällen förut lemnat sin husbonde, och
man påstår sig samma afton ha sett honom i sällskap med några andra personer rätt flitigt
hafva druckit öl. Liket fans på två fots vatten och observerades derigenom att armbågarne
stucko upp öfver vattnet. Huruvida här föreligger en olyckshändelse, ett mord eller sjelfmord, kan ej afgöras, då ännu ingen undersökning hållits. Den döde befans i fickan hafva
en rakknif, hvilket möjligen kan tyda på, att han umgåtts med sjelfmordstankar.

Ur Smålandsposten N:o 101 Tisdagen den 26 Augusti 1890.
Medicolegal besigtning å garfveriarbetaren Ernst Ekströms från Wislanda döda kropp,
hvilken i onsdags anträffades i sjön Salen nära Ströbylandet, kommer att företagas af provinsialläkaren A. L. Nordström, till hvilken det i saken förda polisprotokoll för ändamålet
remitterats. Uti detsamma förekommer en del upplysningar, som antyda på möjlighet
deraf att den omkomne aflidit genom andras förvållande.
Djurplågeri i stor skala. Danske undersåten Zöllner från Köpenhamn hade å Dädesjö
marknad i fredags uppköpt 47 oxar, som indrefvos till Wexiö jernvägsstation, der de
fingo qvarstå utan foder och vatten i 19 timmar. Under resan fingo de naturligtvis ej
heller någotdera. Den person, arbetaren *Magni Widell från Wislanda, som af Zöllner
antagits till vårdare af djuren, erkände, då han af poliskonstapel gjordes uppmärksam på
det oförsvarliga uti att på sådant sätt ”vårda” djuren, att kreaturen verkligen icke fått vått
eller torrt, men anförde till sitt försvar att han af egaren icke erhållit pengar till foder. Att
ge dem vatten hade ju visserligen icke kostat något, men det ansåg han antagligen vara
för besvärligt!
*Drängen Peter Magnus Svensson-Widell f. 1850-06-11 Vislanda. Son till skräddaren och backstugusittaren
Sven Magnus Jönsson-Pegirt 1818-1892 Lindås Västreg. backstuga.

Ur Smålandsposten N:o 103 Lördagen den 30 Augusti 1890.
Vid obduktion af garfveriarbetaren Ernst Svensson Ekströms från Vislanda lik ha iakttagna företeelser gifvit tydligt vid handen att Ekström dött af qväfning i vatten. Frånvaron
af hvarje spår till yttre våld visade derjemte, att Ekströms död ej berott på handgripligheter af annan person.
Sjelfva likbesigtningen har således icke gifvit stöd åt de misstankar, man hyser om att
Ekström aflidit genom andras förvållande. Af fotspår after två personer i sjöbottnen och
rigtning mot den plats der liket hittades har man gjort sig föreställning derom, att Ekström
– antagligen i redlöst tillstånd – burits ut och kastats i vattnet. Af afståndet mellan de båda
spåren att döma, synes det som om de två personerna haft något att bära mellan sig.
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Ur Smålandsposten N:o 112 Lördagen den 20 September 1890.
Dödsfall.
På Wislanda marknad, i torsdags var kreaturstillförseln riklig och omsättningen liflig till
höga priser. Äfven försäljare af kramvaror och
styckegods hade att glädja sig åt god afsättning.

Att
Gud den Högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla
vår ömt älskade moder
Enkefru

Mariana Carolina Hagstrand,
född Lindblom,
från Wislanda, som afled i Nettraby den
14 Sept. 1890, i en ålder af 61 år, 7 månader och 9 dagar, varder endast på detta
sätt tillkännagifvet.
De sörjande barnen.
Sv. Ps. N:o 477 v 8 o. 9.

(4138)

Ur Smålandsposten N:o 114 Torsdagen den 25 September 1890.
Sorgligt omkommen. En 24-årig dotter till M. Ohlsson i Stubbalycke, Vislanda, föll
häromdagen, då hon skulle hemta vatten, i brunnen och drunknade. Flickan, som led af
fallandesot, hade förmodligen vid tillfället träffats af ett anfall af sjukdomen.
W. Bl.

Ur Smålandsposten N:o 126 Torsdagen den 23 Oktober 1890.
Olyckshändelse. Under harjagt igår morgse råkade 17-årige torparesonen Johannes
Andersson på Ängarne under Lindås i Vislanda socken att skjuta sig sjelf i venstra handen. Han hade just passeradt ett sumpigt ställe och stod med handen hvilande å bössans
mynning, då skottet brann af, utan att han vet huru detta kom sig. Hagelladdningen
genomträngde handlaget mellan pekfingrets och tummens ben hvilket sistnämnda antagligen alldeles krossades. Han blef igår afton införd till Wexiö lasarett.
Egendomlig harjakt. Då ångvagnen å Wislanda-Bolmensbanan i måndags afton var på
väg från Ljungby till Ryssby station, observerade stationsinspektor Wastensson, som var
med å densamma, då den hunnit nära Ryssby, att en hare befann sig på banan och med
långa skutt sökte komma undan rätt fram. Ångvagnen hann emellertid upp den förskrämde gnagaren, och hur otroligt det än låter, lyckades hr Wastensson, derigenom att
han, hållande en annan passagerare i handen, steg ut på fotsteget och lutade sig ut, gripa
Jösse i öronen och taga honom in i vagnen. Haren bet och slet med tassarne sönder sin
räddares öfverrock. Jösse har emellertid fått behålla lifhanken och är nu inlogerad i sin
egen lilla bur, der han illustrerar historien om den kanske märkligaste harfångst i världen,
hvilken till på köpet har den förtjensten att vara fullt sanningsenlig.
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Ur Smålandsposten N:o 129 Torsdagen den 30 Oktober 1890.
Dödens skörd. Ett länge väntadt, men derför icke mindre smärtsamt dödsfall timade i
måndags afton, i det att poststationsföreståndaren Axel Bergdahl i Wislanda då inCarl Axel Theodor Bergdahl,
slumrade i den sista sömnen. Med under fleefter långvarig sjuklighet stilla afled i
re år bruten helsa egnade han sig dock med
Wislanda den 27 Oktober 1890, uti en ålder
nit och sträng pligttrogenhet åt sina tjensteaf 36 år, 5 mån. och 22 dagar, djupt sörjd af
åligganden. Känd för sitt glada och vänsälla
mig, ett barn, föräldrar, slägtingar och
talrika vänner, har jag den sorgliga pligten
sinnelag, var han alltid en gerna sedd deltatillkännagifva.
gare i vänners lag och mången skall utan
Hanna Bergdahl,
tvifvel påminna sig de nöjsamma stunder
född Broberg.
han beredt genom sina landsmålsföredrag
Sv. Ps. 118 v. 3.
(4754)
och det oförargliga skämt, han alltid bar på
sina läppar. Förutom hans maka och andra
närmaste sörjer och saknar honom en stor vänkrets.
Att
min älskade make
Poststationsföreståndaren

Dödsorsaken var lungsot el. tbc. Familjen Bergdahl bodde i Vislanda stn. n:o 6 där poststationen var inhyst
vid den tiden.

Ur Smålandsposten N:o 131 Tisdagen den 4 November 1890.

Diverse annonser.

Kungörelse.
Mönstring med Östra Allbo kompaniområde N:o 22 tillhörande beväringsmän af
innevarande års 3, 4, 5 och 6 klasser, samt med dem,
hvilka förut varit stamanstälde och som vid 1889 års
utgång icke öfverskridit 32 år, med undantag af
sådana f.d. stamanstälde, som under detta år lemnat
sin stamanställning och derunder i denna egenskap
varit inkallade i tjenstgöring, kommer att förrättas å
följande ställen och tider, nemligen:
vid Härlunda kyrka Tisdagen den 25 nästa November kl. 1 e.m. med beväringsmän
från Härlunda socken;
vid Westra Thorsås kyrka Onsdagen den
26 nästa November kl. 10 f.m. med beväringsmän från Westra Thorsås socken;
vid Skatelöfs kyrka Fredagen den 28
nästa November kl. 10 f.m. med beväringsmän från Skatelöfs och Öija socknar, samt
vid Wislanda kyrka Lördagen den 29
nästa November kl. 10 f.m. med beväringsmän från Wislanda och Blädinge socknar,
hvarvid är att erinra:
att inskrifningsbok skall medföras;
att den, som erhållit Kongl. Maj:ts tillstånd att utvandra, men fortfarande vistas inom riket, är mönstringsskyldig;
att den, som utan laga förfall ej inställer sig till
mönstringen, kommer att böta Fem (5) kronor.
För öfrigt hänvisas dels till inskrifningsboken kapitlen IV, VI och VII, dels till den kungörelse om
förenämnde mönstring, som kommer att uppläsas i
kyrkorna inom kompaniområdet.
Espemoen & Wislanda den 31 Oktober 1890.

Claes Grönhagen,
Befälhafvare för Östra Allbo kompaniområde No 22.
(4821)
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Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 6 November 1890.
Eldsvåda, ödelade natten till sistlidne torsdag en konduktör Svensson vid Wislanda station tillhörig uthusbyggnad, inredd till brygg- och bakstuga. I byggnaden logerade en
gammal ungkarl, som förmodligen något ovarsamt handskats med elden.
W. Bl.

Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 25 November 1890.

I anseende till afflyttning
från orten låter Konduktör C. J. Svensson i Wislanda genom fri och öppen auktion nästa Torsdag den 27 dennes försälja sitt egande 3-våningars boningshus, inredt till 4 rum med kök i nedra
och 4 rum med kök i andra samt 2 rum med kök
i 3:dje våningen, alla rummen i fullgodt skick
samt huset oljefärgadt utvändigt; nödiga uthus
med källare, vedbodar samt ladugård finnes,
som följer, äfvensom återstoden af kontraktstiden å befintligt arrendekontrakt å jorden.
Huset är beläget vid Wislanda jernvägsstation
vid den mest trafikerade vägen, och är kring huset anlagd prydlig trädgård, samt omkring 1
tunnland jord. Betalningsvilkoren tillkännagifvas för auktionen.
Auktionen börjar kl. 1 e.m.
Wislanda den 24 Nov. 1890.
(5101)
J. P. Olsson.
Konduktör C. J. Svensson född 1851-12-07 Asarum, död 1934-11-05 Ljungby. Ägare till Vislanda stn N:o 20
(Johan Olsa´huset).

Ur Smålandsposten N:o 143 Tisdagen den 2 December 1890.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla min älskade maka,

Emelie Kristina Johnson
född Lindgren, i Wislanda, Sverige, den 4
Aug. 1855. Hon afled i Chicago, Ill., den 7
Nov. 1890, djupt sörjd och saknad af make,
slägt och vänner.
Chicago, Ill., den 10 Nov. 1890.

C. W. Johnson.
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Ur Smålandsposten N:o 145 Lördagen den 6 December 1890.
Wislanda poststation. Generalpoststyrelsen har antagit enkefru Hanna Bergdahl att förestå poststationen i Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 3 Januari 1891.
En seger gris. Ett jernvägsmissöde inträffade å Karlshamn-Wislanda jernväg i söndags.
Då tåget från Wislanda kommit midt för Såpebruket hade en större gris, tillhörande landtbrukaren Larsson på Tubbaryd, inkommit midt på jernvägsspåret. Tåget hann ej stoppas,
utan blef grisen fastklämd under maskinen. Försök att få loss grisen genom att med lokomotivet omvexlande gå framåt och backa ledde till intet resultat, utan måste slutligen
främre delen af maskinen med tillhjelp af två domkrafter upplyftas från spåret, då grisen,
märkvärdigt nog i det närmaste oskadad, kunde lösgöras från maskinen. I följd af missödet inkom tåget till Karlshamn station en half timme försenadt.

Ur Smålandsposten N:o 6 Torsdagen den 15 Januari 1891.
Stöld. Kronolänsman Hjertqvist i Alfvestad införpassade i går till Wexiö cellfängelse
bryggeriarbetaren Jöns Olsson, född 1847 i Fjelkinge af Kristianstads län. Olsson, hvilken
mellan jul och nyår uppehållit sig i Wexiötrakten, hade i Alfvestad en af de närmaste
dagarne omöjligen kunnat motstå lusten att bemägtiga sig en bättre ytterrock, tillhörig
banmästaren vid Alfvestads station. Han reste å jernvägen till Wislanda och begaf sig
derifrån till Gottåsa gästgifvaregård, der kronobetjäningen i går hann upp och grep
honom. Det antages att den häktade, som icke nekar för stölden, förut haft åtskilligt obytt
med polisen.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 7 Fredagen den 23 Januari 1891.
Till en festlig kollation hade efter senaste bolagsstämmans slut direktionen i Wislanda
pastorats sparbank inbjudit den då afgående mångårige ordföranden hr L. Lindahl i
Lindås. Det är att bemärka att hr Lindahl är den egentlige stiftaren af sparbanken, enär på
just hans initiativ och genom hans energi sparbanken kom till stånd. Detta var år 1873, då
hr Lindahl på samma gång antogs till räkenskapsförare och kassör. Efter baron W. Gyllenkrok, som de första 6 åren var ordförande i bankens direktion, uppdrogs ordförandebefattningen åt hr Lindahl, som alltsedan innehaft densamma. Vid den nu omnämnda
kollationen, som egde rum å Lindahls hotell, framfördes till hedersgästen mången varm
och hjärtlig tacksägelse för den osparda nit och den omsorg hvarmed han skött befattningen.

Ur Smålandsposten N:o 11 Tisdagen den 27 Januari 1891.
Häradsvägsfrågan i Allbo. Från en för denna fråga lifligt intresserad person i Wislanda
har vi erhållit en uppsats, som på grund af sin stora längd omöjligen kan inflyta nu i tidningen. Hufvudinnehållet är emellertid i korthet, att insändaren anser att den östra linien –
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öfver Trästen och Lindås – vara kortare till Wislanda än den vestra öfver Haramoen och
Brohult, hvartill komme, att i det förra fallet vida större antal af Wislanda-bor skulle få
gagn af vägen än om den senare linien blefve föredragen.
För lösdrifveri har stadsfiskal Rehnström i Wexiö i lördags varnat f.d. artilleristen Sven
Magnus Johan Widell från Wislanda, hvilken uppträdt förargelseväckande bl.a. genom att
kasta omkull personer på Kungsgatan i Wexiö.

Ur Smålandsposten N:o 16 Lördagen den 7 Februari 1891.
Metodismens grundläggare John Wesleys dödsdag, den 2
Mars, kommer i år att högtidligen firas med minnesgudstjenster i metodistförsamlingarna i hela världen. Det är
nemligen då ett hundra år, sedan Wesley afled. Året innan
Wesley dog funnos enligt de då afgifna statistiska uppgifterna tillsammans 134,444 metodister. Nu beräknas metodistbefolkningen i verlden till öfver 30 millioner.
I Sveriges metodistförsamlingar komma under den första
veckan i Mars månad att hållas dagliga möten med föredrag
öfver metodistkyrkans verksamhet.

John Wesley
1703-1791

Ett telefonbolag med nio abonnenter har bildats i Wislanda. Centralstationen lär bli hos handlanden Vigforss
derstädes.

Fastighetshandel. F.d. kyrkovärden P. Magnusson har till
handlanden S. A. Johansson vid Wislanda station för 14,000 kr. försålt ¼ mtl Qvarnabacken i Wislanda socken.

Ur Smålandsposten N:o 19 Lördagen den 14 Februari 1891.
En egendomlig inackordering. En nära 80-årig gubbe i Wislanda har öfverlemnat hela
sin förmögenhet – uppgående till vid pass 1,000 kr. – till ett hemmansegarefolk i Virestad
mot villkor att af dem få underhåll och vård till sin död. Gubben önskar, säger han, att
han skall kunna lefva så länge att hans vårdare ej förtjenar för mycket på affären.

Ur Smålandsposten N:o 25 Lördagen den 28 Februari 1891.
Långvarig nämndemanstjenst. Nämndemannen Magnus Svensson i Lönshult af Wislanda socken, som under 40 år suttit nämndeman i Allbo häradsrätt, begärde den 21 dennes inför rätten sitt entledigande från ofvannämnde befattning.
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Ur Smålandsposten N:o 29 Tisdagen den 10 Mars 1891.

Wislanda Telefonförenings
medlemmar:
N:o 1. Grimslöfs Centralstation.
” 4. E.W. Wigforss, Handl. (Wislanda central).
” 5. Mac Key, Oby, Godsegare.
” 6. August Lindahl, Handlande.
” 7. Ångsågsbolaget.
” 8. Gust. Bengtsson, Handlande.
” 9. C. J. Lindgren, Garfvare.
” 10. N. P. Johansson, Skräddare.
” 14. A. Rathke, Kamrer (Christianstads bank).
” 15. N. P. Svensson, Fanjunkare och Handl.
(1066)

Ur Smålandsposten N:o 30 Torsdagen den 12 Mars 1891.
Dött i gula febern har Johanna Petersdotter, hustru till lokomotiveldaren Johan Otto
Petersson från Wislanda, hvilken i höstas med hela sin familj afreste till Brasilien.
Familjen var tidigare bosatta på Vislanda stn N:o 18 B.

Olyckshändelse. Då häromdagen hemmasonen Salomon Rosenberg i Åker, Wislanda
s:n, var sysselsatt med körning af tröskverket, råkade han få venstra handen indragen
mellan kuggarne, så att tre fingrar krossades. Han vårdas af f. soldaten Sjölin, en i orten
mycket ansedd ”klok man”.

Ur Smålandsposten N:o 33 Torsdagen den 19 Mars 1891.
En ångsåg, har af handlanden S. A. Johansson i Vislanda anlagdts vid gården Qvarnabacken. För sågverkets rörelse har inköpts en del större och mindre skogsparker i trakten.

Ur Smålandsposten N:o 35 Torsdagen den 26 Mars 1891.

Timotejfrö.
6,000 kg. välbergadt, vackert svenskt Timotejfrö af 1890 års skörd, innehållande cirka 10
procent Alsike och Hvitklöfver, säljes uti
större eller mindre partier. Vid köp af minst
100 kg. fritt Wislanda station.
Närmare genom Oby Gårdskontor adress
Wislanda.
(451)
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Ur Smålandsposten N:o 38 Torsdagen den 2 April 1891.
Några och fyrtio amerikafarare från en enda smålandssocken, nemligen Wislanda, lemnade hembygden med ett och samma bantåg i tisdags.

Ur Smålandsposten N:o 40 Tisdagen den 7 April 1891.

Plats för ungdom!
Flickor emellan 15 och 25 år samt gossar
emellan 12 och 15 år kunna erhålla en hederlig och lönande sysselsättning vid ett
stort Spinn- och Väfveri inom landet.
Närmare underrättelser genom
J. A. Påhlsson,
(1655)
Wislanda.
Urmakare Johan Anders Påhlsson med familj var bosatta på Vislanda stn N:o 45. Han var född i Schleswig, Tyskland
1846-01-11, död i Vittsjö Krist. l. 1928-04-18.

Ur Smålandsposten N:o 46 Tisdagen den 21 April 1891.
Allbo häradsrätt. Uti Wislanda har till nämndeman i Allbo häradsrätt enhälligt valts
hemmansegaren Samuel Magnusson i Applamoen. Den valde inträder i häradsrätten på
den plats, som hans fader vid sitt afskedstagande i år innehaft i 40 år.

Ur Smålandsposten N:o 49 Tisdagen den 28 April 1891.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att Gud den högste, efter ett kort lidande
behagat genom en stilla och fridfull död till
sig i dag kl. 5,30 f.m. hemkalla
vår kära dotter

HILDA KRISTINA
efter en lefnad af 22 år, 5 mån. och 1 dag,
djupt sörjd, saknad och begråten af oss,
syskon samt öfriga slägtingar och vänner.
Wislanda den 27 April 1891.
(2142)
Gertrud och Johan Larsson.

Handlanden Johan Larsson m. familj var bosatta på Vislanda stn N:o 14. Dödsorsaken var hjernfeber.

Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 5 Maj 1891.

En i bakning fullt kunnig
piga, erhåller genast plats hos P. J. Magnusson i Wislanda.
(2273)
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Ur Smålandsposten N:o 56 Torsdagen den 14 Maj 1891.
Af ett tattarefölje, som besökt Wislanda vid senaste marknad derstädes, har torparen
Moqvist under Hästhagen blifvit bestulen på en manskostym. Stölden skedde medels inbrott i husfolkets frånvaro.

Ur Smålandsposten N:o 58 Tisdagen den 19 Maj 1891.
Dödsfall.
Att
Gud behagat hädankalla
vår älskade, enda dotter

Blenda Sofia,
som stilla afled i Wislanda i dag kl. 6 f.m., i
en ålder af 23 år, 4 månader och 23 dagar,
innerligt sörjd och saknad af oss, syskon
och många vänner, tillkännagifves härmed.
Lindås den 18 Maj 1891.
Christine Lindahl, Lars Lindahl.
”Herren gaf och Herren tog,
Välsignadt vare Herrans namn”.
Sv. Ps.b. N:o 21.
(2499)

Ur Smålandsposten N:o 63 Lördagen den 30 Maj 1891.
Sjukligheten, vid Vislanda station och närliggande nejd är f.n. mycket stor, särskildt
bland barnen, hvilka nästan allmänt har messlingen. Med anledning deraf måste småskolan som vanligen besökes af omkring 40 barn, tills vidare upphöra med sin verksamhet, enär barnaantalet nedgått till sex. Bland ungdomen, synnerligast flickorna, har flera
dödsfall på kort tid inträffat i orten, dock till följd af andra sjukdomar.
Industriellt. En vattensåg ämnar handlanden S. A. Johansson härstädes låta uppföra i
närheten af sin ångsåg i Qvarnabacken af denna församling. Omöjligheten att hinna expediera alla inkommande order å sågadt virke med endast en såg förorsakar den nya sågens
uppförande.

Ur Smålandsposten N:o 65 Torsdagen den 4 Juni 1891.
Onyktert nykterhetsarbete. Sistlidne lördags qväll höll, skrifves till oss, den amerikanske pastor Alexandersson ett s.k. nykterhetsföredrag i Wislanda missionshus för ett temligen fåtaligt auditorium. Talaren redogjorde i sitt föredrag för orsakerna till att flera stater i Amerika nu egde förbudslagar mot import, tillverkning och försäljning af spritdrycker samt uttryckte den förhoppning, att Sverige snart måtte få sådana lagar. Särskildt
trodde talaren detta skulle bli lätt om qvinnorna finge rösträtt samt intaga säte och stämma i riksdagen. I skarpa ord utfor talaren mot i synnerhet de svenska presterna, hvilkas
betänksamheter mot från Amerika importerade åsigter om nykterhetsarbetet ej föllo pastor Alexandersson i smaken. Med stöd af bibelspråket: ”Drinkare skola icke ärfva Guds
rike”, fördömde talaren totalt alla dem, som ej voro absolutister, vare sig de kallades
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måttlighetssupare eller annat, och i sin ifver att på alla sätt tolka detta bibelspråk till favör
för sin åsigt, glömde han helt och hållet ett annat bibelspråk, som säger: ”Fördömen icke,
så varen I icke fördömde.”
Efter föredragets slut bildades ett förbudsförbund, hvari några qvinliga och manliga personer inträdde. Samme talare uppträdde i måndags afton i Wexiö.

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 11 Juni 1891.
Silfverbröllop firades sistlidne tisdag af källarmästaren i Wislanda Johan Lindahl och
hans fru i kretsen af dagens betydelse hade dels närboende grannar infunnit sig för att
gratulera och dels fick silfverbröllopsparet emottaga en mängd telegram och lyckönskningsbref från å andra orter varande talrika vänner.

Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 20 Juni 1891.
Prima ny

Lomma Cement
ständigt på lager hos
(2976)

N. P. Svensson,
Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 75 Tisdagen den 30 Juni 1891.

Hushållerska.

Ledig plats.

Hushållerskeplatsen på Husaby Bruk
blifver ledig nästkommande 24 Oktober.
Ansökningar torde sändas till
Fru Stephens, Husaby Bruk, Wislanda.

En yngling vid 16 à 17 års ålder, som har
lust att lära trädgårdsyrket, kan få plats nu
genast eller 24 Oktober om anmälan göres
hos Trädgårdsmästaren L. R. Larsson,
(3029)
Oby, Postadress Wislanda.

(3048)

Ur Smålandsposten N:o 79 Onsdagen den 8 Juli 1891.
Stenexport. Från ett stenbrott vid Målaskog, första station från Wislanda mot Ljungby,
skall i dagarne afsändas ett större parti granitblock till södra Tyskland, för att der vidare
förädlas. Stenen, som innehåller något jern, är blåsvart och mycket vacker.

Ur Smålandsposten N:o 81 Måndagen den 13 Juli 1891.
Olyckshändelse. Derigenom att en gammal bössa sprang vid målskjutning skadades 19årige torparesonen Olof Magni Stark under Hullingsved i Vislanda igår f.m. svårt i venstra handen. Tummen och pekfingret samt halfva handlaget bortsprändes, hvarjemte återstående fingrar uppspräcktes till armen.
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Ur Smålandsposten N:o 85 Onsdagen den 22 Juli 1891.
Ett extratåg till Göteborgsutställningen,
öfver Wislanda från Karlshamn är ifrågasatt.
Tåget skulle afgå 1 augusti, således till landtbruksmötets början. För att tåget skall komma
till stånd fordras att 125 resande anteckna sig.

Till salu.
I anseende till egarens höga ålder säljes
1/6-dels mtl, 10 minuters väg till Wislanda
station, föder en häst, 6 kor, får och svin;
20 tunnland åker, mest stenfri, goda
odlingsfält, trädgård och park; inkomst 60
kr. årligen; kan få tillträdas i Mars eller
strax med gröda, kreatur och allt yttre.
Vidare beskrifning om ett porto följer.
Adress: C. Ljunggren, Wislanda.
(3453)

Ur Smålandsposten N:o 88 Onsdagen den 29 Juli 1891.
Drunknade. Omkommen genom drunkning
är vid Marielund i Nettraby, Blekinge, snickaren Sven August Petersson från Sjötorpet i
Plats för en gift, duglig, nykter och arbetWislanda, son till hemmansegaren Peter sam rättare finnes vid Oby gård pr WislanMånsson derstädes. Den omkomne hade an- da den 24 inst. Oktober, men torde ingen
ställning som arbetare vid Marielund och var göra sig besvär söka platsen, som ej är
endast 20 år gammal.
fullt qvalificerad till en sådan.
Gårdskontoret.
Olyckan skedde under badning i Nettrabyån. (3554)
Petersson, som ej var simkunnig, hade gått i
vattnet på ett ställe der ån var fyra alnar djup och genast sjunkit.

Rättare.

Ur Smålandsposten N:o 90 Måndagen den 3 Augusti 1891.
Ett mycket häftigt regn, föll oupphörligen i ungefär ett dygn från lördags till söndags,
ned öfver Värendsbygden, der man, åtminstone i Wexiönejden, icke på länge sett dess
like. - - - Öster om Wislanda jernvägsstation å den der nyanlagda vägen rasade i lördags en bro
till följd af regnfloden, hvadan resande böra taga vägen om Riddarehem och Hönetorp, då
bron blir ofarbar under minst en månads tid, efter hvad ortens kronolänsman meddelat.

Ur Smålandsposten N:o 94 Onsdagen den 12 Augusti 1891.
Väghinder, vålladt af vattenflöde. Till följd af de senaste dagarnes ymniga nederbörd
och vattenflöde ha å nyanlagda vägen mellan Wislanda station och Huseby bruk två broar
blifvit ofarbara, nemligen den s.k. Hönetorps bro af sten, belägen en kilometer öster om
Wislanda, hvilken till hälften nedstörtat, och den s.k. gamla Wislandabron af trä, en kilometer öster om den förstnämnda, hvilken skadats genom landfästenas skridande och nedstörtande. Reparationsarbeten äro påbörjade, men intill den 28 dennes äro vägfarande
hänvisade att taga vägen om Ströby, Lästad, Oby, torpet Riddarehem och Hönetorps by.
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Ur Smålandsposten N:o 96 Måndagen den 17 Augusti 1891.
Till salu.
Taktäckspån!!
väl hyvlad, af asp, fur eller granträd,
erhålles till kr. 1,15 pr tusen stycken då
minst 20 tusen tages. Fritt banvagn Wislanda. Reqvirera snart af
S. A. Johansson,
(3774)
Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 97 Onsdagen den 19Augusti 1891.
Kyrkoherdeinstallation och kyrkogårdsinvigning i Wislanda. Sedan kontraktsprosten
Kronblad, som af biskop Andersson erhållit förordnande att dels i embetet inställa kyrkoherden i Wislanda L. Sjöborgh, dels verkställa kyrkogårdsinvigning, anmält sig med anledning af iråkad sjukdom oförmågen att fullgöra detta uppdrag, hade teol. lektorn i
Wexiö E. Ekedahl erhållit uppdrag att verkställa dessa förrättningar den 16 dennes.
Med installationen öppnades dagens högtidlighet kl. 10,30 f.m. i Wislanda kyrka, som
var prydd med blommor och grönt. Lektor Ekedahl, som assisterades af 8 prester, hvilka
då hunnit anlända, höllo ett anslående tal, hvarefter den nyinställde kyrkoherden höll en
af värme och lif genomandad predikan.
Vid kyrkogårdsinvigningen, som derefter företogs i kyrkan med anledning af det ihållande regnet, hade antalet närvarande prestmän förökats, enär några efter tidigt förrättade
gudstjenter i sina församlingskyrkor nu hunnit anlända.
Derefter företog installationsförrättaren den sedvanliga visitationen, hvarvid de församlade presterna först anställde kristendomsförhör bland såväl församlingens nattvardsungdom som dess äldre medlemmar. I den af församlingens kyrkoherde affattade, mycket
omständiga embetsberättelsen, fäste visitatorn sig särskildt vid den punkt, som afsåg
Auktion å Mörhult.
några församlingsmedlemmars fruktan för att
Sterbhusdelegarne efter afl. Fanjunkaren och
begagna den nya, antagna öfversättningen af
Svärdsmannen J. G. Svensson å Mörhult låta
nya testamentet. I så måtto ansåg han denna
genom offentlig och frivillig auktion, som på
fruktan vara berömvärd, som den häntydde
stället hålles Onsdagen den 26 dennes kl. 10
på försigtighet vid val af andlig läsning, men
f.m., försälja ¼ mtl frälse Mörhult. Corps de
påvisade också, hurusom nya testametets af
logis innehåller 7 rum och kök. Dessutom finnas å egendomen nödiga uthus. Gården föder 5
k. m:t gillade nya öfversättning borde med
kor, 2 ungnöt, ett par hästar, ett par oxar, 10
förtroende användas, helst som den åstadfår samt svinkreatur. Af skogen, som är värkommits af lärde och fromme män, hvilka
derad till öfver 4,000 kr., är hälften mogen till
samvetsgrannt återgifvit grundtexten med
försäljning. Betalningsvilkoren angifvas före
auktionen.
dess egna ord, utan vidlyftiga omskrifningar.
Wislanda den 18 Augusti 1891.
Vid middagen i prestgården, deri ett stort
efter anmodan
antal gäster – bland dem 14 prestmän – del(451)
A. Rathke.
togo, höllos många tal och rådde den angenämaste stämning.
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Ur Smålandsposten N:o 103 Onsdagen den 2 September 1891.
Trolofvade:

Per Sjöstrand.
Emma Svensson.
Wislanda.

Landskrona.
(4062)

Ur Smålandsposten N:o 106 Onsdagen den 9 September 1891.
Eget taxeringsdistrikt, hade Wislanda och Blädinge kommuner hos k. bfhde i Kronobergs län begärt få utgöra. K. bfhde aflog framställningen, som ej heller vunnit bifall hos
k. m:t, hvarför nämnda två kommuner tillsammans med Skatelöf, Westra Thorsås och
Härlunda fortfarande bilda ett taxeringsdistrikt.

Ur Smålandsposten N:o 108 Måndagen den14 September 1891.
En gädda på landsvägen, upptäcktes häromdagen af en körande person mellan Wislanda
och Ljungby. Gäddan prydde inte något matsäcksskrin, ej heller var hon på väg till
Ljungby torg, ej heller låg hon på vägen tappad och öfvergifven och kippade efter andan.
Nej, hon tog sig i fullständig frihet en behaglig förmiddagssimtur på vägen i nära fotsdjupt vatten, och mådde synbarligen alldeles förträffligt.
Ett lika godt vittnesbörd som något annat om 1891 års våta sommar!

Ur Smålandsposten N:o 109 Onsdagen den 16 September 1891.
Wislanda marknad, idag företer, telefoneras till oss, stor tillförsel af kreatur, och handeln med dem har gått lifligt till följande priser:
13 qv. oxar 375 á 400 kr., 12 qv. d:o 300 á 325 kr., och 11 qv. d:o 250 á 260 kr. samt
stutar 200 kr., allt per par. Kor betalas med i allmänhet 100 kr., men bättre sådana gällde
ända till 170 kr. st.
Nio vagnslaster kreatur afsedda för Skåne och Köpenhamn gingo söderut i middags.
Äfven öfriga affärer synas gå raskt undan. Då meddelandet gjordes, hade inga oordningar
förekommit.

Ur Smålandsposten N:o 110 Fredagen den 18 September 1891.
Några fickstölder, å obetydliga belopp förekommo, skrifves till oss, vid marknaden i
Wislanda i onsdags. Tjufvarne blefvo ej upptäckta.
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Ur Smålandsposten N:o 116 Fredagen den 2 Oktober 1891.
Dödsfall.
Att vår älskade dotter

Anna Charlotta Maria
stilla afled i Wislanda Onsdagen den 30
September 1891 kl. 8,45 e.m., i en ålder af 4
månader, tillkännagifvas härmed för
slägtingar och vänner.
Augusta Ehnebuske. Oscar Ehnebuske.
född Bergelin.

(4537)

Oscar Ehnebuske var stationsskrivare vid järnvägen. Familjen var bosatt i Vislanda stn N:o 23 (Gyllenkrokska huset).

Ur Smålandsposten N:o 130 Onsdagen den 4 November 1891.
Mer än 100 vildgäss togo, skrifves till oss, häromqvällen vid färd söderut nattqvarter på
den s.k. Taglamyren vid Wislanda. Tvenne utstälda vakter, en fågel på hvardera sidan om
flocken och på hvar sin höga tufva, togo vård om skarans säkerhet under hvilan.

Ur Smålandsposten N:o 131 Fredagen den 6 November 1891.
Född:

En SON.
Husaby Bruk, Wislanda den 4 Nov. 1891.
Anna Bergström, Gustaf Bergström.
född Ridderstolpe.

(5017)

Ur Smålandsposten N:o 135 Måndagen den 16 November 1891.
Född:

En SON.
Wislanda den 13 November 1891.
(5141)

Axel och Ida Rathke.

Ur Smålandsposten N:o 136 Onsdagen den 18 November 1891.
Grymheter vid slagt, äro, skrifves till oss från Vislanda, mycket allmänt gängse inom
Allbo. Bedöfning af kreaturen sker ofta, då man ej alldeles förbigår den, på ett sätt som
endast förökar djurets lidande, enär slaget af yxhammaren ofta drabbar t.ex. nosen eller
ett af ögonen, ofta ryckes djuret omkull medels en rännsnara om alla fyra fötterna och så
verkställes den hemska slagtprocessen, så ofta beskrifven, dervid först den s.k.
”morlösan” eller strupen, uttages genom en 10 tum lång skåra å halsen innan någon
pulsådra öppnas, hvarför icke anskaffa en billig skjutmask? Hela byar kunde slå sig tillsammans om en enda sådan för ett pris af omkring 8 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 137 Fredagen den 20 November 1891.
Hvad en vidskeplig föreställning kan uträtta. En gammal fattig qvinna i Wislanda
socken hade, skrifves till oss, fått svår värk i ena armen, hvilket ej är någon ovanlig
åkomma bland vår allmoge, som under sin krafts dagar ofta fått arbeta i ur och skur mera
är hvad kroppen tål. Men då några dylika krämpor påkomma, tillskrifver man ännu här
och der på landsbygden detta några naturliga orsaker, utan antingen har den sjuke ”fått
det i luften” eller också har det blifvit ”sändt på honom” af någon ovän. Den ifrågavarande qvinnan hade emellertid fått sitt onda ”genom luften”, och således kunde endast
”trollmedel” hjelpa, hvarför hon vidtalade en person, som skulle gå till den ”kloke
gubben” i Hallaryd, om hvilken vi förut berättat. Det var bestämdt att detta bud skulle gå
från hemmet den 1 dennes, samt beräknadt det skulle framkomma till ”undergöraren” den
påföljande dagen. Mycket rigtigt, den 2 november ”släppte” värken, och qvinnan sprang
omkring bland sina grannar och berättade under glädje att budet nu framkommit och
gubben borttagit hennes onda. Emellertid befanns det budbäraren icke begifvit sig åstad
förrän den 3, men tron kan ju åstadkomma mycket och den gamla förvånar sig nu öfver
”den kloke”, som kunde hjelpa det onda t.o.m. innan budet var afgånget. Måtte vara en
styf karl ”den kloke” i Hallaryd.

Ur Smålandsposten N:o 138 Måndagen den 23 November 1891.
Vådaskott. 13-årige gossen Jonas Wilhelm Samuelsson från Tubbaremma, Vislanda
socken, var i fredags ute på harjagt, dervid han stod på en sten med bössan i handen, halkade och föll ned. Derigenom att bössan vid fallet slog emot stenen, brann skottet af och
råkade den unge jägaren under samt gick ut ofvanför högra skulderbladet. Gossen som
vårdas å Ljungby lasarett, har, skrifves till oss, sjelf förklarat att han ehuru så ung, redan
skjutit 13 harar och en mängd fågel. Märkvärdigt blott att han icke förr skjutit sig sjelf.

Ur Smålandsposten N:o 140 Fredagen den 27 November 1891.
Träbetsman begagnas ännu här och der i Wislanda-trakten vid den dagliga köpenskapen.
Många bland dessa redskap äro så gamla att ”hanken” i tidernas längd alldeles slitit upp
messingsstiften.
Lefvande slagtfeta svin betalas, skrifves till oss, nu vid Wislanda jernvägsstation med 47
öre per kg.
Stor leverans af björkvirke till bobinfabriken i Forserum har handlanden S. A. Johansson i Wislanda åtagit sig. Virket är s.k. rundved af minst 4 tums diameter. Priset uppgifves vara 18 à 19 kr. per kubikfamn.
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Ur Smålandsposten N:o 141 Måndagen den 30 November 1891.

Herrar Skogshandlande!

Genom offentlig auktion,
som förrättas vid Wislanda jernvägsstation Fredagen den 4 nästkommande December kl. 2 e.m., försäljes boningshuset
N:o 45 med källare och ytterhus samt dertill hörande jord på dess återstående arrendetid. Betalnings- samt öfriga vilkor tillkännagifvas före auktionens början.
Hönetorp den 25 November 1891.
(5338)
S. M. Svensson.

En 40 års man med 20 års vana i skogs& sågverksaffär önskar sig ombyte af plats
den 1 Januari 1892. Bref sändas under adress: Skogsman, N:o 40, Wislanda.
(5372)

PLATS
såsom lärarinna
i god familj önskas till nyåret af en flicka,
som eger flerårig vana att undervisa minderåriga i vanliga skolämnen och språk.
Goda rekommendationer. Svar torde godhetsfullt sändas till ”H”, Wislanda, p.r.
(5371)

Ur Smålandsposten N:o 143 Fredagen den 4 December 1891.
Olyckshändelse. Fjortonårige soldatsonen Gustaf Wilhelm Svärd i Wislanda roade sig
tillsammans med några kamrater i tisdags att undersöka ett till lagning i en smedja i
Vislanda instäldt tröskverk. Härunder fick ynglingen sin högra hands tvenne yttersta
fingrar svårt krossade i ett kugghjul just som en af kamraterna satte verket i rörelse.

Ur Smålandsposten N:o 144 Måndagen den 7 December 1891.
Försenadt bantåg. Nedgående nattsnälltåget från Stockholm var vid sin ankomst till
Vislanda i fredags försenadt 1 ½ timme, i följd hvaraf tåget å Karlshamn-Vislandabanan
försenades 1 timme.
Tåget hade nemligen varit utsatt för ej mindre än två olyckor innan det hann Nässjö. Vid
Linköping hade tågets lokomotiv kommit i olag, hvaraf en reservmaskin måste tillsättas.
Tåget, som försenades omkring 40 minuter, råkade emellertid ut för ett annat missöde
längre fram på linien, hvilket skrämde upp de medresande utan att lyckligtvis vålla någon
olycka.
När reservmaskinen i Aneby tagit vatten och tåget derefter något efter fyra-tiden på natten skulle sättas i gång, hade en vattenkran från stationens pumpinrättning skjutits ut mot
tågets profil och började ett förstörelseverk, som väckte allmän förskräckelse hos resandena å tåget. Kranen ramponerade sidorna och krossade i bitar de tjocka, dubbla fönsterrutorna å de tre första vagnarne, så att glasbitarne med häftighet och under ett obehagligt
brak slungades in i kupéerna samt väckte resandena ur deras sömn. Dessa fingo ovilkorligen den förnimmelsen, yrvakna som de voro, att här skulle ske någon olycka. En
sådan var lyckligtvis icke å färde. Tåget kunde stannas, innan vattenkranen nådde bogievagnarne, som kommo strax efter i tåget. Tur var det, att den skadade sidan låg åt korridorerna, hvarigenom de inslungade fönstren ej anstälde någon skada å de resande. I Nässjö,
tre stationshåll derifrån, skedde ombyte af både vagnar och maskin, hvarefter tåget,
omkring 1 ¼ timme försenadt, anlände till Malmö.
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Olycksöden i Brasilien ha, skrifves till oss, mött tre familjer från Wislanda, som de senaste åren dit utvandrat. Familjemedlemmarnes antal, från början 18, har nu af döden till
knappa hälften decimerats. De qvarlefvande voro i sorgligaste omständigheter, då de
senast – nu temligen länge sedan – skrefvo till anförvandter i hembygden.
En råbock sköts häromdagen i Spånhyltan, Wislanda socken.

Ur Smålandsposten N:o 149 Fredagen den 18 December 1891.
Jernvägsmissöde i Wislanda. Vid vagnsvexling af uppgående godståget n:o 404 i går
afton urspårade vid Wislanda stationsområde en med smågods lastad godsvagn, som kullkastades och något skadades. Södra ingångsvexeln blef härigenom stängd, så att uppgående snälltåget n:o 6 stoppades ute på linien söder om Wislanda och måste qvarstå der
20 minuter tills den skadade vagnen hunnit undanskaffas.

Ur Smålandsposten N:o 151 Onsdagen den 23 December 1891.
Värmeledning, i Wislanda kyrka, lär man nu, skrifves till oss, vara betänkt att åstadkomma. Hittills har endast sakristian i nämnda kyrka varit tillgodosedd med apparat för
uppvärmning.

Ur Smålandsposten N:o 3 Fredagen den 8 Januari 1892.
Rånet i Wislanda, låter alltjemnt mycket tala om sig, men rånarne äro oupptäckta. En
klok gumma från Grimslöfs-trakten har lofvat den rånade kreaturshandlaren Johannes
Andersson i Wislanda, att han i sinom tid skall få sitt igen, och han har sjelf förtröstansfullt talat om detta löfte, skrifver en vår korrespondent.
En hemmagjord slagtmask, användes af en slagtare i Vislandatrakten då han häromdagen skulle slagta en ko. Skottet derur gjorde emellertid djuret endast vildt och oregerligt. Det bästa är att skaffa ordentliga slagtmasker, t.ex. från Wexiö djurskyddsförening,
och ej afprofva några fuskverk.

Ur Smålandsposten N:o 4 Måndagen den 11 Januari 1892.

Doktor O. Lindstrand,
Alfvesta,
Mottager sjukbesök i Wislanda hvarje
Onsdags eftermiddag.
(214)
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Ur Smålandsposten N:o 8 Onsdagen den 20 Januari 1892.
Auktion å fastigheter.
Genom offentlig auktion, som på stället
förrättas Onsdagen den 27 innevarande
Januari kl. 1 på dagen, låter Ingemar
Svensson i Lindås försälja sina egande
hemmansdelar 3/8 till 3/24 förm. mantal
Lindås Westregård och 1/24 mantal Kalkatorp, alla af kronoskatte natur. Hemmanen som för närvarande ligga i sambruk, äro välbelägna invid sockenkyrkan
och helt nära Wislanda jernvägsstation,
Lindås Östregård är väl bebygdt för
ståndspersoner, de båda öfriga ej bebygda.
Å hemmanen vinter- och sommarfödas 2
hästar, 2 par oxar, 10 kor samt ungnöt och
får. Egorna utgöras af c:a 50 tunnl. god,
dels åker- och dels mossjord, samt vidsträckta utegor, hvarå finnes skog mera än
till husbehof. Hemmanen komma att utbjudas dels i sin helhet och dels hvar för
sig; om antagligt anbud ej erhålles, komma de i sin helhet utarrenderas på egarens
återstående lifstid. Närmare underrättelser
om hemmanens beskaffenhet och betalningsvilkoren m.m. lemnas vid auktionstillfället eller dessförinnan af undertecknad.
Applamoen pr Wislanda den
13 Januari 1892.
(295)
S. Magnusson.

Ur Smålandsposten N:o 10 Onsdagen den 25 Januari 1892.
Fastighetsköp. Landtbrukaren Salomon Ohlsson i Mjöhult, Wislanda, har af aflidne
fanjunkaren J. Svenssons sterbhus för 8,000 kr. köpt ¼ mtl Mjöhult.
Skogsköp. Wislanda ångsågsbolag har, skrifves till oss, af hemmansegaren J. Ohlsson i
Piggaboda, Wislanda, köpt en skogspark för 2,500 kr.
Landtbrukaren P. Jansson i Lindås, Wislanda, har för 1,000 kr. sålt en skogspark derstädes till torparen Salomon Petersson under Lindås.
Godt om rådjur finnes det nu, skrifves till oss, inom Wislanda församling. Vid flera tillfällen ha flockar om 9 à 10 stycken varit synliga, senast häromdagen vid en källa nära
Kroksjön.

Ur Smålandsposten N:o 11 Onsdagen den 27 Januari 1892.
Olyckshändelse. En 14-årig son till torparen Johannes Andersson i Kansliet under Hullingsved, Wislanda socken, fick i måndags under skogsarbete ett fallande träd öfver
bägge fötterna, som jemte underbenen svårt skadades. Vår korrespondent uppger att han
för vård af skadan fördes till en qvacksalfvare i orten.
Hemmanshandel. Hr P. Johnsson från Rickardshult, har för obekant pris af enkefru
Mackeprang inköpt säteriet Hästhagen i Wislanda socken. Tillträdet skedde genast.
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Ur Smålandsposten N:o 16 Måndagen den 8 Februari 1892.
Tågmissöde. Å Tutaryds station vid Wislanda-Bolmens jernväg urspårade från inkommande bantåg i fredags en godsvagn. Ingen menniska blef vid tillfället skadad. Anledningen till missödet uppgifves ha varit något fel vid vexeln.

Ur Smålandsposten N:o 17 Onsdagen den 10 Februari 1892.
Auktion.

Genom fri och öppen
auktion, som förrättas å Mörhult i Wislanda
socken Onsdagen den 2 nästk. Mars kl. 10 f.m.,
låta sterbhusdelegarne efter aflidne Fanjunkaren & Svärdsmannen G. Svensson till den
högstbjudande försälja nysilfver, koppar-, jernoch träsaker, glas och porslin, sängkläder, ett
piano, diverse finare och enklare möbler, en
mangel, hästar, oxar, kor, qvigor, får och höns,
hö och halm, en droska, flera stycken vagnar,
kälkar & slädar, seldon, åkerbruksredskap jemte allt hvad till ett välförsedt bo hörer.
Säkre och kände köpare erhålla 3 månaders
betalningsanstånd; öfriga betala kontant eller
ställa borgen innan vara afhemtas.
Wislanda den 6 Februari 1892.

Aug. Lindahl

(747)

Ur Smålandsposten N:o 21 Fredagen den 19 Februari 1892.
Trafikhinder. Från Karlshamn skrifves: Nedgående tåget från Wislanda hitkom i tisdags
omkring två timmar försenadt på grund af öfversvämning vid Svängsta, i följd hvaraf
äfven nedgående aftontåget måste inställas. Samma dag kl. 4 e.m. var banan likväl åter
fullständigt klar, så att ordinarie middagståget då passerade obehindradt. Anledningen till
öfversvämningen var att vid vägbron öfver Mörrumsån vid Svängsta sådana ismassor, i
följd af nattkylan och det höga vattenståndet, samlat sig att brohvalfven ej kunde genomsläppa vattnet, hvilket i stället öfversvämmade bron och steg öfver jernvägsbanken.

Ur Smålandsposten N:o 24 Fredagen den 26 Februari 1892.
Olyckshändelse. Torparen Carl Jönsson under Wislanda prestgård afbröt sitt ena ben, då
han var på hemväg från skogen med en börda ved, till sitt hem, derigenom att han halkade
och föll. Ingen menniska fanns så nära, att hans nödrop hördes hvarför han krypande på
armbågarne och det oskadade benets knä måste släpa sig fram till sitt 1/8 mil från olycksstället belägna hem, der han nu vårdas af en qvacksalfvare, skrifver en vår korrespondent.
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Ur Smålandsposten N:o 26 Onsdagen den 2 Mars 1892.
Förderfvade af qvacksalfvare, har på allra senaste tiden blifvit en 12-årig flicka från
Hagstad i Vestra Thorsås och en gosse från Wislanda. Den förstnämnda hade värk i ena
höften, och tack vare qvacksalfvaren har hon nu blifvit lam och känslolös deri. Gossen
hade fått sin ena fot krossad af skogsarbete och genom qvacksalfvarevården synes all
förbättring af foten vara utestängd.
Hvarför ingripa ej vederbörande emot qvacksalfvarne ifråga.

Ur Smålandsposten N:o 27 Fredagen den 4 Mars 1892.
Till salu.

Auktion.

J. A. Påhlssons boningshus

I anseende af arrendets

med dertill hörande ytterhus, ett brygghus och
en väl förvarad källare med boningsrum på är
till salu. Huset ligger väl beläget vid Wislanda
jernvägsstation och har en bra verkstad, som
passar till hvilken handtverkare som helst. Spekulanter torde hänvända sig till undertecknad.
Urmakaren J. A. Påhlsson,
(1130)
Wislanda.

afträdande låter Arrendatorn N. P. Gummesson
på Hästhagen i Wislanda socken genom fri och
öppen auktion, som förrättas Fredagen den 18
dennes, med början precis kl. 10 f.m., till den
högstbjudande försälja ett par hästar, ett par
större oxar, 2 par stutar, 7 st. kor, några ungkreatur, 7 st. får. Åkerbruksredskap, såsom
plogar, harfvar, årder, en åkvagn, en kärra, en
släda, 4 enbetsvagnar, 2 par kälkar, 1 par
stångselar, 4 st. enbetsselar. Spanmål, potatis,
husgeråds- och kökssaker, möbler af flere slag
m.m., som ej specificeras. Säkre och kände
köpare erhålla 3 månaders betalningsanstånd,
öfrige betala kontant eller ställa borgen innan
varan afhemtas.
Wislanda den 2 Mars 1892.
(1127)
Aug. Lindahl.

Ur Smålandsposten N:o 28 Måndagen den 7 Mars 1892.
Dödsfall.
Att
min älskade make,
Timmerhandlanden, f. d. Kyrkovärden

Ingemar Svensson
stilla och fridfullt afled i Lindås den 5
Mars kl. 10,15 e.m., efter endast 2 dagars
sjukdom, i en ålder af 72 år, 11 mån. och
10 dagar, djupt sörjd och saknad af mig,
barn och barnbarn samt öfrig slägt och
talrika vänner, varder endast på detta sätt
tillkännagifvet.
Lindås pr Wislanda den 6 Mars 1892.
Katharina Samuelsdotter.
Sv. Ps. No 359.

(1200)
Handlanden Ingemar Svensson.

Dödsfall. I lördags afton, afled, skrifves till oss, stilla i sitt hem i Kyrkelyckan, Lindås af
Wieslanda församling förre kyrkovärden och timmerhandlanden Ingemar Svensson nära
73 år gammal. Född inom samma församling i ett mycket torftigt hem, hade den aflidne
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tillbringat hela sin lefnad i samma socken samt genom duglighet och energi arbetat sig
fram till en aktad samhällsställning. Under sin krafts dagar var han en af ortens störste
affärsmän och en mycket anlitad kommunalman, flere år var han direktör i Kristianstad
banks afdelningskontor i Wislanda samt en särdeles nitisk direktionsledamot i pastoratets
sparbank. Alla dessa uppdrag måste han på grund af sjuklighet för några år sedan draga
sig tillbaka ifrån. Under hela sitt lif, arbetsam och ordentlig, vän af gudsfruktan och
upplysning, offrade han mycket på sina barns uppfostran. På de sednare åren var han en
ifrig och sansad vän af nykterhetsarbetet, som han genom ett exempel och för öfrigt
värdiga sätt sökte befrämja i sin ort. En med honom ungefär jemnårig maka och sju barn
samt för öfrigt många andra slägtingar och vänner står sörjande vid hans bår.

Ur Smålandsposten N:o 30 Fredagen den 11 Mars 1892.
Åldring. Gratialisten Stolt i Råknahult, Wislanda socken, fylde i tisdags 90 år. Gubben är
ovanligt kry för sin ålder.

Bouppteckning.

Tisdagen den 22 innevarande
Mars kl. 10 f.m. förrättas laga bouppteckning
efter aflidne förre Kyrkovärden Ingemar Svensson i Lindås pr Wislanda, då de som hafva ouppgjorda affärer med sterbhuset, torde detsamma uppgifva, eller ock dessförinnan till undertecknad, anmodad bouppteckningsförrättare,
anmäla
Applamon pr Wislanda den 10 Mars 1892.
(1264)
S. Magnusson.

Fastighetsköp. F.d. kyrkovärden, vikarierande organisten i Blädinge, Sven Sibbesson i
Lindås, Vislanda, har af landtbrukaren C.
Ljunggren tillhandlat sig 1/8 mtl Hönetorp för
5,800 kr. En del kreatur m.fl. inventarier ingingo i köpet.
– Muraren Karl Olsson från Vislanda har å
auktion tillhandlat sig torplägenheten Björkelyckan under Håramoen i nämnda socken för 1,205 kr. med tillträdesrätt genast.

Ur Smålandsposten N:o 40 Måndagen den 4 April 1892.

Toffelmakare!
En kunnig toffelmakare, som kan förestå
verkstad, erhåller varaktig plats.
Man vänder sig till
(1609)
C. J. Lindgren, Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 44 Onsdagen den 13 April 1892.
Bildande af ett veterinärdistrikt, bestående af Blädinge m. fl. socknar i Allbo, har som
bekant den senaste tiden varit på tal vid kommunalstämmorna der i orten. Vislanda kommun har, skrifves till oss, den 10 dennes beslutit att för sin del icke medverka till förslagets realiserande.
Olyckstillbud. En dräng hos landtbrukaren C. O. Carlsson i Målensås, Agunnaryd, skulle
i onsdags köra ett lass ved till Vislanda. Då han passerade den s.k. Häradsbron, brast dennas bjelklager, så att lass, hästar och körsven kommo i vattnet. Ehuru detta var 7 fot djupt,
lyckades drängen lossa selarne från djuret och sjelf med dem komma upp på det torra.
Hästtäcken och veden m.m. gjorde spillrorna af bron sällskap nedför strömmen.
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Slagsmål. Lastaren H. Persson från Vislanda, hvilken häromdagen deltagit i ett s.k.
”dragningsgille”, hvarvid alltid någon sak utlottas och någon arrangör bjuder på förtäring,
blef, skrifves till oss, under ett dervid uppkommet gräl med slagsmål svårt slagen vid det
ena ögat. Lärarehjelp i Wexiö måste anlitas.
Fläskpriset. Vid uppköp, af lefvande slagtfeta svin i Vislanda den 11 dennes, betalades
ända till 60 öre per kg., det högsta pris som på platsen förekommit sedan flera år tillbaka.

Ur Smålandsposten N:o 46 Tisdagen den 19 April 1892.

De inom Wislanda, Skatelöf
och V. Thorsås
boende delegare af den så kallade Tagelmyren
kallas att sammanträda å Gottåsa gästgifvaregård Tisdagen den 26 April kl. 12 f.m. för att
besluta om ett genom soldat Snäll från Skandinaviska Egendomsbyrån i Stockholm gjordt
erbjudande om att i kommission försälja omnämnde myr.
(1990)

Ur Smålandsposten N:o 50 Onsdagen den 27 April 1892.
En dålig början på Amerikafärden, gjorde häromdagen, skrifves till oss, en dräng från
Vislandatrakten. Hunnen till Malmö, tog han sig ett bastant rus, och spelade derunder bort
hela sin reskassa. En svåger till honom måste resa ned, till Malmö och förse honom med
ny reskassa.
Danmarkspresent utan officiella skrifverier. Vislanda kommun har, utan vidare omsvep och processande kommit i besittning af en sådan der ökänd ”Danmarkspresent”,
under senaste tiden. En flicka från Hullingsved, som länge haft tjenst i Danmark, kom för
en tid sedan hem för att helsa på sin gamle fattige fader. Hon skulle genast vända åter till
sitt nya hemland, hette det, men så kom det hinder i vägen. *”En lille bitte mand” kom till
verlden, och både moder och barn torde allt för framtiden bli Vislandabor, förmenar vår
korrespondent. *Otto Julius Nordgren ”Julle” född 13 mars 1892 av hemvändande pigan Anna Katrina Larsdotter.

Ur Smålandsposten N:o 53 Onsdagen den 4 Maj 1892.
Intet bränvin, fick Vislanda marknadsdag köpas å Gottåsa gästgifvaregård, i Skatelöf
förrän kl. 12 på dagen.

Ur Smålandsposten N:o 57 Fredagen den 13 Maj 1892.
Hedrad folkskollärare. Folkskollärare N. P. Ydén i Wislanda, som efter 36 års nitisk
och trogen tjenst, deraf de senaste 14 åren inom Wislanda församling, begärt afsked
fr.o.m. den 1 nästa Juli, erhöll vid afgångsexamen i Hönetorps skola den 9 dennes som
present af sina elever ett klockställ, kaffekanna, gräddkanna och sockerskål af nickel samt
kaffekoppar. Kyrkoherden i församlingen hembar sin och församlingens tack till Ydén för
hans arbete på platsen i skolans tjenst.
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Ur Smålandsposten N:o 62 Onsdagen den 25 Maj 1892.
Harjagt per ångdressin. Då den från Wislanda till Ljungby idag på morgonen nedgående ångdressinen kom i närheten af sistnämnda plats, varsnade föraren en hare, som
skuttade banan framåt utan att ”kasta” för dressinen. Huru hopplöst än ett sådant försök
föreföll, kunde föraren omöjligen låta bli att, med bara handen gripa efter haren, med den
påföljd att han verkligen fick honom fast.
Den ännu lefvande haren finnes i Ljungby, äfvensom vittnen till händelsen, till tjenst,
för dem hvilka möjligen förlåtligt nog, skulle betvifla detsamma, försäkrar vår meddelare.

Ur Smålandsposten N:o 69 Fredagen den 10 Juni 1892.
Till groft oförstånd, gjorde sig i måndags en dräng från Brohult i Wislanda skyldig.
Ledande en hans husbonde tillhörig ko skulle han passera stambanan vid Trästen. Då
emellertid den ena grinden vid öfverkörseln var låst, behagade han kasta den af krokarna
för att med maklighet komma igenom, istället för att gå till grindvakten.
Då gällande bestämmelser i sådana fall äro ganska stränga, torde tilltaget bli mannen
skäligen dyrt, enär saken troligen kommer att beifvras.

Ur Smålandsposten N:o 85 Onsdagen den 20 Juli 1892.
Våldsamt sparkad af en ko, blef, skrifves till oss, för omkring 14 dagar sedan, hustrun
till torparen Sven Jönsson i Rödingsås under Hullingsved i Vislanda socken. Slaget hade
träffat det ena benet, och har nu hustrun aflidit derigenom af att kallbrand uppstått i
detsamma. Mannen, som befunnit sig på jernvägsarbete i Skåne, hade plötsligt fått för sig
att resa hem, utan att derför kunna uppgifva någon särskild anledning. Hans hustru var
just begrafd, när han hemkom.
Kommunalt. Å kyrkstämma i Vislanda har beslutits att församlingens sockenstuga skall
påbyggas, fönstren förstoras samt nytt golf af plank inläggas. Arbetet har för 400 kr.
öfverlemnats till Nils Petersson i Björklyckan.

Ur Smålandsposten N:o 88 Onsdagen den 27 Juli 1892.

Ettusen eller mindre antal
telegraf eller telefonstolpar af kärnfull fur, olika grofva och långa, säljas genast mycket billigt af
S. A. Johansson,
(3436)
Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 96 Måndagen den 15 Augusti 1892.
Postverket. Generalpoststyrelsen har, uppå derom gjord framställning, på grund af sjukdom beviljat poststationsförestånderskan i Wislanda, fru H. Bergdahl, tjenstledighet från
och med den 1 dennes till årets slut, samt förordnat hr A. E. O. Broberg att under tiden
förestå Wislanda poststation.
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Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 22 Augusti 1892.
För en grynvälling. Det var ej många dagar sedan vi berättade hurusom Svenska torfkolsaktiebolaget af vederbörande egare skaffat sig afverkningsrätt på 49 års tid utaf den
vidsträckta Skörda myr i Vislanda socken. Detta har nu framkallat i minnet en tilldragelse
för 78 år sedan. En vacker dag inbjöd då egaren af säteriet Hästhagen i Vislanda socken
de dåvarande egarne af hemmanet Kalkatorp och Kalkalycke i nämnda församling till sig
och det vankades en prägtig middag. Man glömde ej heller att dricka på den myckna maten, och vid detta angenäma tillfälle föreslog värden sina gäster att de skulle, skänka honom sina lotter i den gemensamt innehafda Skörda myr, så mycket hellre som de ju vore
af noll och intet värde. Man ville ej visa sig ogin mot den gästfrie värden – säteriegaren –
och genom gåfva blefvo mossdelarne ifråga den sistnämndes evärderliga egendom.
Men visst är, att egarne till Kalkatorp och Kalkalycke vid detta laget skulle varit åtskilliga tusen kronor tätare, om vid den der goda middagen gjort deras fäder föregångare
hjertnupna, trefliga och lätthandterliga. En och annan hetsig gårdbo vill, säges det, nu
söka att få gåfvan ogilld, men det blir väl ej så lätt att sätta den planen i verkställighet.
En sjukhjelpsförening, har, skrifves till oss, i dagarne bildats i Vislanda.
Inträdesafgiften i föreningen blir 1 kr. och kvartalsafgift 1 kr. och sjukmedlen eger af
kassan uppbära kr. 1,50 i daglig ersättning under 60 dagar pr år. Styrelsen består af fanjunkare N. P. Svensson, ordförande, Nämndemannen Magnusson, vice ordförande, handlanden G. Bengtsson, kassör, och organist Sjöstrand, sekreterare.
Stadgarne skola för godkännande tillställas k. bfhdes pröfning.
En hord zigenare, 13 stycken anlände till Wislanda igår på aftonen, och slog läger på
marknadsplatsen.

Ur Smålandsposten N:o 100 Onsdagen den 24 Augusti 1892.
Ett dödande hopp. Med uppgående middagståg i lördags e.m. ankom en bur, innehållande ett svinkreatur om 5 à 6 lispund från Ballingslöf i Skåne till Moheda station. Emottagaren var närvarande vid tågets ankomst och blef ej litet förvånad öfver att finna buren
– tom. Som buren var placerad å en öppen vagn och det visade sig, att en bräda var loss å
öfversidan af densamma, var gåtan snart löst; grisen hade beredt sig tillfälle att – rymma.
Å banvallen mellan Alfvestad och Wislanda hittades ock i måndags det förrymda djuret,
krossadt och dödt.

Ur Smålandsposten N:o 110 Fredagen den 16 September 1892.
Wislanda marknad, igår var, skrifves till oss, besökt af mycket folk och företedde riklig
kreaturstillförsel. Priserna voro: oxar omkr. 11-12 qvarter 225 á 280 kr., d:o 12-13 qvarter
330 á 360 kr., samt omkr. 14 qvarters oxar 400 kr., allt per par. Kalffärdiga kor betalades
med 100 till 120 kr., beroende på ålder och beskaffenhet i öfrigt. Handeln i bodstånden
gick dåligt. En stor del rusiga personer observerades, och ganska mycket marknadsgräl
tillställdes.
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Ur Smålandsposten N:o 111 Måndagen den 19 September 1892.
Wislanda marknad, i torsdags var, som förut omtalats talrikt besökt. Ett extratåg från
Torne ditförde ett stort antal af marknadsbesökande eller omkring 400 personer.
En obehaglig episod, som fick ganska stor offentlighet inträffade. En rik hemmansegareenka tillgrep nemligen ur en vagn ett paraply, hvars egare snart saknade den och af en
gosse, som observerat tillgreppet, fick upplysning om hvar det förlorade stod att återfå.
”Förlikning” träffades derefter, men först sedan den tilltagna qvinspersonen ordentligt fått
”höra sanningen” om hvad man tänkte om hennes uppförande.

Ur Smålandsposten N:o 117 Måndagen den 3 Oktober 1892.
Wislanda kyrka. Två värmeugnar af Klafreströms bruks tillverkning äro nu inköpta för
550 kr. och insatta i Wislanda kyrka.

Ur Smålandsposten N:o 118 Onsdagen den 5 Oktober 1892.
Wislanda kyrka, och kyrkogård äro, skrifves till oss, föremål för trägna omsorger. Som
förut omtalats har kyrkan försedts med två ändamålsenliga värmeugnar, kyrkans tak är i
höst omsedt och struket, och kyrkogården har för en tid sedan utvidgats samt förskönats.
Härtill kommer att församlingens sockenstuga påbyggts och reparerats.

Ur Smålandsposten N:o 119 Fredagen den 7 Oktober 1892.

Flickor, passen på!

Matpotatis.
Cirka 1,000 hektoliter Magnum Bonum, vuxna på ren sandmylla, finnas till salu vid Oby pr
Wislanda.
700 hektoliter genast disponibla; 300 inom 14
dagar.
Prisofferter emottages af
(4654)
Gårdskontoret.

Flickor från 18 till 25 år kunna genast få goda
arbetsförtjänster inom Sverige. Vidare underrättelser kunna erhållas hos Urmakaren
J. A. Påhlsson,
(4418)
adress Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 127 Onsdagen den 26 Oktober 1892.
Olyckshändelse. Omlastaren Hans Persson, blef, skrifves till oss, häromdagen under
vagnsvexling å Wislanda station, svårt skadad, derigenom att en vagn gled in på honom
utan att han märkte det, hvarvid han, som var sysselsatt med att framskjuta en annan
vagn, fick hufvudet klämdt mellan buffertarne. Kindbenet blef förfärligt inkrossadt och
äfven andra skador uppstod. Persson vårdas å Ljungby lasarett, och tyvärr lär föga hopp
vara om hans vederfående.
Fårstölder, har, skrifves till oss, på senaste tiden skett både i Wislanda och Skatelöf.
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Ur Smålandsposten N:o 128 Fredagen den 28 Oktober 1892.
Olyckshändelse. Genom att peta uti en dynamitknallhatt, hvaraf förstås explosion följde,
fick, skrifves till oss, en 27-årig man i Wislanda häromdagen fyra fingrar å venstra handen delvis bortslitna. Trots den svåra skadan har läkare icke anlitats.
Eldsvåda. I söndags nedbrann, skrifves till oss, ladugården vid en Anders From tillhörig
s.k. backstuga. Några får blefvo innebrända. Elden lär ha uppkommit derigenom att barn
vid eldlyse letat efter ”äggbalar” i ladugården.

Ur Smålandsposten N:o 131 Fredagen den 4 November 1892.
”Godt hufvud”. Omlastaren H. Persson i Wislanda, hvilken för en tid sedan, som förut
nämnts, fick sitt hufvud svårt klämdt mellan bufferterna på tvenne jernvägsvagnar under
vagnsvexling å Wislanda station, lär nu, skrifves till oss, vara så pass återställd från den
svåra skadan, att han snart kan utskrifvas från Ljungby lasarett, der han för erhållande af
vård vistats.

Ur Smålandsposten N:o 134 Fredagen den 11 November 1892.
Afliden veteran. I Wislanda jordades, skrifves till oss, förliden söndag f.d. soldaten Lars
Lindqvist under Hullingsved. Liket bars till grafven af sex soldater i uniform. Den aflidne
åldringen hade deltagit i Sveriges senaste krig.

Ur Smålandsposten N:o 137 Fredagen den 18 November 1892.
Attentat? I tisdags, då aftontåget på Karlshamn-Wislanda jernväg hade hunnit till en vägöfvergång 2 kilometer söder om Grimslöf, törnade maskinen helt oförmodadt emot tåget
något föremål, som sedan tåget stoppats, befanns vara en större sten på åtskilliga lispund.
Lyckligtvis kastade maskinen stenen åt sidan, så att ingen olycka skedde.

Ur Smålandsposten N:o 141 Måndagen den 28 November 1892.
I Wislanda missionshus, har, skrifves till oss, två yngre fruntimmer flere aftnar å rad
upträdt såsom talare inför ett temligen talrikt auditorium. Den yngsta talarinnan, hvars
utséende ock var särdeles fördelaktigt höll ganska sansade föredrag, men den andra damen var en smula för het och skrek väl högt för med normalt hörselsinne begåfvade åhörare.
Omintetgjordt nidingsverk. I närheten af Sjöby i Skatelöf var, skrifves till oss, häromdagen en stor sten placerad öfver ena jernvägsskenan å Karlshamn-Wislanda jernväg.
Ingen olycka skedde, enär stenen undanfördes i god tid innan tåget passerade stället.
Spaning efter attentatsmannen pågår.
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Ur Smålandsposten N:o 145 Onsdagen den 7 December 1892.
Hemkommen från Brasilien, är nyligen, efter sex års vistelse derstädes, A. J. Ingemarsson från Vislanda. Han har, skrifves till oss, mycket att berätta om de oerhörda vedermödor, som förestå utvandrare till Sydamerika. Af hans barn ha två aflidit, men
Ingemarsson medför istället från det fjerran landet en 5-årig flicka, hvilken han påträffat
öfvergifven och uthungrad.

Ur Smålandsposten N:o 146 Fredagen den 9 December 1892.
Difteri, har utbrutit i Vislanda i närheten af Vislanda station. Vid provinsialläkaren A. L.
Nordströms besök på platsen den 4 dennes, anträffade han hos skomakaren Per Johansson
å lägenheten Fridhem ett fall samt hos kyrkovärden J. Magnusson i Brånan två fall af
samma sjukdom. På hvartdera stället hade nyligen ett barn dött af difteri.

Ur Smålandsposten N:o 152 Fredagen den 23 December 1892.
Ett litet tågmissöde. På lokomotivet för måndagens aftontåg från Wislanda till Karlshamn sprang under färden en af tuberna, så att pannan blef läck, hvadan maskinen ej
längre kunde fortsätta, utan måste reservmaskin eftertelegraferas. Tåget blef härigenom
något försenadt.
K. A.

Ur Smålandsposten N:o 154 Fredagen den 30 December 1892.
Två slagtmasker, har fanjunkaren N. P. Svensson i Wislanda af egna medel inköpt för att
utlåna desamma vid slagt inom närmaste omnejd, skrifver en vår korrespondent.
Sällskap i grafven, fingo, skrifves till oss, aflidne torparen Peter Samuelsson-Bank, och
hans hustru från Sjötorpet i Wislanda socken, båda 55-åriga. De afledo med endast ett par
dagars mellanrum, strax före jul, och begrofvos i samma graf annandag jul.
Olyckshändelser. Torparen Jon (tillnamnet obekant) från Hundastycket under Skeppshult i Wislanda, föll en af dagarne närmast före jul ned från ett höslinder och krossade i
fallet ena höftledet. Han vårdas å Ljungby lasarett.
– En 10-årig hemmansegaredotter i Wislanda kastade häromdagen in i eldbrasan en del
krut, som hon tog ur ett fadern tillhörigt kruthorn. Då krutet flammade upp, blef den lilla
rädd och slängde i förskräckelsen in hela hornet i lågorna. Kruthornet, som innehöll ett ¼
skålpund krut, sprang naturligtvis vid explosionen sönder, och flickan blef svårt bränd
samt skadad å ansigte, hals och armar. Ögonen blefvo dock oskadda. Läkarehjelp från
Ljungby, anlitades och den lilla är mycket på bättringsvägen.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 4 Tisdagen den 10 Januari 1893.
Vislanda vexelstation, är från i går intagen i rikstelefonnätet.
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Ur Smålandsposten N:o 9 Fredagen den 20 Januari 1893.
Många föredrag höllos, skrifves till oss, i söndags uti Vislanda. I missionshuset förekom
först andligt föredrag af riksdagsman A. G. Jönsson i Mårarp, och samme talare höll
derefter ett nykterhetstal. Vidare uppträdde från Brasilien återvände A. J. Ingemarsson,
som skildrade Brasiliens natur och folk och några af de många besvärligheter, som möta
emigranten derstädes. Talaren ville icke locka någon att resa dit, men trodde att Sverige
skulle ha mycket att vinna genom att ha direkt handel med Brasilien öppnades. Vidare
höll fanjunkaren N. P. Svensson ett kort nykterhetsföredrag, och till sist hölls logemöte,
då tre nya medlemmar ingingo i platsens goodtemplarloge. – Bortåt ett hundra personer
hade infunnit sig som åhörare vid de många föredragen.

Ur Smålandsposten N:o 13 Måndagen den 30 Januari 1893.
Under anfall af sinnesförvirring, gaf sig,
skrifves till oss, nyligen hustrun Nilla Sjölin
från sitt hem i Wislanda, och smög sig in på med goda rekommendationer, kunnig i matlagett snälltåg, det hon utan biljett lyckades få ning, erhåller förmånlig plats i mindre hushåll
medfölja till Liatorp. Härifrån begaf hon sig den 24 nästk. April, då man hänvänder sig till
till Virestad der hon blef omhändertagen, och Stationsinspektor Jöns Andersson,
Wislanda.
(496)
med skjuts fördes hon nu åter till sin man,
O. Sjölin i Wislanda. Hustrun har varit intagen å Wexiö hospital och derifrån nyligen
utskrifvits, då hon ånyo drabbades af olyckan i vansinnets förfärliga gestalt.

Ensampiga

Fastighetsköp. Hr. A. J. Ingemarsson från Wislanda, hvilken som nyligen omtalats, kort
före jul återvändt till hemorten efter några års vistelse i Brasilien, har skrifves till oss, vid
Perstorps jernvägsstation i Skåne till obekant pris köpt ett hus med tillhörande tomt.
Fläskpriset. Lefvande svin betalas nu vid Wislanda station med 57 öre per kg.
Folkskolan. Småskollärarinnan Hanna Kristersson i Wislanda har på begäran erhållit tillstånd att åter inträda i tjenstgöring derstädes. Hon hade i höstas afsagt sig sin plats.

Ur Smålandsposten N:o 17 Onsdagen den 8 Februari 1893.
Dödsfall.
Att

Enkefru

Hanna Bergdahl,
född Broberg,
stilla afled i Wislanda den 5 Februari 1893,
i en ålder af 35 år, 6 månader och 15 dagar,
sörjd och begråten af en son, föräldrar,
syskon och anförvandter, varder endast på
detta sätt tillkännagifvet.
Joh:s 1 Ep. 1:9. Sv. Ps.b. 480.
(708)
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Ur Smålandsposten N:o 23 Onsdagen den 22 Februari 1893.
I Amerika afliden småländing. Enligt meddelande till hemorten har i Amerika aflidit
Karl Johan Jonasson från Hullingsved i Wislanda. Jonasson som i Amerika varit egare af
en fabrik för tillverkning af en sort af honom konstruerade och patenterade rökpipor, lär
efterlemna en betydlig förmögenhet.

Ur Smålandsposten N:o 24 Fredagen den 24 Februari 1893.
Genom auktion, som förrättas
i gården N:o 22 vid Wislanda station på Måndag den 27 dennes kl. 10 f.m., försäljas följande varor: Ett större parti nya koppar- och zinkkärl, gjutgods, kaffebrickor, knifvar och nickelskedar, 60 stycken hästtäcken, 150 st. tömmar,
köp och hemväfda tyger, ett parti sommar- och
vintermössor, en ny vagn, tvenne dito begagnade, 300 st. lingonlådor och ett parti tegelsten.
Vid middagstiden utbjudes lägenheten Målahems nya boningshus, uthus och ladugård jemte jordkontrakt. Detta ställe säljes till 500 kronor. Af alla ofvannämnda varor säljes äfven
under hand före och hvad som är qvar efter
auktionen i Handl. S. A. Johanssons bostad,
Wislanda station.
Godkände köpare erhålla 3 månaders betalningsanstånd.
J. P. Ohlsson, Moshult.
(1040)
Auktionsförrättare.

Ur Smålandsposten N:o 28 Måndagen den 6 Mars 1893.
År 1893 den 6 Mars intogs i härvarande handelsregister följande anmälande:
af Elof Linus Ydén om idkande af handelsrörelse vid Wislanda jernvägsstation af Wislanda socken under firma Elof Ydén; hvilket härmed
kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 35 Onsdagen den 22 Mars 1893.
Illa trampad af en häst, blef, skrifves till oss, en åldrad man, Jon Skön i Grimslöf, då
han häromdagen skulle vattna en häst vid Vislanda station. Hästen slängde omkull Skön,
som erhöll allvarsamma skador, då det skarpskodda djuret passerade öfver honom. Han
blef sängliggande sjuk till följd af händelsen.
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Nidingsdåd. På kort tid har gårdsbrunnen hos hemmansegaren P. M. Gummesson i
Glimminge, Vislanda socken, två gånger förorenats, senast häromdagen då nidingarne
hemtat spillning från gödselhögen och kastat i vattnet. Gummesson och hans familj veta
sig icke ha några ovänner, som skulle kunna göra sig skyldiga till dåd af denna art. Af en
tillfällighet tror man sig dock kunna lyckas afslöja nidingen.

Ur Smålandsposten N:o 37 Måndagen den 27 Mars 1893.
Postverket. Till poststationsföreståndare i Wislanda efter aflidna enkefru Bergdahl har
antagits hr. A. E. O. Broberg, bördig från Forsheda.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 48 Lördagen den 22 April 1893.
En större eldsvåda, inträffade igår i Vislanda i det herrar G. Frostenssons och N. G.
Gummessons i Liatorp nära järnvägsstationen belägna ångsåg totalt nedbrann. Elden
utbröt, telefoneras till oss, vid halfsex tiden på morgonen i sågbyggnaden. Det härjade
elementet grep omkring sig med stor häftighet och inom kort var bygnaden inrymmande
såg och kvarn nedbrunnen ända till grunden. Vidare ödelade branden ett uthus inrymmande stall m.m., samt spred sig till bräd- och vedupplagen, hvaraf förstördes till ett
värde af 3 á 5,000 kr.
Genast efter det eldens utbrott märktes, utryckte släckningsmanskapet med 3 sprutor, två
tillhöriga Statens jernvägsstation och den tredje Vislanda stationssamhälle. Längre fram
på morgonen ankommo sprutor från Alfvestads och Liatorps jernvägsstationer. Släckningsarbetet bedrefs med stor energi och kraft, på grund hvaraf också den största delen af
brädupplagen kunde räddas. Ännu vid sextiden på aftonen märktes emellertid fortfarande
eld i de af branden härjade brädstaplarne, hvarför vakt måste hållas vid brandstället. Vid
tolvtiden f.m. var faran för eldens vidare spridning undanröjd.
Egarne hade såg och kvarnbygnaderne försäkrade för 13,000 kr. i försäkringsbolaget
”Svea”. Brädor och ved voro däremot icke försäkrade och ej heller det nedbrunna uthuset,
med deri förvarade redskap, hvadan de bägge egarne af sågen göra betydlig förlust genom
branden.
Om eldens uppkomst vet man ingenting säkert. Man har dock antagit att den kunnat
uppkomma genom gnistor som spridt sig från aska, som på morgonen utbrutits.

Ur Smålandsposten N:o 49 Måndagen den 24 April 1893.
Eldsvådan i Vislanda, förliden fredag, dervid den hrr G. Frostensson och N. J. Gummesson från Liatorp (Wislanda ångsågsbolag) tillhöriga ångsågen och qvarnen, totalt nedbrunno, medförde, skrifves till oss, för nemnda egare förlust af minst 10,000 kr., dels
derför att ångsågen var lågt försäkrad som förut nämnts för 11,000 kr. och dels derför att
en mängd oförsäkrade bräd- och vedupplag härjades af elden. Det brunna virket och
veden, bestod af 8 stora plank- och brädstaplar, 2 väldiga högar med s.k. ”skark” samt
omkring 200 famnar björk- och 50 famnar tallved. Olyckan kunde dock blifvit vida omfångsrikare, ty de upplag af bräder och timmer m.m. som tack vare energiskt släckningsarbete räddades, inneha ett värde af 40 á 50,000 kr.
Utom det förutnämnda nedbrann ett uthus, innehållande stall och redskapsbod, hvilket
var oförsäkradt.
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I släckningsarbetet deltogo Wislanda stationssamhälles sprutor och 2 sprutor tillhöriga
Wislanda station samt längre fram på dagen sprutor från Alfvestad och Liatorps stationer.
Mer än 300 personer deltogo i brandsläckningen.
Anmälan har skett hos kronolänsman Hjertqvist, som i dagarne ämnar hålla polisförhör
om eldsolyckan, som om hvars uppkomst intet med visshet ännu är kändt. Dock antages
att gnistor blåst in i sågen och der, någon stund fördolda förorsakat eldens utbrott. Nattvakten hade endast ett par minuter förrän elden varsnades gått sin rond omkring såg och
qvarnbyggnaden, utan att märka något ovanligt, men hade knappast hunnit halfvägs mot
andra ändan af stationen, förrän han såg en väldig rökpelare uppstiga från maskinrummet. I detsamma anlände maskinisten till stället och inseende den fara som hotade,
hade han nog rådighet att, trots att han var vid öppnandet af dörren till maskinrummet,
omvälvdes af rök och lågor, öppna säkerhetsventilen på och sätta den 28 hkr starka ångmaskinen igång, hvadan fara för explosion undveks. På mindre än en halftimme vore
både såg och qvarn totalt nedbrunnena.
I qvarnhuset förvarades för något öfver 1,000 kr. omalen spannmål, som äfven blef
lågornas rof. Några mindre säckar spannmål, som af närboende landtmän inlemnats till
förmalning dagen förut, var det enda som räddades i såg och qvarn.
Ångsågsbolaget lär ha för afsigt att till en början provisoriskt uppföra såg å brandplatsen
för att kunna åtminstone delvis fullgöra emottagna beställningar.

Ur Smålandsposten N:o 50 Onsdagen den 26 April 1893.

Undertecknad
anländer till Wislanda Torsdagen den 27 dennes medförande hattar för damer och barn.
Äfven gosshattar och mössor finnas.
Cecile Müllern.
(2208)
Bostad: Lindahls hotell.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 51 Lördagen den 29 April 1893.
Vislanda marknad, igår var fåtaligt besökt. Tillförseln af kreatur var också ringa och priserna mycket tryckta, samt omsättningen obetydlig. Äfven ståndhandeln gick synnerligen
klent. Inga oordningar förekommo.

Ur Smålandsposten N:o 60 Fredagen den 19 Maj 1893.
Drunknad. Enligt till Vislanda ankomna underrättelser har, skrifves till oss, f.d. trävaruhandlaren Peter Daniel Ingemarsson Lindén från Vislanda tisdagen den 16 dennes kl. 6
e.m. vådligen omkommit genom drunkning i Lagaån, då han var sysselsatt med timmerflottning i närheten af Timmersfors i Markaryds socken.

Ur Smålandsposten N:o 62 Onsdagen den 24 Maj 1893.
Olyckshändelse. Telefonarbetaren Johan Herman Ottosson råkade igår å Vislanda
station, der han var sysselsatt med aflastning af telefonstolpar, att falla ned från en jernvägsvagn, dervid han afbröt ena lårbenet. Han har för erhållande af vård införts till Wexiö
lasarett.
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Ur Smålandsposten N:o 88 Måndagen den 24 Juli 1893.
År 1893 den 21 Juli intogs i härvarande handelsregister följande anmälande:
af Johan Peter Ohlsson, att han upphört med sin, under firma J. P.
Ohlsson, vid Wislanda jernvägsstation N:o 20 idkade handelsrörelse;
hvilket härmed kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 90 Fredagen den 28 Juli 1893.
Trolofvade:

Ossian Broberg.
Anna Lundberg.
Wislanda.

(3666)

Linköping.

Ur Smålandsposten N:o 93 Fredagen den 4 Augusti 1893.
En betplockares död. En *15-årig dotter till
soldat Svärd i Hönetorp Lidhem, Vislanda
hade, skrifves till oss, jemte många andra från
samma ort begifvit sig på sommararbete vid
betfälten i Lundatrakten. Jemte 3 á 4 andra
flickor bodde hon i ett uthus. Till slut insjuknade hon och fick utan annans vård taga vara på
sig sjelf i många dygn. Flickan hade en broder i
Lund, som till slut fick reda på eländet och förde henne till lasarettet i Lund. All läkarehjelp
var emellertid nu fåfäng och flickan afled uti,
som det uppgifves, hjerninflammation.
*(Dottern Karin Sofia f. 1877-11-23 död 1893-07-17).

Tillkännagifves
att
min ömt älskade moder

Enkan

Ingrid Maria Johannisdotter
stilla afled i Elofstorp Tisdagen den 1 Augusti 1893 kl. 9,15 f.m., i en ålder af 76 år,
10 mån. och 11 dagar, sörjd och saknad af
mig, en son i Amerika, broder, sonhustrur
och barnbarn samt slägtingar och vänner.
N. P Svensson, Wislanda.
Svenska Ps. N:o 468 v. 2 och N:o 492 v. 11.
(3780)

Väghinder. Som två å allmänna landsvägen mellan Vislanda jernvägsstation och Huseby
bruk varande broar skola ombyggas, är vägen öfver berörda broar derigenom aflyst för
begagnande under tiden från den 7 t.o.m. den 31 i denna månad och vägfarande hänvisas
till att under tiden taga vägen öfver Ströby, Lästad, Oby och Riddarehem.
Allbo härads prestsällskap, hade sitt årssammanträde i Wislanda prestgård den 2 dennes. Högmessopredikan hölls i den ½ mil från prestgården belägna kyrkan af komministern i Stenbrohult J. Berg; altartjensten med messning förrättades af komministern i
Aneboda G. F. Ekström och v. pastorn i Hjortsberga M. Petersson.
Efter högmessogudstjensten hölls ett andligt föredrag af komministern i Agunnaryd
Herrlin. Den festligt prydda kyrkan var fylld af åhörare.
Till middag i det gästvänliga presthuset hade inbjudits och infunno sig en stor mängd
gäster.
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Ur Smålandsposten N:o 99 Fredagen den 18 Augusti 1893.
Konsten ärfves. En dotter till den s.k. privatläkaren O. Sjölin idkar, skrifves till oss, sin
faders geschäft i Vislanda. Vår meddelare vet att hon behandlat åtskilliga personer för utvärtes skador och sjukdomar, men känner ej huruvida hon i något enda fall lyckats i sina
kurer.
För ett ödesdigert misstag, var, skrifves till oss, hemmansegaren P. Andersson, Fagerås,
Vislanda, häromdagen utsatt. För ansiktsros hvaraf han lider, hade läkare ordinerat någon
salfva, som genom medicinlåda hemtades på vanligt sätt från apoteket i Ljungby till Vislanda. En annan person hade med samma dags reqvisition begärt svafvelsyra, och genom
en ödesdiger förvexling fick Andersson denna syra istället för salfvan. Den sjuke hade till
följd af sitt lidande svag synförmåga och misstaget märktes ej heller af honom förrän han
tagit syran på en duk och utbredt densamma öfver pannan. Såvidt syran fuktade blef mannens hud förbränd. I samma minut kom ilbud för att förhindra olycka af det så godt som
genast observerade misstaget men det var, som sagt redan skedd. Andersson har af läkare
erhållit det besked att då lämplig tid kommer, ny hud bör utbredas öfver pannan medelst
transportering af sådan från armen. Andersson har plågats gräsligt och lider fortfarande af
denna säregna olyckshändelse, som väckt allmänt uppseende och beklagande i orten.

Ur Smålandsposten N:o 101 Onsdagen den 23 Augusti 1893.
Dödsfall.
Att
min älskade make,

Smedmästaren

S. M. Jonasson
stilla afled i Wislanda Måndagen den 21
Aug. kl. 4 f.m., i en ålder af 68 år, 11 mån.,
25 dagar, djupt sörjd af mig, barn och
syskon samt öfriga anförvandter, har jag
den sorgliga pligten meddela.
Vislanda den 23 Aug. 1893.
Anna Svenson.
Sv. Ps.-B. 119, v. 5.
(4042)

Ur Smålandsposten N:o 104 Onsdagen den 30 Augusti 1893.
Förlofvade:

Per Andersson.
Johanna Kristensson.
Malmö.

(4062)
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Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 114 Fredagen den 22 September 1893.
Marknaden i Vislanda, i onsdags var besökt af ganska mycket folk, mest ungdom af den
tjenande klassen, och för de talrikt representerade handlandena och pepparkaksmadamerna gick kommersen raskt undan. Kreaturstillförseln var ej synnerligen stor, men handeln med djuren ganska liflig, enär flere uppköpare från Skåne och Liatorpstrakten hade
infunnit sig. Priserna voro kanske något högre än vad fallet varit de förut hållna marknaderna i Småland innevarande höst. Marknaden hedrades med besök af tre skjutbanor,
”Lille Napoleon”, en karusell samt naturskalden Cronwall, hvilken utbjöd sina alster till
höger och venster.
På qvällen sökte några berusade sällar arrangera slagsmål, men lyckligtvis slutade det
hela med några örfilar och fläskläppar, som icke torde medföra några framtida men.

Ur Smålandsposten N:o 119 Onsdagen den 4 Oktober 1893.
Inbrottsstöld, föröfvades häromdagen hos soldaten Mård under Ugnabygden i Vislanda
socken. Tjufven, som är känd tillgrep ur en låst byrålåda, till hvilken han sjelf uppsökt
nyckeln, dels 10 kr. i penningar och dels en del nam-nam och karameller, afsedda för
Mårds småttingar. Deremot undgick det hans uppmärksamhet, att i närheten i samma byrå
befann sig en med sedlar ganska välförsedd plånbok. Troligt är också att tjufven tillhörde
den ungdomliga tidsåldern, då karameller hade nästan lika mycket lockelse som slantar
och t.o.m. sedlar.

Ur Smålandsposten N:o 124 Måndagen den 16 Oktober 1893.
Till djurplågeri gjorde sig marknadsdagen i Wexiö i fredags löse drängen Peter Magnus
Petersson från Linnevik under Lindås i Wislanda socken skyldig till, genom att för
körslor till staden begagna en till ytterlighet utmerglad häst, som knappast hade krafter
nog att uppbära sig sjelf, än mindre att draga några lass. Polisen tog djuret tillvara och insatte det i ett stall, der det genast föll omkull, utmattadt och flämtande. Som vid veterinärens undersökning hästen emellertid icke befanns halt eller bruten, återställdes den till sin
egare, som spände den för sin kärra och begaf sig hemåt för att förmodligen fortsätta med
samma behandling.

Ur Smålandsposten N:o 127 Måndagen den 23 Oktober 1893.
Olyckshändelse. För en *70-årig undantagsman från Mjöhult i Vislanda socken som i
onsdags var på väg till Långhult, råkade hästen i sken, hvarvid den gamle kastades ur
åkdonet och i fallet slog hufvudet mot en hvass sten, så han fick ett större krossår i pannan, hvilket blödde ymnigt. Medvetslös måste han af tillstädsekomna personer föras till
sitt hem, skrifves till oss. *74-årige Jöns Abrahamsson död 1893-10-30.
Skogshandel. Ångsågsbolaget i Wislanda, hrr G. Frostensson och N. J. Gummesson i
Liatorp, har af kyrkovärden B. G. Mattsson i Eneryda Fållen, Virestads socken, tillhandlat
sig två skogsparker för tillsammans 11,000 kr. Der i orten finnes, skrifver vår meddelare,
numera icke flera skogar, som i värde kunna uppgå till så pass stor summa, enär nästan
allt är sköfladt, så att endast en och annan mindre skogspark finnes qvar.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 128 Torsdagen den 24 Oktober 1893.
Förste provinsialläkarens reseberättelse, har i dagarna utgifvits och är af följande lydelse vad gäller Vislanda.
I Vislanda stationssamhälle förra året igengrodda afloppsdikena voro nu upprensade.
Afträdeshus och svinstior voro flerstädes underhaltiga. Järnvägens afträdeshus var nu satt
i godt skick, med undantag att urintrumman satt fast i marken, och ej kunde upplyftas.
Brunnsvattnet var dåligt. Frågan om att med järnvägens tillhjelp anlägga en vattenledning
från en vid en kilometer från stationen belägen källa med rikligt och godt vatten, hade
ännu ej avanceradt längre än i fjor.
Ett varmbadshus af rätt god beskaffenhet var nyligen anlagdt af en enskild person, och
kunde där olika slags bad där erhållas till billigt pris.

Ur Smålandsposten N:o 130 Måndagen den 30 Oktober 1893.
Lokomotiv uppkalladt efter landssekreterare Holmberg. Det af Vislanda-Bolmens
jernvägsaktiebolag inköpta, nya lokomotivet levererades, skrifves till oss, förliden gårdag.
Lokomotivet som är prydligt och mycket snabbgående, har tillverkats vid Nydqvist &
Holm i Trollhättan, samt bär namnet ”C. A. Holmberg”. En aktningsvärd gärd åt den
gamle, för vår bygds bästa så nitiskt och oförtrutet verkande, sällspordt duglige landssektern, som är högnesam att erfara, efter den öfverraskande snabba och otacksamma
glömska, som från många håll, der man bort kunna vänta bättre, följt på ett vackert och
frugtbärande lifsverk.

Ur Smålandsposten N:o 136 Måndagen den 13 November 1893.
Dödsfall.
Åängs lastplats, mellan Vislanda och Målaskog vid Vislanda-Bolmens jernväg kommer,
skrifves till oss, att med det snaraste utvidgas
och sättas i bättre skick. Till i lördags hade
nemligen förre nämndemannen M. Åkesson i
Lönshult, tack vare hvars energiska bemödanden platsen erhållit ett stickspår, utlyst möte
med den för saken intresserade personer, hvarvid de närvarande hemmansegarne lofvade att
för ändamålet släppa till folk och dagsverken,
och man beslöt att till jernvägsstyrelsen ingå
med begäran om dess medverkan. Vid mötet
uttalades äfven önskligheten af att platsen erhölle en anhaltstation för passagerares af och
påstigande.

Att
Gud i sitt allvisa råd behagat hemkalla
vår ende och innerligt älskade son

Nils Kristian Johansson,
som efter endast några dagars sjukdom
stilla och fridfullt afsomnade i Wislanda
den 11 November 1893 kl. 1,35 e.m., i en
ålder af 6 år, 7 månader och 27 dagar, djupt
sörjd och saknad af oss samt slägtingar och
talrika vänner, hafva vi den sorgliga pligten
tillkännagifva.
Sv. Ps. 488 vv. 2,3,4.
”Herren gaf och Herren tog, välsignadt
vare Herrens namn”.
(5395)
Charlotta och N. P. Johansson.

Ur Smålandsposten N:o 135 Fredagen den 10 November 1893.
Belönad odlingsflit. Banvakten n:r 14 å Karlshamn-Wislanda jernväg Carl Johansson,
stationerad ungefär 4 kilometer från Wislanda, har under många år med tillhjelp af sin
dugtiga hustru och sina till nyttigt arbete uppfostrade barn af den omkring hans bostad
varande, alldeles ovanligt dåliga jorden, föga annat än en stenrik grusgrop, danat ett
verkligt ”paradis i öknen”. Detta aktningsfulla arbete kom omsider till Kronobergs läns
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hushållningssällskaps kännedom, som fann sträfvandet så vackert och Johanssons möda
så erkännansvärd, att det gick i författning om en utmärkelse åt den dugtige banvakten;
och anmodade samma hushållningssällskap vederbörande trafikchef att på lämpligt sätt
till Johansson öfverlemna dels patriotiska sällskapets medalj, dels en extra gratifikation å
25 kr., hvilket allt nu i söndags högtidligt tillställdes Johansson.

Ur Smålandsposten N:o 142 Måndagen den 27 November 1893.
Berigtigande. En namngifven person från Mjöhult i Wislanda har i skrifvelse till oss förklarat, att en vår korrespondents påstående, det en för olyckshändelse vid körning utsatt
undantagsman från Mjöhult aflidit till följd af skadorna, är ogrundadt. Mannen lär dess
bättre nu vara fullt frisk.

Ur Smålandsposten N:o 147 Fredagen den 8 December 1893.
Folkskolan. I Wislanda har beslutats att ytterligare en folkskollärare skall tillsättas samt
ett nytt folkskolehus skall byggas i närheten af Wislanda station. Mörhults skolhus, som
nyligen reparerats, skall ombyggas och inredas på tidsenligt sätt.

Ur Smålandsposten N:o 152 Onsdagen den 20 December 1893.
Sista ordet, om att en äldre man i Mjöhult verkligen aflidit till följd af olycksfall önskar
vår korrespondent i Vislanda behålla. Med fyra vittnen har han nu styrkt, att Jöns Abrahamsson i Mjöhult, begrofs i november, och således är död, enligt allmänna omdömet i
orten, afled till följd af en skada, som han ådrog sig vid en olyckshändelse under åkning
några dagar förut. Och härmed torde nu saken vara rigtigt grundligt utredd.

Ur Smålandsposten N:o 7 Måndagen den 15 Januari 1894.
Dödsfall.
Sinnesrubbad, antagligen till följd af religionsgrubbel, blef, skrifves till oss, häromdagen en 60-årig man vid namn Jeppa Ohlsson
från Malmö, som någon tid uppehållit sig i
Wislanda. Ensam begaf sig Ohlsson in i skogen, der han öfverväldigades af sjukdom, men
som han dock icke kunde förmås att godo
lemna. Slutligen fördes han af ett par handfasta
karlar hem och sendes då under bevakning till
Malmö, der han lär hafva välbergade syskon.
Godt föredöme. Kommunalordföranden i Wislanda, handlaren A. Lindahl, skänkte, skrifves
till oss, till julen 100 kg. lutfisk till socknens
fattige.

Att
Gud behagat hädankalla
vår lilla kära dotter

Sigrid Elisabeth,
som fridfullt afsomnade i Wislanda den 13
Jan. 1894 kl. 12,50 e.m., uti en ålder af 1 år
och 2 månader, djupt sörjd och saknad af
oss föräldrar, syskon och vänner, hafva vi
den sorgliga pligten tillkännagifva.
”Herren gaf och Herren tog, välsignadt
vare Herrans namn”.
Martina och Carl Svensson.
Sv. Ps. N:o 493.

(338)

Kommunalt. Till fjerdingsman i Wislanda mot kr. 30 i fast lön har antagits hemmansegaren Magni Åkesson i Sälhyltan.
Till ledamot i Wislanda pastorats sparbank har invalts landtbrukaren Johan Petersson i
Snöreshult.

42

Ur Smålandsposten N:o 16 Måndagen den 5 Februari 1894.
Sorgliga öden drabba ofta våra svenska tjenstepigor i Danmark. Senast har GjerlevDraaby socken gjort hemställan att pigan Karolina Mathilda Johansdotter, född i Krokstorps by af Wislanda socken, måtte få ”oversendes tilligemed det Børn hon maatte føde”.

Ur Smålandsposten N:o 19 Måndagen den 12 Februari 1894.
För anskaffande af ny flagga till folkskolan i
Wislanda gafs, skrifves till oss, derstädes i fredags afton en soaré med omvexlande program,
hvars alla nummer utfördes af amatörer.
Särskildt må nämnas kandidat N. Genells föredrag om ”fosterlandskärleken”, allt igenom
präktigt och genomandadt af den varmaste
känsla för vårt land och dess intressen. Soarén
inbragte något öfver kr. 59 och är meningen
att snart anordna ännu en dylik för att erhålla
medel till inköp af en flagga äfven för Lindås
skolhus, och skall sedermera öfverskottet användas såsom grundfond för en orgel till skolan i Wislanda.

Tisdagen den 20 i denna
månad kl. 3 e.m. låta sterbhusdelegarna efter
aflidne Kyrkovärden Ingemar Svensson i
Lindås genom fri och öppen auktion, som på
stället förrättas, till försäljning utbjuda deras
gemensamt egande 1/8 mtl Lindås Östregård
och i sambruk dermed varande 1/24 mtl Kalkatorp i Wislanda socken. Hemmanet som är
väl beläget invid Wislanda kyrka, har bra åbyggnader, boningshus passande för ståndspersoner, vacker och väl vårdad trädgård, godt
men något stenbundet åkerbruk samt delvis utmärkta beten. Betalningsvilkoren blifva fördelaktiga. Kan hemmanet icke försäljas, upplåtes det på arrende under ett eller flere år.
Närmare upplysning om hemmanets godhet
och beskaffenhet lemnas af Fanjunkaren N. P.
Svensson i Wislanda eller undertecknad.
Applamoen per Wislanda den 6 Febr. 1894.
(797)
S.Magnusson.

Ur Smålandsposten N:o 21 Fredagen den 16 Februari 1894.
Dödsfall.
Att
vår lilla kära

Elvira
stilla afsomnade i dag kl. 2,30 f.m., i en ålder af 11 år, 11 mån. och 3 dagar, djupt
saknad och begråten af oss, 3 syskon och
deltagande vänner, ha vi den tunga pligten
att tillkännagifva.
Wislanda den 16 Febr. 1894.
Axel och Ida Rathke.
”Herren gaf och Herren tog, välsignadt
vare Herrans namn”.
(1005)

Ur Smålandsposten N:o 22 Måndagen den 19 Februari 1894.
Plötsligt dödsfall. Hemmansegaren Anders Månssons i Brohult, Vislanda socken, hustru
fanns härom morgonen af husfolket död i sin säng. Den aflidna som var omkring 60 år
gammal, hade väl kännt sig något illamående dagarne förut, men ingen trodde sjukdomen
vara farlig, skrifver en vår meddelare.
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Nära att bli ihjelslagen, var, skrifves till oss, hemmansegaren Gumme Engqvist i Fållen,
Vislanda socken. Tillsammans med andra arbetare arbetade han i skogen med att skräda
virke, då vid fällandet af ett större träd, detta af den starka blåsten kastades rätt öfver den
plats, der Engqvist stod. Hade han icke haft själsnärvaro nog att i rätta ögonblicket kasta
sig framstupa under den s.k. telgbocken hade han säkerligen blifvit ihjelslagen.
En stark karl med otur, är, skrifves till oss, omlastaren Hans Persson i Vislanda. För någon tid sedan blef han nästan ihjelklämd, då han fick hufvudet mellan ett par vagnsbuffertar, och sedan skadan väl blifvit läkt, råkade han nyligen vid lastning att åter skada
sig så illa märkligt nog å samma ställe å hufvudet, att han nu åter måste söka läkarehjelp.
Persson är en ovanligt bra arbetare och en ”jernskalle” har han tydligen som få.

Ur Smålandsposten N:o 23 Onsdagen den 21 Februari 1894.
År 1894 den 20 Februari intogs i härvarande handelsregister följande
anmälande:
af Sven Emil Swensson, om idkade handelsrörelse i timmer vid Wislanda jernvägsstation af Wislanda socken under firma Emil Swensson;
hvilket härmed kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 25 Måndagen den 26 Februari 1894.
Dödsfall.
Att
äfven vår yngste älskling
vår lille käre

R A G N A R,
togs ifrån oss kl. 6 f.m. i dag, i en ålder af
2 år, 4 mån. och 12 dagar, djupt saknad
och innerligt begråten, ha vi den sorgliga
pligten tillkännagifva.
Wislanda den 25 Febr. 1894.
Axel och Ida Rathke.
Du gisslar hårdt, o Herre, men Du helar
ock; ske Din vilje.
(1181)

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 26 Torsdagen den 1 Mars 1894.
En donation, å 1,000 kr. har Vislanda kommun fått mottaga af en i dagarne i Malmö aflidne stationsinspektoren vid Sandsjö järnvägsstation Nils Nilsson. Medlen skola förvaltas af kommunalstyrelsen, som äger att utdela årliga räntan till något välgörande ändamål
inom kommunen.
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Ur Smålandsposten N:o 27 Fredagen den 2 Mars 1894.
Till erhållande af belöning af Patriotiska sällskapet har, skrifves till oss, kyrkostämman
i Wislanda beslutat föreslå kyrkoväktaren Johannes Larsson i Lundboholm, som i nära
tjugoåtta år med nit och omsorg skött sin plats.
Varningar hjelpa ej! I trots af alla varningar, både i pressen och från redan utvandrade
landsmän, mot utvandring till Amerika, afreste, skrifves till oss, i torsdags en ganska
ansenlig skara unga arbetare från Wislanda, med Amerika som mål. Många andra bereder
sig att följa deras exempel.
En verklig landsplåga äro, skrifves till oss från Allbo, de öfverallt kringstrykande tattarne (wallackare), hvilka ingalunda nöja sig med att bettla, utan stjela öfverallt, der de
kunna komma åt något. Så hafva de på sista tiden hos kyrkoväktaren Johannes Larsson i
Wislanda tillgripit ett större tennfat, hos en torpare under Lönshult i samma socken mat
och en slidknif, plus många andra småstölder icke att förtiga. I Hjortsberga har stadgats
ett vite af kr. 5 för hvar och en, som mera än en natt hyser sådana vagabonder.

Ur Smålandsposten N:o 29 Onsdagen den 7 Mars 1894.
Jernvägsbolag dömdt att utgifva skadestånd. Den 11 Februari 1890 hade hemmansegaren Adam Persson å en på jernvägen vid Hönshylte befintlig vägöfvergång blifvit af
jernvägståg, tillhörande Karlshamn-Wislanda jernvägsaktiebolag, öfverkörd och dödad.
Arfvingarne instämde till rådhusrätten i Karlshamn bolaget och dess trafikchef P. Svanbeck med yrkande om skadestånd på grund deraf, att de låtit borttaga vid nämnda öfvergång förut befintliga grindar.
Rådhusrätten ogillade yrkandet, men k.m. har i likhet med skånska hofrätten dömt jernvägsbolaget att till Perssons arfvingar utbetala ett skadestånd af 1,200 kr.

Ur Smålandsposten N:o 33 Fredagen den 16 Mars 1894.
Dödsfall.
Att
Gud den Högste efter sitt allvisa råd
behagat i dag kl. 4 e.m. till sig hemkalla,
efter ett svårt lidande,
Hushållerskan

Gustafva Gudmundsson Gullberg,
i en ålder af 41 år, 5 månader och 6 dagar,
djupt sörjd och saknad af styffar, syskon,
husbonde samt slägtingar och många
vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Wislanda den 15 Mars 1894.
(1597)
N. J. Gullberg.

Hon var född 1852-10-09 i Södra Unnaryd, Jönk. l. ogift. Avliden 1894-03-15 i Vislanda. Begravd i Södra Unnaryd.
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Ur Smålandsposten N:o 40 Onsdagen den 4 April 1894.
Varning mot emigration till Amerika, ingå alltjemt i det från det fjerran, nu så svårt
betryckta landet bosatte landsmän. Uti ett förevisadt bref från en svensk pastor, dateradt
Iron Mountin, en grufstad i Michigan, den 11 mars, heter det bl.a.:
”Öfverallt här i Nordamerika är det dåliga tider. Arbetet i grufvorna ligga nere. Tusentals arbetare gå utan sysselsättning, och en stor del sakna det nödvändiga för dagen. Ingen
bör, under sågana omständigheter, lemna vårt kära fosterland och resa hit. Jag förmodar,
att de hemma i Sverige hafva reda på sanna förhållandet. Äro de varnade och likväl resa,
samt komma i svårigheter här, får de ju skylla sig sjelfva. Hemma i Sverige hafva de både
mat och arbete, men här sakna många båda delarne”.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 47 Lördagen den 21 April 1894.
För långvarig och trogen tjänst, har kyrkoväktaren i Vislanda Johannes Larsson erhållit
Kongl. Patriotiska sällskapets silvermedalj.

Ur Smålandsposten N:o 54 Måndagen den 7 Maj 1894.
Sexton vagnslaster – fruntimmer! Till sockerbetsfälten i Skåne och Blekinge afgingo i
lördags från Wislanda icke mindre än 16 vagnslaster fruntimmer, hvilka under sommarmånaderna skola tjenstgöra som betgallrerskor.

Ur Smålandsposten N:o 55 Onsdagen den 9 Maj 1894.
Olyckshändelse. Stationsbokhållaren vid Vislanda E. Schultz råkade i går afton att vid
passerandet af en stillastående waggon halka och falla dervid han svårt skadade sig i ena
knäet, idet han förmodligen spräckte knäskålen. Den skadade har införts till Wexiö lasarett och vårdas derstädes.

Ur Smålandsposten N:o 63 Måndagen den 28 Maj 1894.
Kommunalt. I Wislanda hafva till medlemmar i taxeringsnämnden valts hemmansegaren
Johannes Petersson i Snöreshult, kamreraren A. Rathke i Wislanda och handlanden
August Lindahl.

Ur Smålandsposten N:o 66 Måndagen den 4 Juni 1894.
I den Gyllenkrokska testamentstvisten har hofrätten öfver Skåne och Blekinge i fredags afkunnat utslag. Enligt detta erkännes käranden, friherre Thure Gyllenkrok i Wislanda, såsom äldste lefvande sonen till den ende af förre innehafvarens farbröder, som
efterlemnat vid fideikommissariens död i lifvet varande manlig afkomling, vara framför
friherre Axel Gyllenkrok i Helsingborg rättmätige innehafvaren af Svenstorps fideikommiss. Rättegångskostnaderna qvittades lika mellan båda parterna.
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Ur Smålandsposten N:o 70 Onsdagen den 13 Juni 1894.
Gyllenkrokska arfstvisterna. Arfstvisterna mellan friherrarne Thure Gyllenkrok i Vislanda och Axel Gyllenkrok i Helsingborg, rörande bättre rätt till Svenstorps fideikommiss, kommer nu, skrifves till Sk. Arb. bladet, att dragas inför högsta domstolen. Friherre
Axel Gyllenkrok har genom sitt ombud i hofrätten för Skåne och Blekinge anmält
missnöje öfver hofrättens af oss förut omtalade utslag, hvarigenom friherre Thure Gyllenkrok anses ha bättre rätt till ifrågavarande fideikommiss. Målets utgång hos k. m:t
torde dock blifva densamma som hos hofrätten, enär fideikommissbrefvet lärer vara fullt
tydligt.
Difteri grasserar f.n. i Wislanda socken. Vid provinsialläkaren A. L. Nordströms besök
der den 9 dennes anträffades å torpet Stubbö under Sjötorpet hos snickaren August
Johansson två barn sjuka i difteri och ett barn hade samma dag aflidit i nämnda sjukdom,
som ditsmittats från en gård i trakten, Brogårdshult, der en kusin till dessa barn för några
veckor sedan aflidit i difteri.

Ur Smålandsposten N:o 71 Fredagen den 15 Juni 1894.
Olyckshändelse. I tisdags afton råkade, skrifves till oss, ett par hästar tillhöriga hemmansegaren S. Petersson i Mjöhult, Vislanda socken, i sken dervid Petersson som sjelf
körde, fick sitt högra ben afbrutet strax ofvan fotleden samt erhöll flera skrubbsår i
ansigtet och på händerna. Han vårdas å Ljungby lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 88 Onsdagen den 25 Juli 1894.
Förlofvade:

Förste Ryktare

Gust. Bengtsson.
Hedvig Ljunggren.
Wislanda.

samt några Drängplatser
blifva till hösten lediga på Husaby Bruk
per
Wislanda.

(3867)

(3651)

Ur Smålandsposten N:o 95 Fredagen den 10 Augusti 1894.
Olycksfall med dödlig utgång. Då det norrifrån kommande tåget i onsdags afton stannade i Wislanda för att det invänta det södra tåget, hoppade på tåget varande vice korporal Rubin vid Smålands grenadierkår af detsamma och råkade dervid falla in på det andra,
betydligt lägre liggande spåret, mot hvars skenor han slog sig så illa, att lifvet flydde efter
ett par timmar. I sanslöst tillstånd fördes han till Elmhult, der han ett par timmar derefter
afled.
Vislanda marknad, i torsdags var talrikt besökt och tillförseln af kreatur betydlig. Priserna i början ganska höga, sjönko på e.m. Ordningen af de marknadsbesökande var i allmänhet god.
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Ur Smålandsposten N:o 97 Onsdagen den 15 Augusti 1894.
Tågmissöde. Söndagens snälltåg från Stockholm blef mer än en timme försenadt, beroende på ett i närheten af Wislanda inträffadt missöde med dess lokomotiv, krökning af
koppelstängerna. Reservlokomotiv måste utsändas från Alfvestad för tågets vidare framförande.

Ur Smålandsposten N:o 98 Fredagen den 17 Augusti 1894.
Nära att bli mördad, å Vislanda station var häromdagen en resande. Han hade råkat ut
för en sinnesförvirrad medpassagerare. Händelsen här har på följande sätt blifvit till oss
berättad:
Stationsinspektor Nordholm från Skänninge och hans två systrar hade under resa söderut
kommit att befinna sig i samma bantåg som en arbetare, hvilken sedermera befanns vara
en filare från Stockholm. Denne led af förföljelsemani och hade fått för sig att hr. Nordholm ville honom något illa. Under uppehållet å Vislanda station kommo de två att vid
ingången till klosetterna stå öga mot öga, och härvid ryckte filaren upp en revolver samt
afsköt på ett par armslängders håll ett skott mot hr. Nordholms hufvud. Kulan gick tätt
förbi tinningen och borrade sig in i taket till den täckta gången. Hr. Nordholm kastade sig
härvid framstupa, och räddade derigenom lifvet, ty den vansinnige skrek ånyo, nu hållande revolvern så lågt ut skottet skulle träffa i bröstet, om hr. Nordholm stått upprätt.
Med hjelp af tillskyndande personer lyckades det härefter att taga revolvern från den
farlige passageraren. Ortens kronolänsman kom af en tillfällighet till stället, men antagligen gjorde hr. Nordholm inga påståenden, ty filaren fick fortsätta sin resa (som närmast
gick till Wexiö) utan annan påföljd af attentatet än att revolvern fick hamna å kronolänsmanskontoret.
Det finnes emellertid nu fler revolvrar och andra mordvapen, hvadan det kan tyckas kusligt nog att den beklagansvärde sinnessvage fortfarande vistas på fri fot.

Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 20 Augusti 1894.
Insamling har företagits inom Smålands grenadierkår till förmån för familjen efter den,
under resan till fälttjenstöfningarne, i Wislanda genom olycksfall omkomne vicekorpralen, hvilkens namn, enligt hvad sedermera upplysts, varit Leo och icke såsom först uppgifvits ”Rubin”. Insamlingen lär ha gifvit ett godt resultat, och då härtill kommer att jemväl inom Kronobergs och troligen flere regementen penninggåfvor för samma ändamål
insamlas, så är det att hoppas, att den så hastigt bortrycktes närmaste åtminstone icke
skola komma i ekonomiskt betryck den första tiden.

Ur Smålandsposten N:o 103 Onsdagen den 29 Augusti 1894.
Till insamlingen för vicekorpral Leos efterlefvande – Leo omkom som bekant till följd
af olyckshändelse i Wislanda vid trupptransport till fälttjenstöfningarne i Skåne – har
konungen bidragit med 40 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 102 Måndagen den 27 Augusti 1894.
Dödsfall.
Att
min ömt älskade make
Hemmansegaren

S. M. Svensson,
efter ett långvarigt lidande, i tron på sin
Frälsare, stilla afled i Hönetorp Norregård,
Wislanda den 26 Augusti 1894 kl. 3,50 e.m.
i en ålder af 50 år och 30 dagar; djupt sörjd
och saknad af mig, barn, slägtingar, tjenare
och vänner, har jag den sorgliga pligten
tillkännagifva.
Christina Svensson.
Sv. Ps. N:o 476, 3 v.

(4426)

Ur Smålandsposten N:o 107 Fredagen den 7 September 1894.
Afslutad insamling. Såsom vi förut meddelat, ha medel insamlats till enkan och barnen
efter den till följd af olyckshändelse i Wislanda aflidne vice korporalen vid Lifkompaniet
af Smålands grenadierkår n:r 42 Leo. Till insamlingen, som nu har afslutats och inbragt
kr 542,39.
Med enkans medgifvande förvaltas dessa medel af chefen för Lifkompaniet vid Smålands grenadierlår.

Ur Smålandsposten N:o 111 Måndagen den 17 September 1894.
En skomakarelärling
kan nu genast erhålla stadigvarande kondition
hos Skomakare
(4783)

A. G. Lindblom,
Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 114 Måndagen den 24 September 1894.
Marknaden i Wislanda, sistlidne torsdag var ovanligt talrikt besökt och tillförseln af
kreatur mycket stor. Uppköpare funnos många. Priserna gestaltade sig på morgonen
ganska höga, men på e.m. blefvo de sämre. Några mindre fickstölder förekommo.

Ur Smålandsposten N:o 123 Måndagen den 15 Oktober 1894.

Veterinär Sven Lokrantz
träffas i Wislanda från den 16 Oktober 1894.
Bostad: Byggnaden intill Hotellet.
Telefon: Lindahls Hotell
(5199)
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Ur Smålandsposten N:o 124 Onsdagen den 17 Oktober 1894.
Dödsfall.
Att
min innerligt älskade dotter

Emma Christina
i tron på sin Frälsare stilla afled i dag kl.
6,45 e.m., i en ålder af 15 år, 10 månader
och 29 dagar, djupt sörjd och saknad af
mig, syskon, slägtingar och vänner, har jag
den sorgliga pligten tillkännagifva.
Hönetorp pr Vislanda den 15 Okt. 1894.
Christina Svensson.
Sv. Ps. N:o 484, 1 v.

(5388)

Ur Smålandsposten N:o 127 Onsdagen den 24 Oktober 1894.
Olyckshändelse. Då en son till mjölnaren Karl Svensson i Vislanda igår var sysselsatt
med smörjning vid en ångqvarn, råkade ena handen dragas in i vexeln, så att den kom
emellan kuggarna hvarvid tre fingrar krossades, det ena så svårt, att fara är för handen, att
det måste amputeras. Ynglingen är inforslad till Wexiö lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 129 Måndagen den 29 Oktober 1894.

Stort uppköp af Droskhästar
till Danmark
sker af undertecknad vid Elmhults jernvägsstation Onsdagen den 7 November från kl. 8
till 12 på dagen; vid Liatorps jernvägsstation samma dag från kl. 2 till 4 e.m.; vid
Wislanda jernvägsstation Torsdagen den 8 November från kl. 8 till 12 på dagen; vid
Alfvestad samma dag från kl. 2 till 4 e.m. och vid Stadshotellet i Wexiö Fredagen den 9
November från kl. 8 till 11 på förmiddagen.
Hästarne skola vara fullmålige 10 qvarter och fyllda 4 till 8 år.
För dolda fel må säljaren ansvara.

Jörgen Jörgensen,
(5494)

Hästhandlare, Kjöbenhavn W.

Ur Smålandsposten N:o 137 Fredagen den 16 November 1894.
Uppköp af droskhästar till Köpenhamn ha de senaste dagarne skett flerstädes inom
Kronobergs län genom danske hästuppköparen J. Jörgensen, som i Elmhult köpt 6, i
Liatorp 5, i Wislanda 6, i Alfvestad 8 och i dag i Wexiö 5 hästar. Djuren, som i allmänhet
ha varit af 4 till 8 års ålder och mätt 10 qvarter i höjd, ha betalats med 300 och 325, allra
högst 400 kr. st.
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En sjuttioårig emigrant. En inhysesman, känd under namnet ”Halte Andreas”, från
Rongebacken, Ryssby, som lär hafva välbergade barn i Amerika, har nyligen från dem
fått fribiljett dit. Han reste i tisdags, för att slå sig i ro hos dem för sitt återstående lif.
Skogsköp. Handlaren C. M. Welander i Vislanda har för 1,500 kr. af hemmansägaren
M. Johansson i Kroksnäs köpt en skogspark.
Aflyst bro. Godsegaren M. Key på Oby har anmält, att han i och för fullbordandet af
kanalgräfning önskar få omlägga en å allmänna vägen midt för Oby belägen större vägtrumma, och med anledning häraf har k. bfhde i Kronobergs län låtit från trafik afsyna
allmänna vägen emellan torpet Friheten vid Oby och korsvägen vid torpet Kojtet under
tiden från den 21 till och med den 27 dennes, dervid de vägfarande hänvisats att färdas
öfver Lissebro qvarn, Ströby och torpet Kojtet.

Ur Smålandsposten N:o 140 Fredagen den 23 November 1894.
Tidsenlig passagerarebefordran å Wislanda-Bolmens jernväg. En boggievagn beslöt
styrelsen för Wislanda-Bolmens jernväg vid sammanträde i lördags att inköpa för jernvägens räkning. Vagnen, som skall byggas vid Ljunggrens mekaniska verkstad i Kristianstad, kommer att inrymma en I klassens dam- och en d:o herrkupé i första afdelningen,
värmeapparat m.m. i midtafdelningen, samt två III klassens kupéer i tredje afdelningen.
Priset lär vara något öfver 10,000 kr.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 149 Lördagen den 15 November 1894.
Vägbyggnad. En väg förbi Vislanda kyrka förbi hemmanen Trästen, Snöreshult och
Barnhult med anknytning till landsvägen vid Löfhult, har man nu öfverenskommit att
anlägga. Rätt ansenliga anbud från kommunerna Vislanda, Skatelöf och V. Thorsås äro
beviljade. Arbetet kommer troligen att påbörjas inom den allra närmaste tiden.

Ur Smålandsposten N:o 151 Onsdagen den 19 December 1894.
Tvist om rätt till fideikommiss. Genom den 17:de dennes expedierad dom har k. m:t i
likhet med hofrätten öfver Skåne och Blekinge förklarat friherre T .G. E. Gyllenkrok i
Vislanda vara framför friherre A. G. T. Gyllenkrok i Helsingborg berättigad att efter
aflidne kabinettskammarherren friherre F. G. Gyllenkrok innehafva Svenstorps fideikommissegendom med vad därtill hör.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 154 Lördagen den 29 December 1894.
Från Vislanda, skrifves till oss: Vid decemberstämman höjdes lärarinnan Elna Johanssons lön till 300 kr. Vidare godkändes och antogs ett af därtill förut utsedde komitterade
upprättadt kostnadsförslag jämte byggnad af ett nytt skolhus i Mörhult. Åt samme komitterade uppdrogs att äfven hålla entreprenadauktion å arbetets fullgörande. Till uppbördsman för prästerskapets löner utsågs handlaren C. M. Velander i Vislanda. Revisorer af
kyrko- och skolräkenskaperna blefvo handlandena C. M. Velander och Elof Ydén.
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Fanjunkaren N. P. Svensson i Vislanda utsågs till församlingens ombud vid blifvande
markegångssättning.
Till vice ordförande i kommunalnämnd och stämma valdes fabrikör C. J. Lindgren.
Hemmansägaren P. M. Åkesson valdes till fjärdingsman.
Till revisorer af kommunalräkenskaperna valdes handlanden Gust. Bengtsson och organist P. M. Sjöstrand.
Öfverfallen, och förfördelad blef julafton en postexpeditör i Vislanda af en illa känd
person boende i närheten af Vislanda. Men som postexpeditören är en person försedd
med en ej vanlig styrka, höll det på att bekomma bråkmakaren illa, och att han kommer
att få sota för sitt tilltag kan man hoppas, då han nu är anmäld för vederbörande polismyndighet.
Öfvervåld. Handlaren Elof Ydén från Vislanda blef själfva juldagen vid 7-tiden på
aftonen öfverfallen af Nickolaus Johansson från Hönetorps vakthus, hvilken tillfogade
Ydén ett slag i hufvudet, antagligen med en blydagg, så att ett mindre sår uppstod.
Orsaken till våldet var, att Ydén tillsagt Johansson, som var berusad, att akta sig för
uppgående snälltåget. Huruvida saken blir föremål för rättsligt åtal är ännu obekant.

Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 2 Januari 1895.
Från Vislanda skrifves till oss den 31 December:
Nytt sparbankshus är härstädes under årets lopp uppfördt af Vislanda sparbank. Det
prydliga huset i två våningar är bygdt af tegel. Hittills ha såväl Kristianstadsbanken som
Vislanda sparbank varit inhysta i handlanden G. Bengtssons hus.
Fjerdingsmannen betalar för uppdraget!
Få, om ens några, församlingar torde finnas, der fjerdingsmannabefattningen är så eftersökt som i Vislanda. På der för ett par dagar sedan hållen kommunalstämma utropades
tjensten å entreprenadauktionens ”bud och underbud” förvandlades till ”frivillig auktion”
med ”bud och öfverbud”. Saken ordnades dock nu så att förutvarande fjerdingsmannen
fick behålla tjensten för 1895, mot erläggande, enligt anbud, af en krona till kommunalkassan.
På julabränvinet blef dagarne före jul en Blädingebo bestulen vid Vislanda. Han hade
mindre tur än en slagtare från Aspelund, hvilken ungefär samtidigt blef frånstulen en
saluhållen fläsksida. Denna fanns nemligen morgonen efteråt undanstucken i en trädgård,
hvaremot de tillgripna starkvarorna gingo all världens väg.

Ur Smålandsposten N:o 6 Måndagen den 14 Januari 1895.
Kronobergs läns hushållningssällskaps
årssammanträde
hölls i lördags å Wexiö stadshussalong under ordförandeskap af landshöfding G. H.
Spens. Ett 40-tal ledamöter hade infunnit sig.
Förbättring af veterinärväsendet.
Från Allbo afdelning af hushållningssällskapet hade ingått ansökan om beviljande af
1,000 kr:s bidrag till aflöning åt en inom Allbo härad stationerad distriktsveterinär, och
begärdes bidraget från och med innevarande år.
För bifall till anslaget talade kamrer Rathke från Wislanda, godsegarne A. Kreüger å
Benestad och M. Key å Oby samt landtbrukaren A. Holmberg å Sjöby m.fl. Såsom ett
vigtigt skäl till bifall framhölls härunder att, i brist på veterinär, allmänheten i Allbo vid
sjukdomsfall, bland husdjuren anlitade tre à fyra dervarande ”kloka gubbar”, naturligtvis
med stort djurplågeri till följd.
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Sedan samtlige, som yrkat bifall till anslag åt distriktsveterinär i Allbo, förenat sig med
löjtnant Ericsson i fråga om tidpunkten för första årsanslaget, beviljade hushållningssällskapet 1,000 kr. för ändamålet från den 1 Januari 1896.

Ur Smålandsposten N:o 14 Fredagen den 1 Februari 1895.
Tåghinder af snö. I onsdags hade å Karlshamn-Vislanda jernväg på åtskilliga ställen
hopats väldiga snödrifvor från föregående natts snöstorm. Uppgående tåget blef norr om
Asarums station försenadt en och en half timme. Tågmöte skedde derför i Svängsta i stället för Hofmansbygd, och för att hinna i rätt tid fram till Vislanda frånkopplade uppgående tåget alla godsvagnarne. Till följd häraf blefvo heller inga passagerare försenade.

Ur Smålandsposten N:o 15 Måndagen den 4 Februari 1895.
En zigenarhord, på bortåt ett hundratal personer och diverse djur flackar f.n. omkring i
Allbo. Sällskapet emnade i lördags qväll hedTill följd af Christianstadsbankens förflyttning blifver i huset midt emot jernvägsstara Wislanda med att slå läger å marknadstionen i Wislanda två lägenheter, särskildt pasplatsen, men samhällets styrpinnar körde
sande för ståndspersoner, lediga för uthyrning
visligen bort patrasket i behaglig tid. Det voden 1 April.
re väl, om alla andra följde Wislandabornas
Reflekterande hänvände sig till Gust. Bengtsson, Wislanda.
(623)
exempel och förvisade zigenarne ända utom
riksgränsen. När landets egna barn icke får
tigga och stjäla så är det onödig flathet att låta smutsiga ungrare, eller hvad det nu är för
några, praktisera dessa näringar.

Att hyra.

Ur Smålandsposten N:o 21 Måndagen den 18 Februari 1895.
Förlofvade:

Observera!

Elof Ydén
Klara Magnusson.
Wislanda.

Cementarbete utföres af undertecknad efter
nya skånska metoden starkt och billigt. Bref
besvaras, då porto medföljer.
C. J. Husberg, Ströby,
(882)
Wislanda.

(937)
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Ur Smålandsposten N:o 24 Måndagen den 25 Februari 1895.

Tisdagen den 5 nästa
Mars kl. 3 e.m. låter Handlanden Aug. Lindahl, Wislanda, genom offentlig auktion, som
förrättas i Lindås, till försäljning utbjuda sina
egande fastigheter 1/2 till 1/6 förmedladt mantal kronoskatte Lindås Östregård och 1/8 mantal kronoskatte Kalkatorp i Wislanda socken,
för att af blifvande köpare tillträdas den 25
nästa Mars. Lindås Östregård, som är vackert
beläget invid Wislanda kyrka och endast en
kilometer från Wislanda jernvägsstation, har
utmärkta åbyggnader, vacker trädgård, god
åker, äng och betesmark, skog till husbehof.
Beqväma betalnings- och öfriga vilkor tillkännagifvas före uppropet samt dessförinnan af
egaren.
Applamoen den 20 Februari 1895.
(979)
S.Magnusson.

Ur Smålandsposten N:o 27 Måndagen den 4 Mars 1895.
Dödsfall.
Att Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min innerligt älskade dotter,

Anna Sofia,
som i tron på sin Frälsare stilla afled i dag
kl. 12,10 f.m. i en ålder af 26 år, 4 månader,
4 dagar, djupt sörjd och saknad af mig,
syskon, slägtingar och vänner, har jag den
sorgliga pligten tillkännagifva.
Hönetorp pr Wislanda den 1 Mars 1895.

Christina Svensson.
Sv. Ps. 473, vv 4 & 5.
(1174)

Häktad för stöld. Arbetskarlen Wilhelm Fredriksson-Broberg, född 1871 i Blädinge socken,
Kronobergs län, är häktad för stöld och införpassades i fredags till Wexiö länsfängelse af
kronolänsman Hjertquist i Alfvestad.
Farlig auktionsbesökare. De stölder, hvarför
den å annat ställe i dagens tidning omtalade
arbetskarlen Wilhelm Fredriksson-Broberg
från Blädinge häktats, begingos vid en auktion
i Sälhyltan, Vislanda socken, förliden torsdag.
Der tillgreps från Olof Andersson i Getaskärf,
Öja socken, en pels, samt från Johannes Johansson i Ekehvarfen, Blädinge, en ytterrock.
Derjemte tillgreps en plånbok – som dock för
tillfället ej innehöll penningar, en näsduk m.m.
från en tredje person.

Ur Smålandsposten N:o 30 Måndagen den 11 Mars 1895.
Farlig auktionsbesökare. Den under denna rubrik i måndags som häktad omtalade
arbetskarlen Vilhelm Fredriksson från Södra Vare Norregård i Blädinge socken blef i
lördags å Wexiö cellfängelse af Allbo häradsrätt för de af honom vid en auktion i
Sälhyltan, Vislanda socken, begångna tillgreppen af en pels och en ytterrock m.m. dömd
till 2 månaders straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende ett år efter utståndet
straff.
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Ur Smålandsposten N:o 32 Fredagen den 15 Mars 1895.
Virkestillförseln till Vislanda station har, skrifves till oss, till följd af det präktiga slädföret denna vinter varit ovanligt stor, så att allt virket ej kunnat rymmas å bangården, utan
hafva åtskilliga virkespartier måst aflastas på vägkanterna, öfver vägdiken och till och
med långt ut på vägarne, så att trafiken på sina ställen blifvit hindrad. Detta missbruk har
nu blifvit stäfjadt, enär ortens kronolänsman ålagt vederbörande bortskaffa virket, och
komma de, som ej till utsatt tid gjort detta, säkerligen att få böta för sin försumlighet.

Ur Smålandsposten N:o 36 Måndagen den 25 Mars 1895.
Vägindelningen i Allbo. Vid fortsatt handläggning af vägfrågorna den 19 dennes behandlades, skrifves till oss, först de af Vislanda och Blädinge kommuner föreslagna
vägen från hemmanet Ugnabygden öfver Möhult, Fållen, Spånhult och Blädingeås till
Blädinge. Komiterade hade föreslagit, att endast sträckan Blädingeås–Blädinge borde
antagas som bygdeväg.

Ur Smålandsposten N:o 45 Måndagen den 15 April 1895.

Tillkännagifvande.

Till allmänhetens
kännedom meddelas, att i
Elmhult, Liatorp, Ljungby,
Ryssby och Vislanda inom
Kronobergs län blifvit anordnade telefonstationer,
å hvilka är beredt tillfälle
för in- och utlemning af
sådana telegrammer, som
äro affattade på svenska
språket samt utvexlas med
orter inom Sverige, Norge
och Danmark.
Stockholm den 5 April 1895.

Kongl. Telegrafstyrelsen.
(2061)
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Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 13 April 1895.
Dödsfall.
Att
Gud den högste efter sitt allvisa råd i dag
kl. 5,30 e.m. till sig hemkallat
min ömt älskade make
Agenten

Per Lindqvist,

född den 11 Juni 1824 djupt sörjd och
saknad af mig, barn, slägtingar och
vänner, är det min sorgliga pligt härmed
tillkännagifva.
Wislanda den 10 April 1895.
Emma Lindqvist.
Sv. Ps. 477, vv 8,9.

(1174)

Ur Smålandsposten N:o 49 Onsdagen den 24 April 1895.

Undertecknad
öppnade Tisdagen den 16 dennes

Manufaktur- &
Kortvaruaffär
i det s.k Schultzka huset, midt emot jernvägsstationen och hotellet vid Vislanda station, och
kommar att till försäljning utbjuda svarta och
kulörta Klädningstyger, Kapptyger, Siden,
Bomulls- och Yllevaror alla slag.
Sidendukar, Stockholms, alla sorters Sybehör och andra damartiklar, Handskar, Bolstervar och Täcktyger m.m.
Herr-rosetter, Kragar och Manschetter.
Vislanda i April 1895.
(5199)

Jenny Lindén.

Ur Smålandsposten N:o 50 Fredagen den 26 April 1895.
År 1895 den 25 April intogs i härvarande handelsregister följande anmälande:
af Jenny Mathilda Lindén, att hon jemväl vid Vislanda jernvägsstation
af Vislanda socken ämnar idka handelsrörelse under förut anmäld firma,
Jenny Lindén, samt att denna filial af handelsrörelsen kommer att
förvaltas från hufvudkontoret i Elmhult och således ej att ega sjelfständig
förvaltning, hvilket härmed kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 50 Lördagen den 27 April 1895.
Vislanda marknad, igår var fåtaligt besökt och hade ringa kreaturstillförsel. Priset för 13
kv:s oxar var 200-350 kr., för 12 kv:s 250-300 kr., samt för stutar 200-250 kr. paret. Kor
gällde upp till 100 kr. st. Inga oordningar förekommo.

Ur Smålandsposten N:o 51 Måndagen den 29 April 1895.
I fara att lynchas, var i fredags e.m. å Vislanda marknad en panoramaförevisare, af den
anledning att folkhopen misstänkte honom på något sätt hafva maskopi med ett band
ficktjufvar från Skåne, som mycket rigtigt begagnade förevisarens tält till operationsfält.
Tältet ägdes af Olof Hansson från Kristianstad, som är straffad för första resan stöld inom
Örebro län. Han har nu senast hyrt sig bostad på Nyadal 11 vid Wexiö och från Wexiö
norra grannsamhälle har han ock funnit sig en ”mö”, en viss för polisen välbekant fru
Petersson, hvilken följer honom ut på marknaderna.
Inne i Hanssons tält blef en soldat Hård från Vestra Thorsås bestulen på 175 kr., och en
gumma från Vislanda på 50 kr. Efter anmälan härom, och då oordningar syntes bli sjelfskrifna inne i Hanssons residens – han uppträdde nemligen sjelf betydligt berusad – tillsades fjerdingsmännen under ledning af kronolänsman Hjertqvist att tältet skulle stängas.
Istället för att lyda fjerdingsmännen blef Hansson ursinnig och öfverhopade dem med
skällsord. Den förbittrade folkhopen ingrep då, och när länsman Hjertqvist hann anlända
var Hansson grundligt genompryglad och en menniskoskara af omkring 200 personer
beredd att – en gång för alla – rifva ned tältet. Detta företedde redan åtskilliga refvor,
ehuru Hansson, begagnade dels en spade, och dels en hammare som vapen, sökte att
skydda sina tältpinnar. Därest kronolänsmannen ej i tid tillkommit, hade säkert det hotande uppträdet slutat illa nog.
Ficktjufvarne hade emellertid lagat sig undan. Fem misstänkte, alla skåningar, observerades noga under aftonens lopp, men de visste tydligen om detta, ty det var omöjligt att
finna någon sak med dem, att de kunde häktas.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 51 Tisdagen den 30 April 1895.
Marknadslif i Vislanda. Vid ett tält som äges af panoramaförevisaren Olof Hansson från
Kristianstad, hvilken nyligen hyrt sig bostad i Vexiö norra grannsamhälle, uppstod under
marknaden i Vislanda i fredags en betänklig oordning. En ficktjuf hade nämligen valt
detta ställe som operationsfält för sin verksamhet, hvilken tycktes gå bra, i det en soldat
Hård från V. Thorsås blef bestulen på 175 kr., och en gumma från Vislanda på 50 kr.
Allmänheten misstänkte att förevisaren låg i maskopi med ficktjufven, hvilken gaf
anledning till anfall mot honom. Då oordningarne blefvo allt större gaf kronolänsman
Hjertqvist order åt fjerdingsmännen att tältet skulle stängas. Istället för att lyda fjerdingsmännen blef Hansson ursinnig och öfverhopade dem med skällsord. Den förbittrade
folkhopen ingrep då, och innan länsman Hjertqvist hann anlända, var Hansson grundligt
genompryglad och en människoskara af omkring 200 personer beredd att – en gång för
alla – rifva ned tältet. Detta företedde redan åtskilliga refvor, ehuru Hansson, begagnade
en spade, och dels en hammare som vapen, sökte att skydda sina tältpinnar. Därest kronolänsmannen ej i tid tillkommit, hade säkert det hotande uppträdet slutat illa nog.
Ficktjufvarne hade emellertid lagat sig undan. Fem misstänkte, alla skåningar, observerades noga under aftonens lopp, men de visste tydligen om detta, ty det var omöjligt att
finna sådan sak med dem, att de kunde häktas.
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Ur Smålandsposten N:o 56 Fredagen den 10 Maj 1895.
Dödsfall.
Att
Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade dotter

Emma Johanna,
som i en ålder af 4 mån. och 12 dagar,
efter endast några dagars sjukdom stilla
och fridfullt afsomnade i Wislanda Torsdagen den 9 Maj, djupt sörjd och saknad
af oss samt syskon, slägt och vänner, är
det vår sorgliga pligt att tillkännagifva.
Wislanda den 10 Maj 1895.
(2666) Carolina och Carl Joh. Lindgren.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 58 Onsdagen den 16 Maj 1895.
Slut på marknadsnöjena i Vislanda. På kommunalstämma i söndags beslöts med anledning af de uppträden som på sista marknaden ägde rum, att allt hvad karusell eller tältnöjen heta skola hädanefter ej tillåtas. Om man ser hvilka summor dessa ”förlustelser”
taga ur tjänarnes fickor, är det sannerligen hög tid att en gräns sättes för dessa kringresande humbugmakare. Troligen hade äfven förslaget om marknadens borttagande i dess helhet gått igenom, hvilken fråga äfvenledes föredrogs, om ej ett par affällingar som förut
tecknat sig å listan för förslaget vid närmare besinnande och för egen vinnings skull gått
igenom öfver på motsatta sidan.

Ur Smålandsposten N:o 59 Fredagen den 17 Maj 1895.
Kommunalt. I Wislanda har beslutats att, för
ordningens upprätthållande, en polisuppsyningsman skall tillsättas, och har handlanden
E. Ydén härtill blifvit utsedd. Vidare har beslut fattats att å marknaden förbjuda alla slags
karusell- och tältnöjen. Ett förslag om marknadens borttagande har samtidigt behandlats,
men afslagits.

2 rum och kök
på nedra botten, passande för affär samt en
dubblett och 2 enkla rum på andra våningen,
finnas att hyra nu genast vid Wislanda jernvägsstation i hus alldeles vid stationen å jernvägstorget.
Närmare upplysningar genom Bankdirektör
A. Rathke,Wislanda.
(2801)

Ur Smålandsposten N:o 62 Fredagen den 24 Maj 1895.

Bouppteckning
efter aflidne Egendomsagenten P. Lindqvist
förrättas i Wislanda Måndagen den 27 dennes
kl. 9 f.m., hvarvid ouppgjorda affärer med
sterbhuset torde anmälas.
Wislanda den 22 Maj 1895.
Efter anmodan
(2917)
Aug. Lindahl.
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Ur Smålandsposten N:o 63 Måndagen den 27 Maj 1895.
Olyckshändelse. Arbetskarlen Samuel Petersson i Wislanda, 58 år gammal, var i lördags
f.m. sysselsatt med timmeromlastning vid Wislanda station för timmerhandlaren Johan
Olsson i Moshults räkning. En ovan lastare kom under arbetet att för fort släppa sitt tag i
en stock, som stötte mot och härvid föll öfver Peterssons venstra ben, dervid båda benpiporna afbrötos nedom knäet. Petersson infördes genast till Wexiö lasarett, der han nu
vårdas.
Förbättrad postbefordran å Karlshamn-Vislanda jernväg. Jernvägsstyrelsen i Karlshamn har nu lyckats utverka af postverket att postiljonskupé mellan Karlshamn-Vislanda
insättes i morgontåget från Karlshamn och middagståget från Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 67 Onsdagen den 5 Juni 1895.
Född:

En SON.
Wislanda den 3 Juni 1895.
(3114)

Axel och Ida Rathke.

Ur Smålandsposten N:o 72 Måndagen den 17 Juni 1895.

Resande

SEGELBÅT,

erhålla ett lugnt, trefligt och billigt nattlogis
hos enkefru Lindqvist i Wislanda.
(3310)

bra byggd, nästan ny, med tillhörande segel
och plats för 8 personer, till salu hos
(8296)
Anders Söderström, Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 77 Fredagen den 28 Juni 1895.

Ärade Damer!
En ung man mellan 20–25 år, med godt utseende, goda inkomster samt någon förmögenhet, önskar på detta sätt inleda bekantskap
med en snygg, bildad flicka mellan 17–24 år
för att sedan, om å ömse sidor tycke uppstår,
ingå äktenskap. På förmögenhet fästes ej vidare afseende. Tystnad utlofvas och fordras.
Skämt undanbedes. Svar inom 10 dagar med
fotografi, om så finnes, till ”Fritz”, poste rest.
Wislanda.
(3472)
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Ur Smålandsposten N:o 82 Onsdagen den 10 Juli 1895.
Född:

En SON.

Wislanda den 8 Juli 1895.
Augusta Ehnebuske, O. Ehnebuske.
född Bergelin.
(3676)

Olyckshändelse. Sjuårige gossen Kristian
Löeb son till Bleckslagare C. Loëb i Vislanda,
ramlade i söndags ned från en ställning å
målare Lindqvists bygge i Vislanda. Den lille
erhöll ett mycket svårt krossår uppe på hjessbenet, men befann sig i middags å Wexiö
lasarett – der han vårdas – vid full sans.

Ur Smålandsposten N:o 86 Fredagen den 19 Juli 1895.
Landsstaten. K. bfhde i Kronobergs län har förordnat handlanden E. Ydén i Wislanda att
med åtnjutande af polistjänstemans befogenhet och skydd under ett år från den 1 dennes
biträda med upprätthållande af ordning och säkerhet inom Wislanda stationssamhälle.

Ur Smålandsposten N:o 91 Onsdagen den 31 Juli 1895.
Nykterhetsarbetet. I söndags afhölls en större
nykterhetsfest ute i det fria, å Hönetorps gård
nära Wieslanda. Logen Wieselgrens förhoppning firade då sin 12-årsfest och såsom talare
vid densamma uppträdde fröken Emilia Lindqvist från Eslöf. Kortare anföranden hölls derjemte af fanjunkare N. P. Svensson i Wieslanda, hrr. J. Engqvist och C. J. Engsell, predikant
Rosengren och direktör Fæltenborg i Rephult.
Närmare 400 personer voro närvarande.

Lustresa anordnas
från Wislanda till Karlshamn och åter
Söndagen den 11 Augusti, såvida ett tillräckligt antal biljetter blifvit sålda senast Onsdagen den 7 Augusti, då arrangören eger rätt
inställa tåget, ifall ej nog biljetter blifvit sålda. Då endast 10 vagnar erhållas, deribland 2
1:sta kl., torde de som önskar deltaga, i god
tid försäkra sig om biljetter, hvilka till ett pris
af 2 kr. för 3:dje, 4 kr. 1:sta kl. tillhandahållas
hos Handl. I. Djurfeldt, Wexiö, Sadelmakaren Z. Zätterberg, Alfvesta, Handl. Axel Lindahl, Wislanda, äfvensom vid Grimslöf,
Torne, Ulfvö, Ålshult och Ryds jernvägsstationer.
Obs. 1:sta klass biljetter endast hos I. Djurfeldt, Wexiö, och Axel Lindahl, Wislanda.
(Se vidare genom affischer.)
Wexiö den 31 Juli 1895.
Högaktningsfullt
(4056)
Arrangören.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 91 Torsdagen den 1 Augusti 1895.
Ett ovanligt häftigt åskväder, drog i måndags morgon öfver Vislanda. Hela firmamentet
stod som ett eldhav och oafbrutet bullrade åskan öfver en timmas tid. Några olyckor hafva dock icke försports.
Gratis, skaffar sig den fattigare befolkningen sin ved året om. Det finnes knappast ett enda hushåll, som köper en pinne, utan allt hugges å järnvägsstationens vedlager. Fräckheten går numera så långt, att föräldrar med barn på ljusa dagen står och plockar ved på
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kärror och köra hem, alldeles som veden höra dem till. De arma bönderna och veduppköparna på stationen får släppa till den, och det har stundom händt att när ägaren kommit
för att pålasta veden för afsändning, blott några barkbitar varit kvar och visat, att där har
veden legat, skrifver en korrespondent till oss.
Då Kristina Nilsson, på tisdagsmorgonen med snälltåget passerade Vislanda station,
hade en stor skara människor, af hvilka flera hörde till hennes ungdomsvänner, samlats
för att beskåda sin världsbekanta landsmaninna. Hon talade under tågets uppehåll med sin
systerson omlastaren Gustaf Johansson, hvilken hon tillskrifvit om sin ankomst. Vid tågets afgång hälsade folkmassan vördnadsfullt och besvarades vänligt af henne med viftningar från kupéfönstret.

Ur Smålandsposten N:o 93 Måndagen den 5 Augusti 1895.
Ett lustigt intermezzo, inträffade i onsdags afton å Tivoliholmen i Kristianstad. En
person från Wislanda, hvilken vid flera tillfällen besökt Kristianstad för att sälja namnstämplar, köpte sig för aftonen en inträdesbiljett å Tivoliholmen der han slog sig ned vid
en tuting. När han kommit i stämning, omtalade han för publiken, att han visserligen vore
född ”bara i Wislanda”, men att han icke förty var kusin till ”sjelfvaste Kristina Nilsson”,
hvarefter han utförde en del konstiga pas de solo, derpå uppstämde han med ren och klar
röst, som hördes öfver hela tivoli, några konstnärliga joddelnummer, hvilka af auditoriet
lifligt applåderades. Då emellertid värden på stället tyckte, att skämtet gick väl långt,
beordrades polis för att aflägsna mannen från platsen. Han fick då för natten logis i finkan, der han med lika gladt humör fortsatte med sitt joddlande.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 94 Torsdagen den 8 Augusti 1895.
Råd och upplysningar, till ledning vid plockning och transport af lingon lämnar Vislanda lingonaffär och då dessa kunna vara till nytta för äfven andra orter göra vi här ett utdrag:
Bären böra plockas i torr väderlek och bäras i korgar, och därefter befrias bären på det
sorgfälligaste från blad, kvistar, småbär m.m., så att endast mogna fullt prima, friska bär
utbjudas till försäljning. Efter slutad rengöring läggas bären i lådor, rymmande 61 kg. Vid
transport under bar himmel iakttages att bären skyddas mot sol, damm och regn genom
att i torr väderlek höljas med hvit duk och i regn med presenning eller vattentätt tyg.
Såvidt görligt är böra bären transporteras på fjädervagnar. Såsom en bestämd regel gäller,
att bären måste säljas nyplockade, ty gamla lagrade bär finnas ingen avsättning eller
genom att nya bär blandas med gamla göres hela partiet osäljbart. Allmänheten uppmanas
vidare i cirkuläret att följa ofvanstående råd och upplysningar i minsta detalj, ty eljest är
fara värdt, att våra större lingonexportörer vända sig åt andra orter, där dessa regler bättre
iakttagas, hvilket blefvo till mycket stor skada för vår ort.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 95 Lördagen den 10 Augusti 1895.
Extratåg, kommer att afgå från Vislanda imorgon kl. 6,25 f.m. för att från Wexiö och
kringliggande stationer samt linien Vislanda-Karlshamn föra till Karlshamn goodtemplare, som önskar deltaga i den stora nykterhetsdemonstrationen. Men äfven de som
taga sig en stilla ”Jamare” får medfölja tåget. Af dessa har en stor del passat på tillfället i
följd af det billiga biljettpriset. Icke så liten missräkning blir emellertid för goodtemplarne, enär riksdagsman, polisuppsyningsman V. Styrlander från Sollefteå, som skulle
hålla sjelfva demonstrationstalet, blifvit förhindrad till följd af rannsakning i VestermarkRosénska mordmålet i hvilket Styrlander är åklagare. Hj. Värnberg kommer nu i hans
ställe att fungera som talare.

61

Ur Smålandsposten N:o 96 Måndagen den 12 Augusti 1895.
Dödsfall. Den bekante arkeologen och filologen professor George Stephens har i fredags aflidit i Köpenhamn i
en ålder af 82 år. Han var en för Sverige och svenskarne
varmt intresserad man. Född i England 1813, blef han år
1851 lektor vid Köpenhamns universitet, var längre tid
bosatt i Sverige och tillhör genom flera framstående
arbeten svenska literaturhistorien. Mest bekanta äro de af
honom och Hyltén-Cavallius utgifna ”Svenska folksagor
och äfventyr” samt hans ”Sveriges historiska och politiska visor”. Bland de närmast sörjande äro sonen ledamoten af riksdagens första kammare, bruksegaren J. S. F.
Stephens å Huseby, der han ofta vistades och der den
liflige, rikt begåfvade gamle mannen blef känd och kär
för mången i Värendsorten, den kände skriftställaren G.
H. Stephens i London samt fru Fingal von Sydow, född
Stephens, i Stockholm.
Biblioteket i Wexiö har af professor Stephens vid olika
tillfällen ihågkommits med värdefulla gåfvor.

Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 19 Augusti 1895.
Ett föga trefligt sällskap, kommer att i e.m. aflägga visit i Wexiö. Ett lass zigenare –
qvinnor och barn, som utgjorde förtruppen af zigenaren Demetris lösdrifvareband –
anlände nemligen i natt till Vislanda. De ville der afvakta sina manlige beskyddares ankomst, men motades genast utaf, dervid de togo kosan åt Wexiö, och hit begärde de ock
att postförsändelser, som möjligen anlände till Vislanda måtte returneras.
Vi hoppas, att besöket ej heller här må få bli långvarigt.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 101 Lördagen den 24 Augusti 1895.
Olyckshändelse. I torsdags morse då ångvagnen å Vislanda-Bolmens järnväg gick extratur från Bolmen till Vislanda, blef banvakt Jonsson påkörd omkring 3 kilometer från
Målaskog. Ångvagnen förde Jonsson tillbaka till Målaskog där Jonsson förbands, hvarefter han med ordinarie ångvagn fördes till Ljungby lasarett. Han hade erhållit en del skador å ena benet, dock icke så att han kommer att lida några framtida men.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 113 Lördagen den 21 September 1895.
Marknaden i Vislanda, igår företedde ganska stor tillförsel af kreatur och priserna å desamma tedde sig något högre än man med hänsyn till priserna å de senaste marknaderna i
länet haft skäl att vänta. Så betalades för 13 kv. Oxar 325 à 375 kr., 12 kv. 275 à 325 kr.
och för stutar 200 á 250 kr. per par, hvilket var i medeltal 30 kr. mera för par än å närmast
föregående marknader. Vackra kor gällde 110 kr. stycket, under det de mindre vackra
kunde köpas t.o.m. för 60 kr. Öfrig handel gick klent. Inga oordningar förekommo. En
fickstöld förekom hvarvid en person förlorade 15 kr.

62

Ur Smålandsposten N:o 111 Måndagen den 16 September 1895.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade make,
f.d. Kyrkovärden

Att
Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla
min älskade make,
1:ste Stationsskrifvaren
vid Sveriges statsbanor

Nils Peter Johannesson

Gustaf Oskar Ehnebuske,

i Brohult, som stilla afled derstädes den 13
September 1895 kl. 6,30 f.m., i en ålder af
61 år, 1 månad, 5 dagar, djupt sörjd och
saknad af mig, barn och barnbarn samt
öfriga slägtingar och vänner.
Wislanda och Brohult den 14 Sept. 1895.
Ingrid Maria Johannesson.
Sv. Psb. 479 o. 491 – v. 4.
(4930)

född i Carlskrona den 15 Januari 1845,
stilla afliden i Vislanda den 14 Sept. 1895,
djupt sörjd och saknad af mig, två små
söner, svärmor och broder, får jag härmed
slägtingar och vänner tillkännagifva.
Vislanda den 14 Sept. 1895.
Augusta Ehnebuske,
(4940)
född Bergelin.

Ur Smålandsposten N:o 114 Måndagen den 23 September 1895.
Under slagsmål, i fredags å Vislanda marknad erhöll ynglingen Anders August Johansson från Hjortsberga flera svåra sår i hufvudet och ansigtet. Som tillhygge hade användts
en ölbutelj.

Ur Smålandsposten N:o 123 Måndagen den 14 Oktober 1895.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
vår älskade son

Carl Magni Lindahl,
född i Wislanda den 19 Febr. 1858, aflidit i Hulburton, Norra Amerika, den 18
Sept. 1895, djupt sörjd och saknad af
föräldrar, bröder, slägtingar och vänner.
Wislanda och Lindås den 14 Okt. 1895.
(5521)
Christina och L. Lindahl.

Ur Smålandsposten N:o 125 Fredagen den 18 Oktober 1895.
Olyckshändelse. Soldaten Nyqvist från Brohult i Vislanda socken, fick i tisdags, då han
var sysselsatt med körsel, sitt ena ben afslaget derigenom att oxarne, som voro spända för
vagnen, blefvo skrämda då han fick sin ena fot mellan hjulen. Den skadade infördes i
onsdags till Wexiö lasarett, der han nu vårdas.
Belöningar. Kronobergs läns brandstodsbolag har tilldelat kopparslagaren F. Andersson
och snickaren F. V. Bergholm 5 kr. hvardera för visad rådighet vid brand i Vislanda i våras.
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Reseberättelse från 1:e provinsialläkaren i Kronobergs län för år 1895.
Vislanda stationssamhälle.
Här finnas omkring 65 gårdar och 5 à 600 innevånare, men byggnadsordning saknas
tyvärr här liksom i allmänhet vid järnvägsstationerna inom länet, och hvar och en bygger
efter eget behag. De hygieniska anordningarne voro ock mycket underhaltiga. Det väster
om stationen belägna stora diket, som leder söderut, har alltför ringa fall för att kunna
göra full nytta. Det var delvis upprensadt, men på långa sträckor belamradt med högar af
timmer. Afträdes och svinhusen voro flerestädes sammanbyggda, mörka och osnygga
samt vanligen försedda med gropar.
Ett nybyggdt 2 våningars hus af cementfogad tegelsten utgjorde ett slående undantag
från det vanliga byggnadssättet. Det var i allo väl uppfördt med iakttagande af alla sundhetens fordringar, något för orten synnerligen ovanligt och anmärkningsvärdt, som förtjenar efterföljd.
Brunnsvattnet flerestädes dåligt. Den förut omnämnda, tilltänkta vattenledningen lär
tyvärr ej ega någon utsigt att komma till stånd. Baningeniören i Alfvesta upplyste nämligen, att den beräknade kostnaden för en sådan ledning uppgick till omkring 7,000 kr.,
eller mera än dubbelt hvad man beräknadt i Vislanda, och att järnvägsstyrelsen under
sådana förhållanden ej var hågad att bidraga till det påtänkta företagets förverkligande.

Ur Smålandsposten N:o 128 Fredagen den 25 Oktober 1895.
Rikstelefonen i Kronobergs län. Under närmaste tiden kommer en telefonledning att
uppsättas mellan Vislanda och Ryssby, hvilken ledning kommer att uteslutande disponeras för samtal med abonnenter i Ryssby. Ljungby köping kommer härigenom för sin
telefonkorrespondens att disponera ledningen Ljungby-Vislanda, och erhåller sålunda
lättare förbindelse med Wexiö.
För närvarande pågår utefter jernvägen uppsättning af ännu en telefonledning WexiöAlfvestad, ämnad att utgöra fortsättning af den i sommar upplagda å sträckan VislandaAlfvestad.
Den gamla landsvägslinien Wexiö-Alfvestad, som numera befunnits oduglig för samtal
på längre afstånd, kommer deremot att raseras.

Ur Smålandsposten N:o 129 Måndagen den 28 Oktober 1895.
Hemska följder i att skicka minderåriga efter bränwin. I lördags blefvo, meddelas
oss, två pojkar om 8 á 9 år, söner till P. E. Jonasson och P. Kjellberg i Moshult af Wislanda socken, af några hemmansegare i Moshult sända till Gottåsa för att hemta bränwin.
De erhöllo sådant och begåfvo sig på hemvägen, men då de hunnit ett litet stycke från
utskänkningsstället, hade de tagit sig före att smaka på varan med den sorgliga påföljd att
de blefvo rusiga och liggande på vägkanten, der de hittades af ett tattarefölje, som anmälde förhållandet i Gottåsa, hvarifrån skjuts utsändes och återförde barnen till Gottåsa.
Den ene, sonen till P. E. Jonasson, var redan då så medtagen att han förlorat sansen, hvilken han sedan ej återfick, utan dog under nattens lopp. Den andre kryade till sig och kunde på morgonen återvända hem, men kommer han nog att känna följderna af sitt tidiga
rus. Modern till den aflidne är alldeles förtviflad. Fadern vistas för närvarande i Skåne på
betupptagning.
Polisförhör kommer att hållas i saken. Det är sorgligt nog ganska allmänt i orten att
använda minderåriga till bränwinshemtning. Dagligen, i synnerhet på lördagarne, då de
äro fria från skolan får man se småttingar med kuttingar på ryggen till utskänkningsstället.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 129 Tisdagen den 29 Oktober 1895.
Ungt offer för brännvinet. En högst beklaglig och sorglig händelse, som kostade ett
människolif, timade i lördags strax utanför Gottåsa gästgifvaregård.
Hemmansägaren August Olsson i Moshult i Vislanda socken hade sändt tvenne gossar
på åtta och tio år för att afhemta brännvin. Då det till minderåriga är i lag förbjudet att
utlämna spritdrycker, brukar det här praktiseras, att någon äldre person ombedes att tjäna
som mellanhand, och blef det denna gång en stackars usling, vanligen kallad ”MassePikét” som fick stå till tjänst. Gossarna fingo sina sex liter i en kruka och knogade så af
vägen mot Rickardshult. Antingen nu af begär eller okynne – nog af – hade gossarne tagit
sig så pass till bästa, att då en person kom att gå samma väg fram vid middagstiden,
finner han dem båda liggande i ett dike alldeles redlösa och nästan utan sans. Han gick
genast tillbaka till Gottåsa för att underrätta härom, och därifrån utsändes folk för att
lämna hjälp. Ene gossen Johan Algot, son till torparen Peter Eliasson i Moshult, befinnes
då ligga i vatten alldeles genomvåt och nära nog liflös. Gossarna buros tillbaka till gästgifvaregården, och oaktadt den ömmaste vård lämnades dem, afled omnämnda barn kl. 8 i
söndags morse. Andra gossen, hvilken kryat på sig så pass mycket, att han kunde släpa
sig hem, är ännu betänkligt sjuk, men lifvet torde kunna räddas.
Polisundersökning kommer att hållas, och om ingen annan kan nås med lagens arm, så
bör åtminstone den som afsändt dessa små barn, med allvar näpsas, på det en gång denna
eländiga osed att skicka minderåriga till brännvinsafhämting må försvinna.

Ur Smålandsposten N:o 132 Måndagen den 4 November 1895.
Ett barns död af rus har nyligen berättats
från Vislanda. Provinsialläkare A. L. Nordström i Wexiö har nu obducerat den döde
gossen Johan Petersson från Westratorp under
Moshult i Wislanda socken, född 1886; och
upplyser attesten, att den lille aflidit utaf ett
omåttligt förtärande af bränvin och derefter
inträffad stark förkylning med lungödem, till
följd af att han lagt sig att sofva i skogen.
Redan snöhinder. Ångdressinen, som i torsdags e.m. afgick från Ljungby i vanlig tid,
kunde i anseende till snöfallet ej fortsätta sin
tur längre än till Byagården, ungefär 5 km.
från Ljungby, utan måste derifrån backa åter
till Ljungby. Passagerare till Tutaryd och en
del till Ryssby fortsatte gående, men de öfriga
återkommo. All post fick qvarligga i Ljungby
till i fredags, ty det var ingen möjlighet att
hinna fortskaffa den landvägen till Vislanda,
så att den kunde medfölja uppgående nattåget.
Från och med i lördags upphörde ångdressinen
med sina turer, ty den minsta snö på skenorna
hindrar dess gång. Ett lokomotiv med en passagerarevagn och en bagagevagn kommer hädanefter att i stället gå.

Härmed tillkännagifves,
att Distrikts-Veterinär-befattningen inom Allbo
härad af Kronobergs län
blifver att tillträda den 1 nästkommande Januari, och ega sökande till nämnda befattning
att före den 1 nästk. December till ”Veterinärkomitén, adress Gåfvetorp, insända
sina ansökningar, åtföljda af åldersbetyg,
betyg som legitimerad Veterinär samt styrkt
tjensteförteckning.
Till kännedom meddelas:
att tjensten tillsättes på 5 år;
att årliga lönen är 1,000 kronor;
att ersättning för särskild förrättning utgår efter faststäld taxa;
att bostad skall tagas i närheten af Alfvesta
eller Vislanda jernvägsstationer;
att kontrakt, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med de för länets öfrige Distriktsveterinärer gällande, kommer att uppgöras, samt
att ansökning kommer att hos Kongl. Maj:t
göras, så att tjensteår få räknas.
Gåfvetorp, Vislanda och Oby den 24 Oktober
1895.
Aaby Ericsson, A. Rathke. Mac Key.
(5843)
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Ur Smålandsposten N:o 143 Fredagen den 29 November 1895.
Bouppteckning.

Grafvårdar.

Fredagen den nästa December förrättas laga
bouppteckning efter f.d. Kyrkovärden N. P.
Johannisson, Brohult, Wislanda socken, och
tillsägas de, som med den aflidne hafva oafslutade fordringar eller skulder, sådant då
eller till någon af undertecknade förut anmäla.
Wislanda och Lönshult den 26 Nov. 1895
J. P. Ohlsson. Magnus Åkesson.

Tillfölje af realisation försäljes underhand en del större och mindre grafmonument, af svart granit, till mycket billiga
priser. Emedan en del råblock ännu äro
oarbetade, kunna några nya grafvårdar
tillhuggas. Ritningar på begäran.
Närmare upplysningar lemnar Bankdirektör A. Rathke, Wislanda. (6305)

(6861)

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 142 Torsdagen den 28 November 1895.
Veterinär, lär snart komma att slå sig ner i bygderna här, skrifves från Vislanda. Vid
mötet i Alfvesta för någon tid sedan angående bostad för läkaren kommo Alfvestaboarne
att ligga öfver med en röst. Emellertid ligger Vislanda mera centralt och då nu Hushållningssällskapet lemnat ett rikligt anslag till veterinär inom Allbo härad, kan sådan mycket
väl taga sig fram i händelse att slå ner sina bopålar i Vislanda. För närvarande ligger
också en aspirant på plats i underhandling om hyrning af bostadslägenhet.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 147 Tisdagen den 10 December 1895.

Vislanda.
(Bref till Nya Wexiöbladet).

Vi skrifva epistlar från ett sådant fridens samhälle som detta, där ej ett enda kivigt
slagsmål etableras en gång om året, där ej en blodsdroppe spilles hvart femte år – utom
vid hönsaputtning och den vid denna tid sedvanliga svinslaktningen – där ej ett
själfmordsdrama i mannaminne spelats – med undantag af en hund som i fyllan gick rakt i
ett garfverikar, där ej se´n skapelsens början det ringaste symtom till jordbäfning visat sig
fast barometern – fräckt nog för prästen – senast häromdagen stabilt lekande på det
grymma ordet – det kanske blir kitsligt nog ; men ”sånggudinna” statt mig bi och vi göra
försöket. Är det se´n några vänsela själar ute i bygderna som hysa lite intresse för oss, så
om det ej ledsnar Er att höra, så kan det roa Er kanske. Följ mig då på en liten rond och
jag skall börja med att presentera ”storgubbarne”. Lindahls hotell står det på skylten.
Mjuka tjänare! Är det här man alltid finner bot för törsten, om än den vore kronisk?, Jo
men! Är det också här magens kraf så rikligen blir tillfredställdt ”Möen mad och goer
mad”? Var lugn för de! När Du se´n får den kryddad med den vänlighet, som aldrig
sviker och till på köpet en extra gästfrihet som aldrig går tillbaka, är det då att undra att
både ”profryttare” och bättre folk gärna trifvas inom dessa ramar? Titta se´n på väggar
och i tak, får Du se hur gentila de blifvit på senaste tiden. Jojo det är ej allom gifvet att
samtidigt tappa och vinna – ”De´är vella´ett messionshus” sa en gång en käring, knäppte
hop händerna och såg på vår stolthet – vårt enda stenhus i Vislanda. Ja, visserligen, ty här
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står många bönder och läsa böner, då deras lån blir afslagna, och om de blir godkända, till
sist ännu varmare öfver protest och lagsökningskostnaderna. Du har ej gissat redan, var
Du är – framför bankhuset. Ett ståtligt hus uppbyggt på egen bekostnad af direktören på –
för samhället något ovanligt – egen grund. Annars ligger hela stationssamhället på mark,
tillhörande kringboende bönder, och för hvilken årligen arrende betalas. Sant är, att arrendesumman är ej stor, men man befarar att ”Hi´n ta´r lånet igen”, när en gång kontrakttiden är till ändagången, men man hoppas att staten i värsta fall griper in. Men vi lämnade
bankhuset för hastigt. Vi beväpna oss med det sanna modet och gå dit och ringa på, då det
i köket på ringtaflan visar på n:r 12. ”Objudna gäster” God dag gamle kolbox, god dag
runda luftballong, stig in Din knäfvel”. Vankandes, genom en präktig veranda kommer
Du nu in i den rymliga banklokalen, påkostad nutidens alla fordringar hvad bekvämlighet
och trefnad går och skulle hedra hvilken statsbank – inte pantbank förstås – som helst.
Ägaren har också inte sparat varken möda eller kostnad på att få både sig själf och
lokalen i godt stånd”. Det är just här de luggslitna bönderna ofta får kalla kårar utefter
ryggbastet och det är på samma ställe de toddydoftande köpmännen med krokiga hasar
digna ned under bördan af stora sedelbuntar under armarne, allt till insättning. ”Bland rika
grossörer, så stolt man sig förer”, sjunger visst gamle sångaren Bel i Babel. ”Säg aldrig
att Småland är uschelt” och rikt på fattigdom. Det heter visserligen, att om man sätter en
Småländning på en klippa i hafvet föder han sig ändå, men låt en klippas ”handlingsman”
hamna bland stenrösen i det mörkaste Småland, och han blir rik. Oaktadt konkurrensen är
stor och vi har ej mindre än fem storpatroner – och ändock allesammans har goda och
präktiga varor (det förstås allt är relativt), så har de knogats sig upp och blifvit burgna och
förmögna. Och si´så hjärtans go´a vänner äro de, så när det häromdagen var frågan att dra
in julklapparna, sa´ alla ja. Är det inte ett rörande bevis på sämja i rörelsen. Men vi har
ändå en lådikka med mycket järn – men litet guld. Dock – är ett godt humör en rikedom,
så stig in och se på ägarens af förnöjsamhet högt skinande anlete och Du skall gå därifrån
och må lika väl, som om Du i en öken händelsevist fått fem toddar och i hungersnöd –
fyra biffar med sex supar. Bagare har vi två först gamle ”Sig” – ”men vänta nu lite” – nog
nu denna gång…
Vännen –

Ur Smålandsposten N:o 150 Måndagen den 16 December 1895.
Att sofva ruset af sig på jernvägslinien, tyckes vara modernt i Smålandsbygden. Så
meddelas oss nu från Wislanda, hurusom i fredags qväll en torpare från Wislanda församling vid hemfärden från Wislanda station utefter jernvägslinien, berusad som han var,
ej hunnit längre än till ett litet stycke söder om första vagtstugan från stationen, innan han
ramlade omkull strax intill spåret – så nära att, om han utsträckt en hand, han fått denna
öfverkörd af en liten stund efteråt nedgående godståget. Föraren å nämnda tåg observerade emellertid, att en person fanns liggande å banan, och meddelade detta till posterade vagten genom att anteckna förhållandet på en papperslapp, som han kastade till
honom. Så snart han kom fram till Liatorp, anmälde han saken der, hvarifrån man per
telegraf underrättade Wislanda station.
Folk från Wislanda begaf sig ut att taga reda på mannen och funno honom alldeles
oskadad, fastän i redlöst tillstånd, oförmögen att kunna lemna sin farliga hvilostad. Han
hade säkerligen förarens vaksamhet att tacka för att han ännu finnes i lifvet, ty om han
gjort den minsta rörelse, hade han kommit närmare spåret, och då ovillkorligen blifvit
öfverkörd af det en half timme sednare nedgående persontåget. Banan inspekterades
nemligen ej mellan nämnda tåg.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 153 Lördagen den 21 December 1895.

Vislanda.
(Bref till Nya Vexiöbladet).

Vi fortsätta idag promenaden.
Hvilka gör mest godt här i samhället? Jo! Bagarne. De äro i baken bakteriefria snygga
och fina, så någon anledning till baktaleri finnes ej. Vill man ”ta´sak på bak”, så är det ju
lite bakvändt – bullarnes litenhet och mjölets prisbillighet, men det är bagateller och
förekomma i alla landsändar och i ”Elm´elt” och i ”Mo´eda” men bakslag på detta kan
man ge våra bagare i brödets godhet, hvarför också omsättningen är stor. Om Ni skulle
bara se de uppjästa gubbarne och trinda kräken som stå innanför fönstren, (ni förstår väl,
jag menar julgubbarne och julkräken), huru de hålla på att spricka i sitt skinn af välmåga
och frodighet. Jag tycker böndernas oxar, som nästan dagligen drar förbi med halmen, till
sista lefvebröd för vintern till skåningarne, skulle få gallsjuka af avund, när de blänga
ditin. Huset där borta med den antika färgtonen, med den i medeltidsstil böjda åsen och
de med skinnläder utanpå klädda väggarna och omgifvet med djupa breda löpgrafvar – är
vårt garfveri. Man skulle kanske vilja vara fallen för att tro, att den, som tagit till lifsuppgift att ge på andras hudar, så själf bör vara beredd att få på huden, men slikt tal höfves ej här, ty allt arbete, som utföres täflarne det bästa i sitt slag, och jag skulle bra
mycket misstaga mig om inte Jerusalems skomakare rekvirerar sitt läder härifrån eftersom
han i evighet kan gå i samma skor. Visserligen är odören kring stället icke den allra utsökt
behagligaste, men då man vet hur nyttig den är för både kropp och själ, bör man med
tacksamhet sluka vädret. Vill Du därför ha god tid på Dig att bereda Dig på ändalykten,
så slå Dig ned här, ty hur mycket Du än hedrar fader och moder, blir Du ändå ej så långlifvad som en föräldralös garfvaregesäll. Undantag härifrån gör visserligen toffelfabriken
som låg alldeles intill, ty den blef ej gammal på det stället utan flyttades till Torne, men
”så länge den lefvde, lefvde den glad” och det så gnistorna sprakade högt från pipan.
Åtgången på tofflor syntes här vara liten, enär man mångenstädes se´n långt tillbaka
därmed är försedd med den sorten – synes vara till och med outslitlig – ej långt härifrån
reser sig det i krösamoshistorien bekanta magasinet.
Och det var, här man ”ringen” slöt,
Ja! Här, det var just här det var,
Och det var här sin fröjd den njöt,
Och det var här den också ljöt
Sin död i späda barndomsdar,
Då den åt fanders bar.
Runeberg

Och behållningen blef följaktligen ej stor. Kan det räknas som behållning, så är det visst
sant, att den fick behålla ett par vagnslaster lingon som ej kunde säljas i Tyskland, enär de
voro ruttna, men sådana lingon påstår ett gammalt ordspråk ej är mycke´ värde i. Oturen
kanske berodde på den vakna Nemesis, ty den glunkas om att Tyskarne göra vin af våra
bär, och då är bestämdt inte denna lokalen lämplig till uppköpen. Hvem piper där?
Ångsågsbolaget. Nå då kila vi dit. Här drages ”timmerstockar” från morgon till afton, och
från särla till arla, fast arbetet naturligtvis är något olika dag och natt. Ingen inrättning på
platsen har så stora ”framtidsvyer” i kikar´n och ”utsikter” att göra dem ännu större både
för sig sjelfva och andra. Se här genom att förvandla de dystra och mörka skogarne, forna
nästen för vilda och rofgiriga djur och grymma banditer, komma till léende nejder –
klädda lik 50-talets unga tärnor i mångfärgade stubbar – med solljus och älfvadans,
fogelsång och byggda dansbanor, trådda af mulliga jungfrur och lättledta svenner, har den
öppnat våra blickar för naturens skönhet – och storhet och har ledt våra förut skymda
ögon mot himmelens under. Där förr var tungt och trångt är öppet och vidt, där förr var
dystert och kvavt är nu ljust och fridt. Det hela kallas ju också betecknande nog – föräd-
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ling af skog. Men skall jag skrifva så här grant och långt om var och en, så går hela tidningen åt. Jag måste därför fatta mig kort. I vårt samhälle finnes för öfrigt en kopparslagare- och en bleckslagareverkstad. Det egendomliga inträffar ock här, att kopparslagarna göra bleckslagarna det största hufvudbryt. Skomakare finnas naturligtvis ock, som
hvarken i sätt eller arbeten äro uppsluppna eller skoningslösa, ty de äro både skickliga
och – döfstumma. Vi har skräddare, som göra ”klädsamt” inom arbete, och jag ”skär inte
till i växten” om jag påstår stadsskräddare ligga efter åtminstone i välmåga. ”En knapp i
västen” får man hos dem lätt expedierad, men en knapp i benetuina med knapp nöd i följd
af de många beställningarna från alla väderstreck. Jag skulle väl nämna några ord om vår
station, men här visas alltid ”klart”, och oaktadt den lifliga ”rörelsen” med folk och tåg
förfaller ej en enda växel.
Inte kan här i brefform uppräknas allt hvad samhället bjuder på. Omöjligt. Föreställningen är därför slut och ridån faller. Skulle nu någon af grämelse på andra orter läsa
detta och undra, hur ett samhälle så endast kan bestå af idel ”hedersprissar”, svarar jag
stolt och frankt: Maken till vår by finns ej inunder sky. Hvad sägs om då?!
Vi ses igen.
Vännen –

Ur Smålandsposten N:o 153 Måndagen den 23 December 1895.

Allbokretsen
håller sitt vintermöte i Vislanda å hotellet
Lördagen den 28 Dec. kl. 9 f.m.
Diskussion öfver följande frågor förekommer:
1. Hvilken förändring af n.v. stadganden rörande organist & klockarebefattningen, särskildt där dessa äro förenade med skolläraretjänst, anses önskvärd?
(Inlämnat af J. B. Ahlgren, Alfvestad).
2. Om åskådningsundervisning i småskolan.
(Inlämnat af O. Andersson i Blädinge).
Medlemsafgifter uppbäras.

Ordföranden.

(1136)

Ur Smålandsposten N:o 1 Fredagen den 3 Januari 1896.
Förlofvade:

Herman Carlsson
Judith Ohlsson.
Ryssby.

(46)

Wislanda.

Nervfeber, har utbrutit i Wislanda. Provinsialläkaren A. L. Nordström från Wexiö har
besökt orten. I Stenstugan under Mörhult
anträffades hos enkan Ingeborg Gummesdotter fyra fall af sjukdomen, af hvilka *ett
redan slutats med döden. Om sjukdomens
uppkomstsätt har intet kunnat utrönas.
*Sonen Jonas Emil f. 1889-03-26, död 1895-12-28.
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Ur Smålandsposten N:o 4 Fredagen den 10 Januari 1896.
Dödsfall.
Att
min älskade dotter

LOTTEN
stilla afled i Vislanda den 8 Januari 1896
kl. 11,45 f.m., i en ålder af 22 år och 1
månad, djupt saknad af mig, syskon och
svågrar, varder på detta sätt slägt och
vänner tillkännagifvet.
Hilda Carlsson,
född Ahlqvist.
Lotten är mig fallen i det ljufliga, mig är
en skön arfvedel tillfallen.
Så tröster Eder med dessa orden inbördes.
Sv. Ps. 461: 7, 8.
(217)

Nervfeber har de senaste dagarne utbrutit i
Vislanda. Då t.f. provinsialläkare H. Lundgren
från Wexiö den 7 dennes besökte platsen var en
*tioårig dotter till folkskolläraren J. E. Allmér i
Mörhult insjuknad och vårdades i skolhuset.
Fortsättningsskola skulle der öppnats om några
dagar, hvaremot förbud meddelades.
*Dottern Anna Linnéa född 1885-10-16 Algutsboda, död
1896-01-09 Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 7 Fredagen den 17 Januari 1896.
År 1896 den 15 Januari intogs i härvarande handelsregister följande
anmälande:
af Peter Jonsson Sten, att han upphört med den handelsrörelse, han
idkat vid Wislanda jernvägsstation af Wislanda socken under firma
P. Sten, hvilket härmed kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.
Soldaten Peter Jonsson Sten född 1834-07-04 Virestad var bosatt på torpet Bokelund u. Trästen Västregård,
Vislanda socken, med sin familj. Han avled där 1896-03-23.

Ur Smålandsposten N:o 8 Måndagen den 20 Januari 1896.
En högtidlig begrafningsakt, försiggick i onsdags afton i Vislanda, då stoftet efter fröken Lotten Carlsson, dotter till aflidne kyrkoherden C. I. Carlsson i Resmo vigdes till den
sista hvilan. Jordfästningen egde rum i kyrkan, som strålade i rik belysning och var
vackert klädd med granar och grönt. Från när och fjerran hade den aflidnas vänner sändt
så stor blomstergärd att den ej kunde få plats ensamt på kistan. En talrik menniskoskara
öfvervar den stämningsfulla akten.
Fröken Carlsson som var anställd vid allmänna telefonbolaget i Stockholm, vistades hos
slägtingar i Vislanda för vård mot ett svårt bröstlidande, hvilket ändade hennes lif.
Slädparti, var, skrifves till oss, igår anordnat af ungdomen i Wislanda. Målet för färden
var Gottåsa, der förfriskning intogs, hvarefter återfärden ställdes till samhället i Wislanda
der supé intogs och dansen tråddes med lif och lust till kl. 4 idag morgse.
Kronprinsen af Danmark, med gemål passerade igår på färd till Stockholm med ordinarie snälltåget, Wislanda, hvarest ganska mycket folk var församladt å stationen. Vid
tågets afgång utbragtes ett lefverop åtföljdt af ett fyrfaldigt hurra.
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Ur Smålandsposten N:o 9 Onsdagen den 22 Januari 1896.
Fastighetshandel. Landtbrukaren Rosenberg
i Åker, Wislanda – hvilken i Nöttja inköpt en
säteriegendom om ¾ mtl för 11,000 kr. – har
till drängen Emil Andersson i Nyadal försålt
¼ mtl frälse Åker i Wislanda socken för
5,000 kr. Tillträdet sker den 25 Mars.

Tillvaratagen:
en stor svart hund med vita fläckar på sidorna,
hvit hals och bringa, hvita ben och svansspets,
finnes att återfå hos
S. Nilsson,
(469)
Wislanda.

Wislanda sockens sjukhjelpsförening n:r 1
hade den 19 dennes sammanträde, dervid föredrogos styrelsens och revisorernas berättelse för gångna året och lemnades styrelsen full ansvarsfrihet för 1895 års förvaltning. Af
styrelsens berättelse framgick att i föreningen vid årsslutet funnos 66 medlemmar, deraf
53 män och 13 qvinnor. Under året ha i sjukhjelp utbetalats till 11 medlemmar kr. 249.
Föreningen har under året i statsbidrag erhållit kr. 58. Fastän kassan under sin ej stort mer
än treåriga verksamhet blifvit rätt starkt anlitad, och oaktadt sjukhjelp äfven betalas för
olycksfall, samt årsafgiften är så låg som kr. 4, och sjukhjelpsersättningen utgår med kr.
1,50 pr dag, fanns vid 1895 års slut en behållning af kr. 237,68. Förra årets atyrelse blef
omvald, och qvarstår såsom ordförande fanjunkare N. P. Svensson, såsom vice ordförande handlanden A. Lindahl, såsom kassör handlanden G. Bengtsson och såsom sekreterare
organist P. M. Sjöstrand, Wislanda. Öfrige styrelseledamöter äro handlanden C. W. Wigforss, nämndeman S. Magnusson, Applamoen och fabrikör C. J. Lindgren, Wislanda. Till
revisorer blefvo valde stationskarl L. Ståhl samt omlastarne C. J. Qvarnström och G.
Johansson.

Ur Smålandsposten N:o 11 Måndagen den 27 Januari 1896.
Mjeltbrandsemphysem, har som bekant utbrutit på ett ställe i Vislanda, nemligen Sven
Magnus Peterssons hemman 1/6 mtl Råknen – i veterinärens rapport äfven kalladt Råknahult – och har k. bfhde i Kronobergs län den 24 dennes förklarat hemmanet i fråga af
sjukdomen smittadt samt förbjudit till laga ansvar att tills vidare derifrån att tills vidare
derifrån utföra lefvande och döda nötkreatur.

Ur Smålandsposten N:o 12 Onsdagen den 29 Januari 1896.
Många bröllop, har man att emotse i Vislandaorten. Lysning afkunnades nemligen i
söndags i Vislanda kyrka för icke mindre än 9 par.

Ur Smålandsposten N:o 14 Måndagen den 3 Februari 1896.
En landtmannaaffär äro landtmännen i Vislandatrakten, betänkta på att upprätta i Vislanda, och skulle denna affär dels afsätta landtmännens produkter och dels tillhandahålla
dem förnödenheter till billigaste pris.
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Ur Smålandsposten N:o 15 Onsdagen den 5 Februari 1896.
Fyra lokomotiv ”innebrända”. Från Vislanda meddelas oss idag, att förliden natt vid
12-tiden eld utbröt i Karlshamn-Vislanda af trä uppförda lokomotivstall vid Vislanda
station. 20 minuter efter det att elden varsnats störtade taket in och vid 3-tiden på morgonen var stallet jemnadt med jorden. Fyra stycken i detsamma tillfälligt innestående lokomotiv af hvilka två tillhört Karlshamn-Vislanda och två Vislanda-Bolmens jernväg,
blefvo i grund förstörda. Det lokomotivstallet närstående pumphuset blef ock lågornas
rof. Dessbättre var vinden vestlig, så att närliggande hus befunno sig utom vindfånget.
Emellertid skyddades de närmaste flygelbyggnaderna medelst brandsegel och presenningar. Hade vindrigtningen varit motsatt så skulle utan tvifvel fanjunkaren N. P.
Svensson tillhörigt stort magasin m.m. blifvit lågornas rof och faran varit desto större,
som vattenbrist rådde. Elden torde legat dold några timmar innan den utbröt. Naturligtvis
får jernvägarne lida en stor afsaknad af lokomotiven innan nya hinner anskaffas. Äfven
om med, som med visshet uppges dessa voro till fulla värdet försäkrade.
Nykterhetsarbetet. En större fest i förening med försäljning af handarbeten till förmån
för logen ”Wieselgrens förhoppning” i Wislanda byggnadsfond för ett ordenshus derstädes afhölls i Wislanda missionshus i måndags afton, och var besökt af omkring 250
personer. Tal höllos af fanjunkaren N. P. Svensson och hr J. Engqvist hvarjemte förekom
sång med guitarraccompagnement samt deklamation m.m. Försäljningen af de af logens
qvinliga medlemmar tillverkade handarbetena inbringade tillsammans med inträdesafgifter kr. 114,12 netto, till hvilket goda resultat samhällets mera framstående personer,
som infunnit sig till festen, på ett verksamt sätt bidrogo. Efter festens slut hölls logemöte,
då fyra personer ingingo i logen, som nu räknar 67 medlemmar.
Vid tillfället höll hr Engqvist ett med bifall helsadt föredrag om föreningen ”Egna hem”
och dess syften.
Röfvarelif och groft våld i Vislanda. Man har, skrifves till oss, från Vislanda, en längre
tid här varit utsatt för att åtskilliga slynglar stördt nattron, och natten mellan den 3 och 4
dennes rågades måttet. På e.m. den 3 dennes hade härvarande goodtemplare en bazar och
efter dennas slut skulle föredrag hållas. Naturligtvis kunde ej detta tolereras. Den ofvannämnda ligan hade skaffat sig diverse spritvaror, som medlemmarne tänkte i förstugan
förtära – ett i deras ögon lämpligt sätt att demonstrera! Oskicket blef emellertid upptäckt
och fridsstörarne aflägsnades. Härifrån gick färden till hotellet der öl reqvirerades.
Emellertid blef det för mycket oväsen hvadan de derifrån utkördes. Nu tycktes
bärsärkaraseriet rigtigt få magt med dem, ty upphäfvande de mest hemska indiantjut,
tågade skaran nedåt marknadsplatsen, der en vid sidan af vägen upplagd vedfamn kullvräktes och kringkastades på vägen. Så styrdes kosan mot stationen, der ett brädskjul,
med jernkätting fastgjort vid en grof stängselpåle nedstörtades. Skjulet användes som
förvaringsrum åt poststationens transportkärra, hvilken för tillfället också var der inställd,
hvadan densamma äfven ramponerades. Härefter ställdes färden till den andra sidan
jernvägen, der deras första göra blef att nedrifva en ortstidnings nymodiga reklamtafvla,
som var upphängd å väggen till bagare Magnussons våningshus. Rappningen följde härvid delvis med från väggen. Vidare ofredades och nedskickades i dikena de personer, som
voro på hemväg från förut omtalade goodtemplarefest.
För några dagar sedan var samma liga å hotellet der hemgång begicks idet dörrar aflyftades och möbler kullvräktes. Hos kronolänsman Hjertquist har begärts polisförhörs hållande och kommer detta ofördröjligen att ega rum. Önskadt vore att ligan fick sitt välförtjenta näpst.
Fritt från mjeltbrandsemphysem är nu 1/6 mtl Råknen (Råknahult) i Vislanda socken,
tillhörigt Sven Magnus Petersson, enligt veterinär Hammarstrands förklaring.
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Ur Smålandsposten N:o 16 Fredagen den 7 Februari 1896.
Eldsvådan i Vislanda. Samtliga de genom
lokomotivstallarnes brand förderfvade maskinerna liksom byggnaden voro försäkrade i
examinerad i Stockholm och Köpenhamn,
enskilda jernvägars försäkringsanstalt. Af
träffas en kort tid i Enkefru Lindqvists gård i
lokomotiven var ”Holmberg” – det nyaste af
Vislanda.
de förstörda och det som blef mest rampoVälgjorda tänder, smärtfri plombering. (797)
neradt – försäkradt för 21,000 kr., och
”Snapphanen” för 14,000 kr. Naturligtvis
uppstod tågrubbningar genom eldsvådan redan i onsdags med morgontåget till Ljungby
tills vidare inställdt liksom aftontåget från Ljungby till Vislanda. Tåget till Karlshamn
afgick kl. ½ 11 i onsdags f.m., drogs af derifrån uppsänd hjelpmaskin.

Tandläkare J. SJÖSTRÖM

Fridsstörarne i Wislanda. Efter hållet polisförhör har nu kronolänsman Hjertqvist till
Allbo häradsrätt instämt skrädderiarbetaren Sjöholm, f.d. handelsbiträdet Janne Andersson, gårdfarihandlaren Jöns Jonsson Hurtig, filaren Nickolaus Johansson och smedarbetaren August Löfgren, samtliga i Vislanda och misstänkta för att ha verkställt det ofog och
deltagit i de störande uppträden, som på sätt i förra numret omtalades, nyligen stört
Vislandabornas nattro. De instämde neka, under påstående att de, som visserligen sjelfva
varit ute den ifrågavarande natten, endast hört oväsendet, men hvarken deltagit uti eller
ens sett hvilka fridsstörarne varit. I den nymodiga reklamtaflan hade de verkligen varit
och ruskat ett tag, men den satt svårt fast, hvilket de sinsemellan anmärkt.

Ur Smålandsposten N:o 17 Måndagen den 10 Februari 1896.

Bild tagen efter den ödesdigra branden natten till den 5 februari 1896.
I bakgrunden till höger skymtar grosshandlare N. P. Svenssons magasin
som lyckligtvis klarade sig från eldens framfart.

Lokomotivstallsbranden i Vislanda. Polisförhör angående branden hölls i tisdags i Vislanda utan att något angående brandens uppkomst kunde utrönas. Bolagen fordra fulla
försäkringsvärdet för lokomotiven, hvilka anses fullständigt förstörda. Vislanda-Bolmens
jernväg saknar nu – ett tredje lokomotiv som dessa äger befinnes för reparation i Kristianstad – alldeles maskiner och Halmstad-Bolmens lokomotiv går nu ända till Vislanda.
Obs. Bilden ovan har aldrig varit publicerad i Smålandsposten utan har bifogats i efterhand. A.R.
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Kronobergare död i Amerika. August Johannisson från Råknahult, Wislanda socken,
har, enligt från Amerika ingångna underrättelser, derstädes aflidit, i hembygden efterlemnande moder, hvars stöd han var.
Fastighetshandel. Timmerhandlanden J. P. Ohlsson i Vislanda har å auktion af sterbhusdelegarne efter aflidne f. kyrkovärden N. P. Johansson köpt ¼ mtl kr.-sk. Brohult Norregård i Vislanda socken för 11,600 kr. Tillträdet sker den 14 Mars.

Ur Smålandsposten N:o 18 Onsdagen den 12 Februari 1896.

Wislanda-Bolmens
Jernväg.
Till följe deraf att två af Wislanda-Bolmens
Jernvägs Lokomotiv blifvit totalt obrukbara,
genom eldsvåda, upprätthålles tågen No 5 & 6
af Ångvagnar , hvilka, såvidt väderleken det
tillåter, dagligen gå emellan Wislanda och
Ljungby.
Ljungby den 8 Februari 1896.

Trafikchefen.

(914)

Fridsstörarne i Vislanda. Alla de fem instämde, först uppräknade, mötte vid Allbo
häradsrätt igår, då målet mot dem förekom. De
bekände delvis – såsom att de tagit omkull det
först omtalade postvagnsskjulet – men nekade
delvis, och för öfrigt skyllde de ifrån sig på
hvarandra. Dermed torde ock ligan få betraktas som sprängd. Mest tycktes de skämmas för
sitt uppmärksammande af det nymoderna
reklamtaflan, dess närmare skärskådande ville
de alls icke vidgå. Målet blef uppskjutet till
den 9 april.

Ur Smålandsposten N:o 19 Fredagen den 14 Februari 1896.
Fastighetshandel. Samuel Svensson från Oby har af gratialisten Ahlqvist köpt 1/32 mtl
kr.-sk. Björkemoen i Vislanda socken för 2,000 kr. Tillträdet sker den 14 nästkommande
Mars.
Ett dyrbart minnesalbum med porträtt af omkring 350 personer af tredje distriktets
jernvägsmän öfverlemnades i onsdags på hans sextioåriga födelsedag till trafikdirektör
C. J. Stjerna i Malmö af en deputation sammansatt af äldste representanten för hvarje af
graderna från stationsinspektor till stationskarl och i hvilken märktes stationskarlsförmannen H. Selander i Elmhult och stationskarlen Svensson i Vislanda. Albumet som var
mycket smakfullt, och åtföljdes af en textad adress, upptog på permen i ett bekransadt fält
följande inskrift: Till trafikdirektören Carl Johan Stjerna vid fylda sextio år den 12 Februari 1896. Permen prydes af jernvägsemblem samt fyra läns vapen, Malmöhus, Kristianstads, Kronobergs och Jönköpings läns, genom hvilka län statsbanans tredje distrikt sträcker sig. På första bladet finnes fotografier af gamla och nya jernvägsstationerna och ångfärjestationen i Malmö samt jernvägsstationen i Nässjö.

Ur Smålandsposten N:o 21 Onsdagen den 19 Februari 1896.

2 Skomakare,
nyktra och ordentliga, kunna genast erhålla
stadigvarande kondition hos
(1077)
A. G. Lindblom, Wislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 22 Fredagen den 21 Februari 1896.
De ramponerade lokomotiven. Vid besiktning i tisdags af de vid eldsvådan i Vislanda
ramponerade maskinerna värderades ”SnappCirka 1,500 Statsbanesliprar uppköpas af
hanen” och ”Holmberg”, båda tillhörande VisEmil Svensson,
landa-Bolmens jernväg, den förra till 3,000
(986)
Wislanda.
och den sednare till 6,000 kr., och VislandaKarlshamn jernvägs maskiner, ”Möre” och ”Blekinge”, till 3,500 kr. hvardera.

Önskas köpa.

Ur Smålandsposten N:o 26 Måndagen den 2 Mars 1896.
En amatör på schalar och filtar. Ur ett åkdon bortkom, skrifves till oss, i lördags e.m. i
Wislanda en filterschal. – Egaren hade på några minuter lemnat åkdonet utan tillsyn för
att i en handelsbod göra något uppköp.
– En s.k. luffare, som strax förut varit synlig inne på gården der skjutsen stod, misstänktes och eftersattes af ett par personer, som upphunno honom på ”Oby skog” der hans
nattsäck undersöktes, och schalen mycket rigtigt fanns tillsammans med diverse andra
saker. Då betyg affordrades honom, blef han oförskämd, men fann vid löfte om fri skjuts
till vederbörande polismyndighet, för godt framtaga ett af en trädgårdsmästare i Helsingborg utfärdadt betyg. Schalen sade han sig hafva hittat vid vägkanten i närheten af
stationen. Då egaren icke ville angifva honom, fick han draga sina färde. Samme person
hade äfven ur en annan skjuts tillgripit en hästfilt, hvars egare fick resa ända till Blädinge,
der han åter påträffades och filten återtogs.
Godt om luffare, finnes i Wislandatrakten. Så lär ej mindre än 8 stycken i fredags förmiddag aflagt besök hos en familj derstädes.

Ur Smålandsposten N:o 27 Onsdagen den 4 Mars 1896.
Dödsfall.

Till salu:

Att
vår innerligt älskade moder,
framlidne Kyrkoherden i Resmo pastorat
C. L. Carlssons maka,

Ett mindre boningshus jemte ytterhus samt
arrenderätt till cirka 4 skäppland jord, beläget
vid Wislanda jernvägsstation och intill allmänna vägen. Närmare öfverenskommelse med
Hemmansegaren
Joh:s Petersson,
(1284)
Hönetorp Norregård.

Hilda Augusta,
f. Ahlqvist,
fridfullt afled i Wislanda den 4 Mars 1896
kl. 1,10 f.m. i en ålder af 63 år, 4 mån. och
16 dagar, hafva vi den smärtsamma pligten
tillkännagifva.
”Genom mycken bedröfvelse måste vi
ingå i Guds rike”.
Ps. 484
(1371)
Barnen.

Ur Smålandsposten N:o 30 Onsdagen den 11 Mars 1896.
Fastighetshandel. Fru Ehnebuske har i Vislanda för 2,000 kr. köpt ett boningshus af
landstingsmannen S. J. Petersson i Jonsboda.
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Ur Smålandsposten N:o 44 Måndagen den 13 April 1896.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
den Högste hädankallat min älskade make,
f.d. Byggmästaren och Pumparen

Carl Johan Andersson
i Wislanda, som stilla afsomnade den 8
April 1896 kl. 1,43 e.m., i en ålder af 84 år,
11 mån. och 21 dagar, efterlemnande i sorg
mig, barn, barnbarn och barnbarnsbarn,
slägtingar och många vänner.
Cajsa Lena Andersson,
född Svensson.
Psalmen 484. 1 Joh. 4: 9-10.
(2234)

Ur Smålandsposten N:o 49 Fredagen den 24 April 1896.
Lokomotivuppsättningen, å Vislanda-Bolmens jernväg, som genom lokomotivstallsbranden i Vislanda, som bekant betydligt reducerades, blir nu snart åter fullständig och
tillräcklig, sedan bolaget hos Nydkvist & Holm i Trollhättan beställt ett nytt lokomotiv att
levereras på hösten, derjemnte ombygges ett af de brandskadade lokomotiven på Ljunggrens mekaniska verkstad i Kristianstad och de två andra, äfven af branden skadade, hos
ofvannämnda firma i Trollhättan.

Ur Smålandsposten N:o 51 Onsdagen den 29 April 1896.
Å Vislanda marknad, idag var, skrifves till oss, omsättningen af stutar och oxar liflig
och betalades 175-220 kr. för 10 qv. och 200-250 för 11 qvarters sådana. Kor voro svårare att sälja och betalades sådana med högst 115 kr. Ordningen var god.

Ur Smålandsposten N:o 52 Fredagen den 1 Maj 1896.
Fickstölder, begingos, skrifves till oss, å Vislanda marknad i onsdags. Från en Härlundabo stulos 140 kr. och från Johan Karlsson i Blädingenäs 100 kr. Kronolänsman Hjertquist
misstänkte några Hessleholmsbor att ha med denna sorts affärer någon förbindelse. Med
anledning häraf ”öfvertalades” sällskapet, som bestod af 6 karlar och 4 qvinnor, att genast
resa till sitt land igen. Ett par af dem höllos dock dessförinnan under ett par timmars förhör i förvar, hvarpå äfven de fingo resa.

Ur Smålandsposten N:o 55 Fredagen den 8 Maj 1896.
Lokomotivbranden i Vislanda. Det genom eldsvåda i Vislanda förliden vinter ramponerade lokomotivet ”Småland” – har efter vid Ljunggrens mekaniska verkstad i Kristianstad
genomgången grundlig reparation – idag åter börjat användas å Vislanda-Bolmens jernväg.
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De nya tågordningarne å Karlshamn-Vislanda jernväg, genom hvilka tågen från
Karlshamn och Vislanda komma att stå i förbindelse med de ned och uppgående kurirtågen å stambanan, skola tillämpas fr.o.m. den 1 juni. Blandadt tåg afgår från Vislanda kl.
4 f.m. ankommer till Karlshamn kl. 8 f.m., afgår från Karlshamn kl. 7,10 e.m. ankommer
till Vislanda 11,10 e.m.
Nämnda tågordningar möjliggöres derigenom att kurirtågen, i olikhet med förut skett,
stanna i Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 61 Fredagen den 22 Maj 1896.
Nattvardsbarnen i Wislanda ha efter avslutad konfirmationsundervisning i år gifvit
kyrkoherdens i församlingen fru en större summa penningar.

Ur Smålandsposten N:o 62 Måndagen den 25 Maj 1896.
Lokomotivet ”Holmberg”, ett af dem som skadades vid den bekanta lokomotivbranden i
Wislanda, ankom i fredags afton till Ljungby efter vid Trollhättan genomgången reparation af skadorna.

Ur Smålandsposten N:o 64 Fredagen den 29 Maj 1896.
Sjelfmord under lokomotivet. Då uppgående snälltåget igår afton kl. 7,30 befann sig
ungefär ½ km norr om Vislanda station, öfverkördes af detsamma ett fruntimmer, som
tydligen med afsigt att söka döden, ställde sig i dess väg. Händelsen observerades och
tåget stannade så snart sig göra lät, för att taga vård om den olyckliga. Denna befanns
emellertid ha blifvit så gott som ögonblickligen dödad. Hennes ena ben som afkörts på
två ställen, hade skiljts från kroppen och låg på banvallen, hvarjemte ena armen var
krossad. Bland passagerarna väckte naturligtvis den gräsliga tilldragelsen ett pinsamt
uppseende och djupt beklagande.
Den olyckliga har befunnits vara en 23-årig dotter till landtbrukaren Gustaf Magnusson i
Hönetorp, Vislanda socken, Anna Magnusson. Hon har en längre tid varit grubblande och
underlig till sinnes. Nyligen hade hon uppslagit förlofning med en mjölnare från Öjaorten, men alldeles bestämdt antages att denna sak icke medverkat till det hemska beslut,
hon nu satt i verkställighet. Möjligen har här ett hemskt slägtarf talat, ty den armes farmoder var vansinnig vid sin död.
Det beklagansvärda händelsen har väckt stor beklämning i orten och de arma föräldrarne
äro föremål för allmänt deltagande i sin djupa sorg.

Ur Smålandsposten N:o 67 Fredagen den 5 Juni 1896.
Aflyst bro. För omläggning af Vislanda bro är allmänna vägen mellan Vislanda jernvägsstation och Huseby bruk aflyst från trafik under tiden fr.o.m. den 25 dennes t.o.m. den 16
nästa juli, och hänvisas de vägfarande att under tiden taga vägen om Ströby, Lästad, Oby
och Riddarehem.
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Nedrifvet mejeri. Den småländska mejerihanteringen synes ej vara särdeles gifvande. Ett
helt nyligen af hr N. J. Gummesson i Liatorp uppsatt mejeri i Eneryda-Klyfve, Virestad,
har nu på grund af att verksamheten icke lönade sig, blifvit nedrifvet. Det förefaller besynnerligt, att mejeriverksamheten icke skall bära sig, när mjölken vid mejerierna betalas
med 15 öre pr gammal kanna och smör och ost i handeln för närvarande betinga ett ganska högt pris; men orsaken torde nog vara att finna i den omständigheten, att landtmännen
icke lemna tillräckligt med mjölk, utan anse denna vara minst lika vinstgifvande, om den
användes till utfordring af svin o.d.
Vislanda mejeri har heller icke på länge varit i verksamhet.

Ur Smålandsposten N:o 68 Måndagen den 8 Juni 1896.
Rikstelefonens landvinningar. Grimslöfs telefonförening, 8 abonnenter, har anmält sig
för och erhållit inträde i rikstelefonen. Årsafgiften blir 50 kr. och inträdesafgiften 60 kr.
Förbindelsen med rikstelefonen anordnas öfver Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 73 Fredagen den 19 Juni 1896.
Afliden qvacksalfvare. Den särskildt för sin ”behandling” af kräft- och fistelsår bekante
qvacksalfvaren Olof Sjölin från Wislanda har aflidit i Ronneby. Oaktadt Sjölin torde haft
goda förtjenster af sina ”kurer”, var han vid sin död så fattig, att Ronneby stad måste bekosta begrafningen, för hvilken ersättning nu begäres hos Vislanda kommun, som äfven
torde få taga hand om Sjölins sinnessvaga hustru för hennes återstående dagar.

Ur Smålandsposten N:o 77 Onsdagen den 1 Juli 1896.

Missionsmöte
blifver i Wislanda nästa Söndag den 5 Juli
med början kl. 2 på dagen i parken till Svenssons i Hönetorp. Pastor Bredin i Ryssby med
flera predikanter väntas.
Wislanda den 30 Juni 1896.
Styrelsen.
(3811)

Ur Smålandsposten N:o 78 Fredagen den 3 Juli 1896.
Gåfva till lärare. Folkskolläraren i Vislanda P. Sjöstrand erhöll vid vårterminens afslutning en vacker oljemålning af sina elever.
Fritt från mjeltbrand är i dag hemmanet Brohult i Vislanda socken förklaradt. Samtliga
djuren i O. M. Johanssons kreatursbesättning äro nemligen fria från sjukdom, och i går
hade tio dygn förflutit efter rengöringsåtgärdernas vidtagande på stället.
Rymd, iförd uniform, från Jönköpings cellfängelse är sedan några dagar en vaktkonstapel derstädes C. J. Bengtsson. Man har nu spårat honom till Vislanda, hvarifrån han antages hafva begifvit sig till den vid Vislanda-Karlshamns jernväg belägna stationen
Hemsjö, der han har sina föräldrar boende. Troligen är mannen på något sätt otillräknelig.
Han är ”försatt ur tjenstgöring” och hans tjenst fylld af annan person.
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Ur Smålandsposten N:o 82 Måndagen den 13 Juli 1896.
Väghinder. Enär arbetet med den tillernade ombyggnaden af Vislanda, ännu icke kunnat
till följd af högt vattenstånd i Kojta- och Mellansjöarne ännu påbörjas, har med upphäfvande af k. bfhdes aflysning af bron för trafik från den 25 juni till den 18 dennes, nu
kungjorts att för broombyggnadens verkställande bron istället blifvit för trafik aflyst
fr.o.m. den 1 till den 20 nästa augusti, och äro vägfarande hänvisade till att under tiden
färdas vägen om Hönetorp, torpet Riddarehem, Oby och Lästad.

Ur Smålandsposten N:o 85 Måndagen den 20 Juli 1896.
Till polistjensteman, för att under ett år, räknadt från den 15 dennes, biträda med upprätthållande af ordning och säkerhet inom Vislanda stationssamhälle, har mjölnaren C.
Svensson i Vislanda förordnats af k. bfhde i Kronobergs län.

Ur Smålandsposten N:o 89 Onsdagen den 29 Juli 1896.
Dödsfall.

Auktioner.

Att
Herren behagat efter sitt allvisa råd
hädankalla min älskade maka,

Medelst offentlig auktion,
som kommer att hållas i Husaby den 4 och 5
nästa Augusti med början kl. 10 f.m., kommer
att försäljas aflidne Handlanden P. Peterssons
därstädes till urarfvakonkurs afträdda bo, bestående af: guld, och silfver, möbler och husgerådssaker, deribland en myckenhet utmärkt
bra linne samt sängkläder, den aflidnes gångkläder, en del yttre inventarier såsom 2 vagnar
med säten och fotsackar, en arbetsvagn och 5
st. får. Handelslagret bestående af manufaktur,
korta varor, specerier, glas och porslin m.m.
Handelslagret och yttre inventarier säljas
första dagen, möbler, linne med sängkläder
andra dagen, och kommer försäljningen af linnet att börja kl. 12 på dagen. Säkre och af oss
kände köpare erhålla 3 månaders betalningsanstånd.
Wislanda den 24 Juli 1896.
Gust. Bengtsson,
N. P. Swensson,

Wendla Andersson,
som efter en lång tärande sjukdom och i
tron på sin Frälsare afled den 27 dennes kl.
8 e.m., i en ålder af 53 år, 4 månader och
24 dagar, sörjd och saknad af mig, 6 barn,
barnbarn samt många slägtingar och
vänner, har jag den sorgliga pligten
tillkännagifva.
Wislanda den 28 Juli 1896.
John P. Andersson,
Davids Psalm 16 k. 6 vers.
(4305)

Sysslomän.

Ur Smålandsposten N:o 93 Fredagen den 7 Augusti 1896.

Gårdssmedssamt första Ryktare-platserna på Husaby Bruk
blifva lediga instundande 24 Oktober. Ansökningar med betyg insändas till Husaby Bruks
kontor pr Wislanda.
(4406)
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(4266)

Ur Smålandsposten N:o 94 Måndagen den 10 Augusti 1896.
Vådlig ridt. Då sjöbeväringen på resa från Karlskrona till Halmstad i fredags färdades
mellan Vislanda och Målaskogs stationer, förde ett par af manskapet oljud samt uppförde
sig i öfrigt oregerligt, hvadan tjenstgörande konduktören å tåget vid framkomsten till
Målaskog fann sig föranlåten anmäla förhållandet för de beväringen åtföljande officerarne.
Då desse derpå skulle utfösa den mest bångstyrige sällen från jernvägskupén, gjorde den
vilde krigaren våldsamt motstånd, men öfvermannades snart af en från Wexiö skolläraremöte till sitt hem i Sunnerbo återvändande folkskollärare, hvilken har förmånen att vara
en och annan fot längre än folk i allmänhet samt ega en motsvarande kroppsstyrka, och
slungades af honom ett godt stycke utåt jernvägsperrongen. I samma ögonblick afsignalerades tåget och man trodde sig vara qvitt orosstiftaren. Vid framkomsten till Ryssby station gäckades emellertid passagerarnes förhoppningar derutinnan, ty då befanns, att mannen i fråga i sista stund sprungit ifatt tåget,
hoppat upp på den eftersta vagnens buffert,
och ridande å denne, medföljt tåget till sistnämnda station. Emellertid fick den unge vid Husaby Bruk blir ledig till uthyrning den 1
bråkstaken, sedan han bedt vederbörande om November innevarande år. Spekulanter hänförlåtelse för sitt dumdristiga tilltag, fortsätta vända sig till
(4405) Husaby Brukskontor pr Wislanda.
sin färd med tåget i en mera beqväm och
mindre farlig ställning, skrifves till Sm.P:n.

Handelslägenheten

Ur Smålandsposten N:o 100 Måndagen den 24 Augusti 1896.
Passagerare slagen å Wislanda jernvägsstation. Från Wislanda skrifves till oss. En
yngling om 15 à 16 år, som till hr. W. Persson, förut bosatt i Ljungby, anlände hit med
tåget kl. ½ 7 igår afton på väg till sitt hem i Malmö. För att under uppehållet förströ sig
gick han in i 1:a klassens väntsal och slog sig ned framför ”tittskåpet”. Nu passade 10 à
12 af platsens, mer än en gång förut, störande, halfvuxna, dagdrifvande slynglar på och
ställde sig tätt intill hvarandra utanför fönstret med uppsträckta armar, hindrande ljuset att
intränga till väntsalen, för att sålunda göra nöjet för gossen om intet. Då denne derför
genast aflägsnade sig från väntsalen, blef han af hela skaran förföljd med skällsord och
svordomar, i hvilken sport ungdomarna äro synnerligen uppöfvade. Han vände sig om
och anhöll om att få gå ifred, men blef istället af klungan omringad och öfverfallen med
knytnäfslag och sparkningar. Troligen hade ynglingen blifvit utsatt för ännu större
misshandel, om ej en konduktör kommit fram till hans beskydd. Men han hade då trots
tappert försvar, och hans ansigte blödde.
Då vi, på grund af detta meddelande pr. telefon å Wislanda station begärde närmare
upplysningar, uppgaf man der, att den unge passageraren, förargad öfver gaminernas
beteende, sjelf börjat leken med att näpsa en af dessa, samt att kalabaliken varit af mindre
betydenhet.
Karlshamn-Vislanda jernväg. Från och med den 1 Oktober, då denna jernväg erhållit
ett nytt lokomotiv, kommer hastigheten med morgontåget från Vislanda att betydligt
ökas, och är meningen att tåget redan omkring kl. ½ 10 skulle inträffa i Karlshamn.

Ur Smålandsposten N:o 106 Måndagen den 7 September 1896.
Småländingarne i Amerika. F. verkmästaren Magnus Olsson i Chicago, bördig från
Vislanda, har den 10 Augusti aflidit derstädes, 62 år gammal. Han kom till Amerika 1864
och arbetade sig snart upp till en mycket ansedd ställning bland svenskarne i Chicago, der
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han under många år innehade en ansvarsfull post vid ett kabelbyggnadsbolag. Han var
ock en af den lifaktiga svenska föreningen ”Balders” stiftare och dess president under
många år.
– Den 7 Augusti sköt sig i Des Moines, Iowa, 38-årige Oskar Johansson, bördig från
Kråkshults församling. Han efterlemnar hustru och barn. Ekonomiska svårigheter anses
vara orsaken.
År 1896 den 1 September intogs i härvarande handelsregister följande
anmälanden:
af Anders Gustaf Lindblom, vid Wislanda jernvägsstation af Wislanda
socken om idkande af handelsrörelse derstädes under firma A. G.
Lindblom,
af Axel Gottfried Rathke i Wislanda att han ämnar i staden Lund öppna
afdelningskontor af sin i Wislanda underfirma A. Rathke anmälda
affärsverksamhet, samt att denna afdelning af verksamheten kommer att
förvaltas från hufvudkontoret i Wislanda och således ej att ega sjelfständig förvaltning; hvilket härmed kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 111 Fredagen den 18 September 1896.
Vislanda marknad, idag är fåtaligt besökt
och affärerna går trögt.
För 12 qv. oxar har betalts 225-250 kr. och
för 13 qv. 250-300 kr. Kor betinga 75-100
kr. Inga oordningar har förekommit. Vädret
är regnigt.

Vackert hemman
till salu.
Till följd af egarens död försäljes å auktion
den 30 September 1/4–dels mantal Boaryd
Lillegård i Ryssby socken, med eller utan gröda. Hemmanet, som har ett vackert läge vid
stora vägen mellan Wislanda och Ljungby, är i
allo väl häfdadt och i godt skick, har skog till
afsalu, vinter och sommarföder en häst och 10
fäkreatur samt får. Spekulanter få närmare
upplysning af undertecknad mot tvenne porton, och bästa underrättelsen genom att sjelfva
bese egendomen.
Hyalt pr Ryssby den 15 September 1896.
(5231)
Anders Månsson.

Ur Smålandsposten N:o 112 Måndagen den 21 September 1896.

Alma Wellde,
Elmhult,
anländer till Vislanda Torsdagen den 24
September med ett modernt och välsorteradt
lager af Dam- och Barnhattar samt modevaror till billiga priser.
Bostad: Fröken Jenny Lindén.
OBS. Endast tre dagar.
OBS. Mjuka reshattar från 2 kr.
(5329)
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Ur Smålandsposten N:o 114 Fredagen den 25 September 1896.
Bestulna blefvo, meddelas oss, å Vislanda marknad en hemmansegare från Vislanda
socken på 30 kr. samt på en å 100 kr. lydande revers och en torpare å kr. 57,25.

Ur Smålandsposten N:o 120 Fredagen den 9 Oktober 1896.
Sextiofyra svin i en vagn måtte vara för mycket, ty af detta antal, som i går anlände till
Wexiö från Wislanda å jernvägen, hade ett, troligen till följd af trängseln aflidit, enligt
anteckning å Wexiö poliskontor.

Ur Smålandsposten N:o 127 Måndagen den 26 Oktober 1896.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
min innerligt älskade make,
Banmästaren

Magnus Jönsson
född den 18 Juni 1839, stilla och fridfullt
afled i Wislanda efter ett långvarigt lidande
den 25 Oktober 1896 kl. 8,15 f.m., djupt
sörjd och saknad af mig och barn, en
gammal fader och bröder samt slägtingar
och vänner.
Augusta Jönsson,
född Danielsson,
Sv. Ps. 275.

–––
Sorgens kalk i botten tömd,
Brustet hjerta, grafven gömt.
Lifvets strid och hårda öden
Funnit frid i döden.
(6038)

Ur Smålandsposten N:o 136 Måndagen den 16 November 1896.
Ny materiel å jernvägssträckan Wislanda-Halmstad. Wislanda-Bolmens jernväg har i
Trollhättan låtit bygga ett nytt, sexkoppladt lokomotiv, hvilket bär namnet ”Finnveden”
och nu levererats.
Från Kockums mekaniska verkstad har för Halmstad-Bolmens jernväg levererats 20 nya
lastvagnar.

Ur Smålandsposten N:o 138 Fredagen den 20 November 1896.
Nya attentat mot bantåg. Igår eftermiddag då tåget n:r 6 från Ljungby till Vislanda å
Vislanda-Bolmensbanan befann sig 1 km. vester om Vislanda, körde maskinen på en
grind, som af någon niding placerats öfver skenorna. Lokomotivet, en af de nyanskaffade
höga maskinerna, blef icke förderfvadt och urspårade ej heller, men man måste stanna för
att befria underredet från spjelorna af det krossade hindret. Lokomotivet stötte efter en
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stund åter på ett hinder – ännu en öfver banan lagd grind, men denna undanfördes af
lokomotivets gardjern, så att här ej ens uppehåll vållades. Hade ett af banans gamla
lokomotiv gamla låga lokomotiv – t. ex. ”Snapphanen” – begagnats, skulle det ovillkorligen i större eller mindre mån skadats. Spaningar efter gerningsmannen pågår.

Ur Smålandsposten N:o 139 Måndagen den 23 November 1896.
Hästen föll i brunnen. Då åbon Johan Persson i Nygård, Wislanda socken, för en tid sedan skulle köra hem sent på qvällen, var hästen törstig, och då han kom till Lindås, der en
brunn ligger utmed vägen, rände han mot brunnskaret så att det skuffades undan och
djuret föll med hufvudet före ned i brunnen. Hästen som gick förlorad säges ha varit värd
250 kr.

Ur Smålandsposten N:o 140 Onsdagen den 25 November 1896.
Attentatet å Wislanda-Bolmens jernväg. Föröfvaren af detta misstänkes nu vara en illa
känd person, som kl. 7 i torsdags besökte Vislanda. Han bar träskor på fötterna och spår
efter dylika har upptäckts på banvallen i närheten af stället för nidingsdådet.
Ett tydligtvis af okynne föröfvadt attentat å samma jernväg omkring 8 dagar förut berättas hafva egt rum i närheten af Tutaryd, der flera stenar öfverlagts skenorna af en minderårig son till en i närheten boende person. Denna torde få en välförtjent näpst i form af aga.

Ur Smålandsposten N:o 141 Fredagen den 27 November 1896.
Stöld. Som vi förut nämndt häktades i Jönköping den 21 dennes arbetaren Lars Johan
Karlsson för det han å lägenheten Utkiken i Dunkhalla ur ett skåp tillgripit en del klädespersedlar, en kavaj, två par byxor samt en fruntimmerskappa. Han stod inför rätta igår inför Jönköpings rådhusrätt.
Hörd angående sina lefnadsförhållanden upplyste den tilltalade att han var född 1844 å
Nygård i Ryssby i Sunnerbo af torparen Karl Gustaf Andersson och hans hustru Kristina
Jonsson. Hos föräldrarna vistades han tills han var ett par år gammal, då han kom till sin
mormor i Vislanda, från hvilket ställe han vid 12 års ålder flyttade till Vestra Thorsås sn.,
der han vid 15 års ålder konfirmerades. Här vistades han tills han fyllt 21 år. Sedan
arbetade han vid södra stambanans byggande i flera år, hvarefter han kom till Stockholm,
der han sedan haft tillfälligt arbete. Han har redan fyra gånger förut straffats för stöld å
olika ställen, första gången 1875 och sista gången 1893, då han dömdes till 3 års straffarbete.
Den nu begångna stölden erkände han, och allmänna åklagaren öfverlemnade under
ansvarsyrkande målet, hvarpå rätten dömde den anklagade jemlikt 20 kap. 1,7,14 §§
strafflagen till 3 års straffarbete och 5 års förlust af medborgerligt förtroende.
Sm. A.

Ur Smålandsposten N:o 143 Onsdagen den 2 December 1896.
”Ryd” heter ett nytt fyrkoppladt lokomotiv, som för Karlshamn-Vislanda jernvägs räkning levererats af Nyqvist & Holms mekaniska verkstad i Trollhättan.
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Ur Smålandsposten N:o 144 Fredagen den 4 December 1896.
Samvetspengar. Med snälltåget anlände, skrifves till oss, en herre som frågade efter en
der boende omkring 60-årig arbetare i knappa omständigheter. Man kan tänka sig den
gamles glada öfverraskning, då den främmande drog fram en splitter ny 50-kronorssedel
och sade: ”Här har Du 50 kr. som jag genom falskt kortspel narrade från Dig när Du var
en 15 à 16 års pojke.”, sade personen och försvann.

Ur Smålandsposten N:o 146 Onsdagen den 9 December 1896.
Försäkra hästarne! Landtbrukaren J. Petersson, Snöreshult, Wislanda, var i söndags
stadd på resa genom Wirestad. Plötsligt angreps hans häst, ett stort värdefullt djur, af
kolik och dog inom kort. Den var ej försäkrad, hvadan egaren gör en betydande förlust.

Ur Smålandsposten N:o 154 Onsdagen den 30 December 1896.
För lösdrifveri, har varnats arbetaren Sven Magnus Pettersson född 1850 i Vislanda sn.,
af länsmannen i Bara härads vestra distrikt.

Ur Smålandsposten N:o 5 Måndagen den 11 Januari 1897.
Rättegångs- och polissaker.
En sinnessjuk person. För lösdrifveri i Kristianstad häktade *Sven Magnus Pettersson,
uppgaf sig vid förhöret vara född i Ljungsboda, Wislanda socken. Emellertid har pastor i
Vislanda meddelat, att något ställe med namnet icke finnes i nämnda församling, hvarför
Länsstyrelsen i Kristianstads län vändt sig till öfverläkaren vid Vadstena hospital, der
Pettersson påstår sig ha varit intagen för två år sedan, med anhållan om de upplysningar
om den häktade, som läkaren möjligen kan lemna.
*Personen skall med all sannolikhet vara Sven Magnus Pettersson sederm. Hultgren född 1850-04-15 i Vislanda sn. Föräldrarna var Torparen Peter Magnusson född 1819-07-11 Vislanda, o.h.h. Elin Eriksdotter född
1818-11-15 Vislanda. De var bosatta på torpet Jonsboda, Vislanda sn.
Sven Magnus Hultgren avled 1927-09-09 på Ålderdomshemmet i Mjölby, Östergötl. län.
A.R.

Ur Smålandsposten N:o 11 Torsdagen den 21 Januari 1897.
Silfverbröllop, har i dagarne firats af hemmansägaren Magni Olsson och hans maka i
Kyllershylte, Vislanda socken.
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Ur Smålandsposten N:o 22 Onsdagen den 10 Februari 1897.
Kristianstads enskilda banks kontor i Vislanda har nu, från att vara kommissionskontor, blifvit sjelfständigt afdelningskontor, så att affärsvexlar diskonteras och köpas vid
presentationen samt lån utlemnas genast, utan afdragningsränta, hvarjemte utländska
valutor köpas och säljas till dagens kurser. Kontorschef och verkställande direktör är hr
Axel Rathke.

Ur Smålandsposten N:o 27 Onsdagen den 18 Februari 1897.
Tattare, lära i dagarne husera i Vislandatrakten, der de tillställt störande uppträden på ett
par ställen, och lära äfven stölder begås.

Ur Smålandsposten N:o 34 Onsdagen den 3 Mars 1897.
Stöld, föröfvades häromdagen hos döfstumme skomakaren Aron Magnusson i Krokshult
af Wislanda socken, troligen af någon medlem af ett tattarefölje. En okänd mansperson
passade nemligen på och tillegna sig en kopparkittel i köket under det Magnusson befann
sig uppe på vinden, och endast en sängliggande ålderstigen qvinna befann sig i stugrummet.
En afskedsfest, hölls i lördags afton å Wislanda hotell, då vänner och bekanta till stort
antal bjödo farväl åt utnämnde 1:e stationsskrifvaren J. Olsson, hvilken nu efter 21-årig
verksamhet i Wislanda förflyttats till Göteborg.

Ur Smålandsposten N:o 38 Onsdagen den 10 Mars 1897.
Missionsauktion. Sistlidne lördag var, skrifves till oss, i Wislanda missionshus anordnad
auktion å en del arbeten, som för missionens räkning dels skänkts och dels förfärdigats af
missionsvännerna på platsen. Före och efter försäljningen, som inbringade 160 kr., höllos
föredrag, omvexlande med sång och musik, af predikanterna Wahlborg och Nyström från
Wexiö. Mycket folk hade infunnit sig, så att lokalen var till trängsel fylld.

Ur Smålandsposten N:o 41 Måndagen den 15 Mars 1897.

För

Vår-Saisonen
kan genom undertecknad

Kainit, Kali magnesia
och

Thomasfosfat,
med garanterad halt, erhållas från fartyg till
lägsta partipriser, om snar uppgörelse träffas.
Öfriga gödningsämnen till fabrikspriser.
Wislanda i Mars 1897.
(1654)

N. P. Svensson.
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Ur Smålandsposten N:o 47 Lördagen den 27 Mars 1897.
Dödsfall.
Att
Gud efter sitt allvisa råd behagat till sig
hemkalla vår ömt älskade son

Bror Alexius,
hvilken stilla och fridfullt afled i Wislanda
Fredagen den 26 Mars 1897 kl. 11,55 e.m. i
en ålder af 6 år, 8 mån. och 9 dagar, djupt
sörjd och saknad af oss, bröder, faster och
mormor samt öfriga slägtingar och vänner,
hafva vi den sorgliga pligten
tillkännagifva.
Wislanda den 27 Mars 1897.
Augusta och Victor Wigforss.
Sv. Ps. 345, v. 5.
Herren gaf och Herren tog, välsignadt vare Herrens namn.
(2156)

Ur Smålandsposten N:o 50 Torsdagen den 1 April 1897.
Snälltåg å jernvägen Vislanda-Halmstad. En plan säges vara, skrifves från Ljungby, att
låta ett snälltåg utgå från Halmstad så tidigt att det kommer i förbindelse med uppgående
snälltåget å stambanan, och likaledes låta ett snälltåg afgå från Vislanda i förbindelse med
nedgående dagssnälltåget.
Genom detta arrangement, som derest det genomföres, skulle börja den 1 juni, skulle
man kunna resa från Ljungby till Wexiö och åter samma dag.
Genom denna projekterade ökning i tågens antal skulle ock summan af afgående och ankommande tåg till Ljungby station uppgå till tolf.

Ur Smålandsposten N:o 51 Lördagen den 3 April 1897.
Rättegångs- och polissaker.
För lösdrifveri har Gustaf Svensson från Wislanda socken i Kristianstad dömts till
tvångsarbete i 3 månader. Han hade den 10 September förra året varnats för lösdrifveri,
men har nu ånyo gjort sig skyldig till nämnda förseelse.

Ur Smålandsposten N:o 53 Onsdagen den 7 April 1897.
År 1897 den 5 April intogs i härvarande handelsregister följande anmälanden:
af Svea Elvira Bager om idkande af handelsrörelse i Wislanda af Wislanda socken under firma Svea Bager.
af Jenny Mathilda Lindén, att hon upphört med sin i Wislanda af
Wislanda socken under firma Jenny Lindén idkade filial af handelsrörelse hvilket härmed kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.
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Ur Smålandsposten N:o 57 Onsdagen den 14 April 1897.
Ett goodtemplarhus skola Wislanda nykterhetsvänner uppföra för en kostnad af omkring
3,000 kr. Tomten, som redan är inköpt, har kostat 300 kr.

Ur Smålandsposten N:o 61 Torsdagen den 22 April 1897.
Han skulle skriva till Sigurd. Med påskaftonens sista söderut gående bantåg från Wislanda aktade två glada påskfirare att medfölja och stodo å platformen mellan två vagnar
med hvar sin lilla nattsäck tryckt mot hjertat och hvar sina buteljer spritvaror i tröjfickorna. I förskott på påskkalaset hade de tagit sig några grundliga filiklämtare, stämningen var glad och under intrycket af densamma – föll den ene bacchibrodern framstupa
från vagnen ned på perrongen när bantåget knyckte i väg. Nattsäcken mildrade fallet,
skankarna klarade hjulen lyckligt, flaskorna höllo och tåget ångade i väg under båda
vännernas högljudda jemmer och protester mot att sålunda bli skillda åt vid en kyrkofest
den de så säkert ämnat gemensamt fira.
Vid framkomsten till Liatorp befanns det emellertid att den i Wislanda tappade stallbrodern undfått den bästa delen, enär det vänliga hem, de båda resenärerna skulle gästa,
egentligen låg – utmed Wislanda-Bolmens jernväg, så att de uti sin sällhet gått ombord å
fel tåg. Nu blef han, som oförvarandes kommit med till Liatorp, mycket ledsen, ännu
ledsnare då han förnam att han först följande dag kunde komma tillbaka till Wislanda,
och alldeles rosenrasande förbaskadt förtviflad när man förklarade att han måste betala
biljett både fram och åter för den lilla ofrivilliga turen Wislanda-Liatorp. Han protesterade, men det hjälpte inte, och då skriade han högt i sin ångest: ”Dä här ä förbanna mej,
skamlitt, orätt och svinaktigt mot en skattedragande medborgare på statens egen jernväg,
å ja ska, min själ, skrifva te Sigurd ätter rättvisa!”
Det är rent af både roligt och rörande att ständigt förnimma, hurusom inom alla kön,
åldrar och samhällsklasser den åsigten varder allt mer och mer rotfast, att den förtrycktes
och förorättades allra säkraste skydd och beskärm i det här landet dock till sist otvifvelaktigt finnes uti denna utmärkta tidning, hvars ömsinta redaktion redan starkt funderar
på en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla sina prenumeranter mot florshufvor och ofrivilliga påskresor.
Signaturen ”Sigurd” – egentligen Alfred Hedenstierna var en skribent i Smålandsposten. Mellan åren 1884 1898 var han tidningens huvudredaktör. Han kunde med sina kaleidoskop och krönikor roa tidningens läsare
med sina knivskarpa betraktelser över stort och smått. Ända fram till sin död 1906 skrev han artiklar för
tidningen.

Ur Smålandsposten N:o 63 Måndagen den 26 April 1897.

Handelslägenheten
på Husaby bruk är ledig till uthyrning.
Spekulanter hänvända sig till Husaby bruks
kontor pr Wislanda.
(2924)
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Ur Smålandsposten N:o 64 Onsdagen den 28 April 1897.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
vår käre Gud genom en stilla död till sig
hemkallat vår innerligt älskade moder

Cajsa Lena Andersson,
född Svensson,
i en ålder af 83 år, 11 månader och 10 dagar, djupt sörjd, saknad och begråten af oss
barn, barnbarn, slägt och många vänner.
Wislanda den 24 April 1897.

Barnen.
Joh. Ev. 11: 25–26. Sv. Ps. 492.
(2966)

Ur Smålandsposten N:o 65 Torsdagen den 29 April 1897.
Vislanda marknad, idag är talrikt besökt, men kreaturstillförseln är icke vidare stor.
Priserna äro för 11 qvarters stutar 225 kr., 12 qv. oxar 275-300 kr., och 14 qv. 400-430
kr., allt per par. Kopriset gick för vackraste djur till 120 kr.

Ur Smålandsposten N:o 66 Lördagen den 1 Maj 1897.
Till konungens jubileumsfond, har Vislanda sparbank igår anslagit 300 kr. Beslutet
skall underställas k. bfhdes i Kronobergs län pröfning.
Ett vildt uppträde, förekom igår e.m. vid Vislanda station. En f.d. artillerist från Wexiö,
hvilken nu är ute som en sorts resehandlande, ställde till bråk vid Vislanda hotell. Då han
af platsens polisman skulle anhållas, drog han knif och sårade den med denna extra banvakten Johansson, hvilken skulle bistå polismannen. Hugget träffade rätt svårt i ena handen. Den vildsinte bråkmakaren lyckades undkomma men efterräkningen väntar honom.

Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 8 Maj 1897.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 8 maj.
(Ordf. häradshöfding C. M. Fleetwood.)

För hemfridsbrott och anläggande af mordbrand undergick häktade arbetaren Johan
Gustaf Svensson från Virestad nu ransakning. Af den upplästa polisrapporten framgick,
att Svensson som lär vara en illa känd person, är 33 år gammal och mest försörjt sig med
tillfälligt arbete.
Målsegaren August Svensson i Röshult Bjelleberg, Vislanda socken, egare till den qvarn
hvari elden utbrutit, var personligen närvarande.
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Svaranden förklarade sig i öfverlastadt tillstånd natten till annandag påsk ha ankommit
till målsegandens hem, der han träffat Bengt Andersson, hvarpå de gått in i qvarnen.
Hvad som sedan hände kunde han ej minnas. Han hade varit redlöst öfverlastad. I detta
tillstånd trodde han sig ha stött till en lampa, hvarvid elden torde ha uppkommit. Derefter
kom han ej till sans förrän på morgonen. Då hade han emellertid ej varit qvar i qvarnrummet, men hur han kommit ur den brinnande qvarnen, visste han ej. Åklagaren, kronolänsman Hjertqvist, frågade hvarför Svensson så sent på natten ankommit till qvarnen.
Hade det skett i god afsigt? Hade han ej förut fällt hotfulla yttranden? Han hade för vana,
att då han var berusad, gå omkring och föröfva ofog. Vid tillfället skulle svaranden äfven
ha anställt åtskillig åverkan på möbler m.m.
I målet hördes upplysningsvis mjölnaren Ernst Andersson från Röshults qvarn, mjölnaredrängen Bengt Andersson från Enganäs qvarn. Den förstnämnde förklarade att svaranden vid tillfället varit mycket bråkig, slagits och dragit knif, men visst icke varit
redlös. Bengt Andersson afgaf en liknande berättelse. Han trodde, att svaranden anstiftat
elden.
Åklagaren anhöll om uppskof för bevisnings förebringande, hvarpå målet uppsköts till
den 29 dennes, då åklagare skall förebringa den bevisning, som kan anskaffas.

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 22 Maj 1897.
Vislanda sparbanks gåfva, 300 kr. till konungens jubileumsfond af k. bfhde i Kronobergs län, enär bl. a. bankens reservfond med öfver 6,000 kr. öfverstiger 10 % af insättarnes behållning.

Ur Smålandsposten N:o 81 Lördagen den 29 Maj 1897.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 29 maj.
(Ordf. häradshöfding C. M. Fleetwood.)

Mordbrandsmålet. Häktade arbetaren Johan Gustaf Svensson från Virestad förekom nu
ånyo. Svaranden upprepade sin förut afgifvna förklaring, att han vid brandtillfället, varit
så berusad, att han just ingenting mindes.
Såsom vittnen hördes soldaten Oskar Trygg och torparen August Hägg.
Den förre berättade att svaranden vid tillfället varit onykter, men ej alldeles redlöst
öfverlastad. Svaranden hade förut varit ovän med målsegaren.
August Hägg omtalade, att svaranden förut på natten varit hos honom och der blifvit
bjuden på dryckesvaror, dock hade ej Svensson då varit berusad.
Åklagaren yrkade ansvar å svaranden för mordbrand eller, om detta ej kunde bifallas, för
skadegörelse. Målsegaren begärde skadeersättning.
Häradsrättens utslag blef, att svaranden frikändes för ansvar för mordbrand, men förklarades varit vållande till eldsolyckan, och dömdes han härför att böta 50 kr. hvarjemte han
skall ersätta den uppkomna förlusten.

Ur Smålandsposten N:o 100 Måndagen den 5 Juli 1897.
Trolofvade:

Aug. Lindahl
Esther Modig
Wislanda.

Wexiö.

Meddelas endast på detta sätt.
(4393)
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Ur Smålandsposten N:o 110 Torsdagen den 22 Juli 1897.
Tågmissöde. Då uppgående persontåget som ligger öfver natten i Alfvestad igår afton
ankom till Vislanda, hade lokomotivet gått varmt, hvarför reservlokomotiv måste eftertelegraferas från Alfvestad, och inkom tåget härigenom 1 ½ timma försenadt till Alfvestad.

Ur Smålandsposten N:o 112 Måndagen den 26 Juli 1897.
Dödsfall.
Att
vår älskade moder
Enkefru

Emma Charlotta Adelaide Öhrström,
född Gelotte
Stilla och fridfullt afled i Wislanda
Torsdagen den 22 Juli 1897 kl. 11.15 f.m. i
en ålder af 60 år, 1 månad och 20 dagar,
djupt sörjd och innerligt saknad af oss, svägerska och många vänner, hafva vi härmed
den smärtsamma pligten tillkännagifva.
(4782)
Barnen.

Ur Smålandsposten N:o 117 Onsdagen den 4 Augusti 1897.

Vid Husaby bruk
blifva till hösten platser lediga för en erfaren
Landtbruksbokhållare, en Smed, en
Ladugårdsförman samt två gifta Kördrängar. Ansökningar med betygafskrifter
insändas till Husaby Bruk pr Wislanda.
(4983)

Ur Smålandsposten N:o 118 Torsdagen den 5 Augusti 1897.
Olyckshändelse. Trävaruhandlaren P. J. Johansson från Åäng, Vislanda, råkade en dag i
förra veckan under jagt å sjön Tjurken slinta och falla, hvarvid han mot en sten svårt
skadade knäskålen å ena benet, samt föll i vattnet. Oförmögen att sjelf taga sig upp ur det
våta, skulle han kanske omkommit, därest icke hans jagtkamrat kastat sig i vattnet och
räddat honom.
En marknadsresa, som slutade med döden. Igår afton hittades i den s.k. ”Klara källa”
vid Aringsås kyrka en död mansperson, som vid närmare undersökning befunnits vara 76årige *Peter Johan Jonasson från Wislanda. Han hade under dagen bevistat Moheda
marknad, och hade antagligen på hemvägen skolat släcka sin törst i källan, då han något
rusig som han var, tagit öfverbalans och fallit i källan ur hvilken han saknat förmåga att
sjelf praktisera sig upp. *Peter Jonasson f. 1821-05-07 död 1897-08-04 från backst. Engaholm u. Fröåsen.
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Ur Smålandsposten N:o 122 Torsdagen den 12 Augusti 1897.
Olyckshändelse. I tisdags råkade Anders Johannesson från Piggaboda i Vislanda socken
under rödningsarbete svårt hugga sig i högra vristen. Han vårdas nu å Wexiö lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 129 Onsdagen den 25 Augusti 1897.
Olyckshändelse. Af en ilsken ko blef häromdagen hustrun till torparen Carl Melin i
Ugnabygden af Wislanda socken svårt stångad i hufvudet så att hon måst till förbindning
införas till Ljungby lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 131 Lördagen den 28 Augusti 1897.
Polisuppsyningsman i Wislanda. På ansökan af ordföranden i Wislanda sockens kommunalstämma har k. bfhde i Kronobergs län förordnat telegrafisten N. O. Olsson att under
ett år från och med den 19 dennes biträda med upprätthållande af ordning och säkerhet
inom Wislanda samhälle.

Ur Smålandsposten N:o 143 Lördagen den 18 September 1897.

1872 – 18 September – 1897.
En hänsofven och en jubilerande Sveadrott.

Karl XV.

Oskar II.

Sorg och glädje, skuggor och solsken skifta ständigt om här uti ändlighetens verld.
Så ställer sig i dag det ljusa och glädjande minnet af vår nuvarande älskade konungs 25
lyckliga regeringsår mot den dystra bakgrunden af landssorgen öfver hans broders bortgång till skuggornas rike efter svåra lidanden.
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Med anledning af minnesdagen bringa vi i dag våra läsare de båda Sveadrottarnas bilder.
Kär var den femtonde Karl Sveriges folk, hvilket ärade och upphöjde hans dygder samt
översåg med hans fel i den grad, som endast kommit få monarker till del. Skälet dertill
var hans stora personliga älskvärdhet och vinnande yttre egenskaper samt att både hans
dygder och fel voro af den äktsvenska arten, präglade af nationellt kynne.
Konung Oskars regering har liksom företrädarens varit fridsäll, men dock segersäll, om
vi medräkna segrarna på kulturens fält, på den andliga och materiella odlingens områden;
den har varit en tid, som visserligen haft sina pröfvande drag, men dock, om vi jemföra
oss med flertalet af jordens öfriga folk, gifvit rikare anledningar än de flesta af dessas
historia under motsvarande tidsrymd att ödmjukt hembära vår stora tacksamhet till
konungarnas Konung.
Vid Vislanda marknad, igår var kreaturstillförseln mycket stor och handeln gick raskt
undan, enär många uppköpare funnos. 13 qvarters oxar gällde omkring 300 kr. Medelpriset å kor var 80 à 90 kr. och högsta kopriset 130 kr. Ordningen var god.
Hemmansegaren Gustaf Svensson i Röshult blef af med 511 kr., men kunde icke med
visshet uppgifva om stöld här förelåg eller om penningarne tappats.

Ur Smålandsposten N:o 144 Måndagen den 20 September 1897.

Boningshus
till salu.
Genom auktion, som på stället förrättas Fredagen den 24 dennes kl. 4 e.m., försäljes till
den högstbjudande hälften af hus N:o 23 med
tillhörande trädgård samt uthus äfvensom förpantningsrätten till år 1912 å tomten, jämte 6
öfriga bebyggda och en del obebyggda tomter.
Huset välbeläget nära härvarande jernvägsstation, lämpligt för privatperson eller affärsman,
innehåller 7 rum, kök, brygghus och vindsrum,
har under de senare åren lemnat en hyresinkomst af 325 kronor, hvarjemte tomterna
lemnat en årlig arrendeinkomst af 230 kronor.
Lägenheten får tillträdas den 1 nästa November.
Betalningsvilkor m.m. tillkännagifvas vid
auktionstillfället eller dessförinnan af undertecknad.
Wislanda den 18 September 1897.
(5329)

N. P. Svensson.

Ur Smålandsposten N:o 149 Onsdagen den 29 September 1897.
Fastighetshandel. Enkefru Enebuske i Vislanda har sålt hälften af huset och tomten n:o
23 vid Vislanda jernvägsstation till baron T. Gyllenkrook för 3,200 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 155 Lördagen den 9 Oktober 1897.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
Gud i sitt allvisa råd behagat efter
långvarig, tärande sjukdom hädankalla vår
älskade son,
Handelsbiträdet

Axel Lindahl

i Wislanda, som lugnt och stilla afled i
föräldrahemmet i dag kl.5,50 e.m., efter en
lefnad af 36 år, 7 mån. och 21 dagar, djupt
sörjd och begråten af oss, bröder,
slägtingar och vänner.
Lindås den 8 Oktober 1897.
Christina och L. Lindahl.
Esaias 54 kap. 7, 8 & 10 v. (6354)

Ur Smålandsposten N:o 157 Onsdagen den 13 Oktober 1897.
Ifrågasatta grafvårdar. Offer upptogs, skrifves till oss, i Vislanda kyrka i söndags för
åstadkommande af ett grafmonument öfver år 1873 aflidne kyrkoherden A. E. Eggertz
samt hans år 1888 hos sin mor, komminister Vijkmark i Jäth afdöda, efterlemnade maka,
hvilka båda ligga jordade vid hvarandras sida å Vislanda kyrkogård. Orsaken härtill var
ett begär att visa tacksamhet för det en de hädangångnes son plägat å sina föräldrars dödsdagar öfverlemna till Vislanda kommun större eller mindre penningsummor, erkännerligen åt skolan, för att hugfästa föräldrarnas minne. Man hade å kommunalstämma föreslagit, att kommunen skulle anslå ett belopp för berörda ändamål, men då man var i
tvifvelsmål om, huruvida stämman var lagligen berättigad dertill, beslöts att på nämndt
sätt söka anskaffa medel. Kollekten blef denna gång kr. 48,02.

Ur Smålandsposten N:o 159 Lördagen den 16 Oktober 1897.
Stängdt badhus. En afsaknad för stationssamhällets invånare är, skrifves till oss, att badhuset i Vislanda under innevarande höst och vinter kommer att hållas stängdt, då det föregående år under samma tid varit öppet minst två gånger i veckan. Orsaken härtill är det
ringa intresse befolkningen å platsen visat för detsamma.

Ur Smålandsposten N:o 160 Måndagen den 18 Oktober 1897.
Bref från Vislanda.
(Till Smålandsposten).

De härstäde rådande postala förhållandena äro på visst sätt och på mera än ett hänseende
af ganska exempotionell natur. Efter att till en början poststationen, såsom fallet är vid de
allra flesta jernvägsstationer, der icke fullständig postanstalt finnes, föreståtts af stationsinspektoren, blef den skilld från jernvägen samt anförtrodd särskild person för nära 25 år
sedan. Den förste poststationsföreståndaren af detta slag var permitterade läroverksadjunkten C. Groth från Halmstad, som i aflöning hade 40 kr. i månaden eller 480 kr. pr
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år. Men med lösväskor, frimärksprovision o.d. beräknades dock inkomsterna uppgå till
1,000 kr. årligen, hvilken ju får anses för en dylik befattning vara en bra aflöning, helst
som vid den tidpunkten och flera år efteråt göromålen voro skäligen obetydliga. Men
under tidernas lopp har arbetet ökats i betydlig grad och inkomsterna – minskats, ty ehuru
aflöningen för en del år sedan höjdes till 600 kr. om året, så har genom lösväskors och
facks utgående m.m. intägterna nedgått med minst ett par hundra kronor. I närvarande
stund torde Vislanda vara den största poststation Sverige eger. Med 14 ankommande och
14 afgående tåg skall den utvexla post och tjenstgöringen börjar kl. ½ 5 om morgnarne
samt slutar ½ 11 om aftnarne. Under denna tid skall stationen vara öppen 6 timmar samt
delvis under tider bestämda af postkontoret i Alfvestad, hvarunder Vislanda närmast
sorterar, då post skall med tågen utvexlas. Derför måste föreståndaren, som är ensam på
stationen, på egen bekostnad hålla sig med biträde samt postdragare, hvilket förminskar
den redan förut ringa lönen till ett minimum. Ansökningar om löneförhöjning har afslagits och lemnats obesvarade.
Om man jemför de på ömse sidor om Vislanda liggande postkontoren Alfvestad och
Elmhult med Vislanda, måste man förvånas öfver att der finnas fullständiga postanstalter.
Att Alfvestad tillkommit som transitekontor för postutvexling med Wexiö, Karlskrona
och Kalmar är kändt. Lokalposten, som nu något ökats, var ännu i början af 1880-talet
högst obetydlig. Men Vislanda har ännu mycket större transitopost samt en lokalpost,
som Alfvestad aldrig uppnått. Elmhult blef kontor, derför att der finnas – bankfilial, dess
lokalpost hvarken är eller har varit större än Alfvestads. Men Vislanda har väl äfven
bankfilial, hvarest göres mycket större affärer än någonsin i Elmhult. Hvad vore väl nu
rimligare än att Vislanda, som har minst lika mycket att sköta, som ett 6:te klassens
postkontor, blefve höjdt till fullständig postanstalt, eller åtminstone en ordentlig lön samt
anslag till biträde och postdragare tilldelades stationen. Äfven den lön, som telegrafverket
anslår föreståndaren för telegraf- och telefonstation härstädes, hvilken är poststationsföreståndaren, är löjligt liten. Den består nämligen af 10 % af telegramportot = 5 öre för
enkelt telegram samt lika mycket för telefonsamtal = 2 öre.
Oafsedt den ringa ersättningen är naturligtvis den drygaste delen af arbetet att vara
tvungen jemt ”passa på”. Emellertid skötas dessa befattningar på ett omsorgsfullt sätt med
nuvarande föreståndaren, hr. C. Broberg, som bl. a. rangerat om att posten blir fyra
gånger om dagen hemburen mot en ringa månatlig afgift.
Jacques.
En högtidlig begrafning, försiggick här i lördags, då stoftet af aflidne handelsbokhållaren Axel Lindahl vigdes åt den sista hvilan. Sedan en ståtlig middag, men med utan
några som helst viner eller spirituosa drycker, då Lindahl i lifstiden var goodtemplare, intagits hos den aflidnes broder, handlaren A. Lindahl Vislanda, afreste begrafningsgästerna
i 20 vagnar till sorgehuset i Lindås, der komminister Björnberg höll en anslående parentation öfver den hädangångne, hvarefter den med en mängd kransar, deribland en med
band i de svenska färgerna från ordensbröderna, öfverhöljda kistan fördes till kyrkogården, vid hvars ingång goodtemplare ur logen ”Wieselgrens förhoppning” bildade häck.
Jordfästningen förrättades af kyrkoherde L. Sjöborgh, som höll griftetalet och lyste frid
öfver stoftet vid 6-tiden på aftonen.
Den aflidne som här, der han tillbragt hela sitt lif, var mycket omtyckt för sitt vänsälla
och glada väsen, innehade förutom annan lifassurans, jemväl sådan uti goodtemplareordens alltmer anlitade sjelfhjelpsförening till belopp af 2,000 kr.
Auktion å ölandsföl, ettåringar, egde i lördags rum härstädes. Det var tvenne partier
ungefär 20 st. i hvartdera som gingo under klubban och rönte liflig efterfrågan. Priserna
voro i allmänhet: kontant 110 à 125 kr. pr styck, och på 6 månaders kredit 120 à 140 kr.
pr hufvud. De små, trefliga ”fölsingarne”, mest i musblack och gråbrunt, vore krya och
lifliga samt välfödda, så att man åtminstone icke kunde misstänka dem för att vara embryon till Ottenbyrementer.

94

Ur Smålandsposten N:o 160 Måndagen den 18 Oktober 1897.
Reseberättelse från 1:e provinsialläkaren i Kronobergs län för år 1897.
Vislanda stationssamhälle.
Vislanda samhälle är stadt i tillväxt och bebos nu af 5 à 600 invånare. Afloppsledningarna utgöras i Vislanda af delvis öppna diken, hvilka har ringa lutning, men i öfrigt
äro i försvarligt skick. Brunnsvattnet är flerstädes dåligt och odrickbart. Under torra
somrar torkar de flesta brunnar ut och dricksvattnet måste då hemtas på jernvägen från
Elmhult. Den tilltänkta välbehöfliga lilla vattenledningen från den 1 km. aflägsna källan
synes ega ringa utsigter att komma till stånd. Jernvägsstyrelsen knusslar och husegarne
kunna ej komma öfverens. Anmärkning göres bl. a. mot att ännu icke i alla gårdar,
flyttbara kärl för afträdena anskaffats, utan i omkring halfva antalet gårdar bibehållas
ännu de snuskiga afträdesgroparne. Ett befintligt slagteri i Vislanda var underhaltigt och
hyste ett hönshus inom sina väggar. Ett varmbadhus, uppfördt af enskild person, serverar
bad till rimliga pris.

Ur Smålandsposten N:o 163 Lördagen den 23 Oktober 1897.

Kreatursauktion.
Emedan egaren till Oby
säteri, beläget 0,5 mil från Wislanda jernvägsstation, beslutat införa annan kreatursstam
å egendomen, så låter bemälde egare, Herr
Godsegaren Mac-Key, medels offentlig, frivillig auktion, som på stället förrättas Fredagen
den 5 nästkommande November kl. 12 på dagen, till den högstbjudande försälja följande
nötkreatur: nemligen 39 st. 2 á 3 års qvigor
dels fullblod, dels högblodig Ayrshirestam
samt 11 st. kor af blandad race; alla djuren
dels nykalfvade dels i kalfställning. För vederhäftighet kände köpare erhålla tre månaders
betalningsanstånd. – Skjutsar möta vid snälltågets ankomst till Wislanda kl 10,52 förmiddagen. – Loflig restauration på stället.
Alfvestad den 21 Oktober 1897.

C. E. Hjertquist,
(6655)

anmodad auktionsförrättare.

Ur Smålandsposten N:o 166 Torsdagen den 28 Oktober 1897.
Rikstelefon till Grimslöf. I denna vecka har, skrifves till oss, arbetet med byggandet af
rikstelefon emellan Grimslöf och Vislanda centralstation tagit sin början. Nio abonnenter
i Grimslöf hafva inlemnat kontrakt till distriktsingeniören i Malmö.
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Ur Smålandsposten N:o 175 Lördagen den 13 November 1897.
En mindre vanlig begrafningsakt, kommer skrifves till oss, att imorgon ega rum å Vislanda kyrkogård, i det stoftet efter aflidne makarne inhysesmannen Jon Ingemansson i
Aspelund under Hullingsved, Vislanda socken, samt hans hustru Stina Larsdotter då komma att sänkas i gemensam graf. Mannen, som under många år varit mycket sjuklig, dog
den 2 dennes och följdes den 6 dennes af hustrun, som till för kort tid sedan varit ständigt
frisk.

Ur Smålandsposten N:o 197 Onsdagen den 22 December 1897.
I julbrådskan. Å postlinien Wislanda-Karlshamn har, på grund af betydligt ökade göromål, utöfver den ordinarie personalen, en extra postiljon anställts under åtta dagar eller
t.o.m. juldagen, meddelas oss.

Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 23 December 1897.
Yttre belysning i Vislanda, är det, påstår en vår meddelare, synnerligen skralt stäldt
med, ty med undantag af två lyktor, som ett par handlande, boende närmast godsmagasinet, för egen räkning låtit uppsätta, finnes intet spår af gatuupplysning å hela
stationsområdet.

Ur Smålandsposten N:o 199 Måndagen den 27 December 1897.
Om ”Adam och Eva i Norden”, det splittnakna par, hvilket, efter hvad vi förut omnämnt, i onsdags påträffades i närheten af Wislanda, berättar nu i bref till oss ett ögonvittne till deras infångande:
Då extra banvakten S. M. Petersson från Mörhult i onsdags f.m. på en s.k. rall åkte för
att besigtiga linien emellan Mörhult och Åäng, strax före ett väntadt tåg, påträffade han 7
km. från Wislanda, två personer, en man och en qvinna, stående midt på banan, båda
totalt nakna samt blodiga öfver nästan hela kroppen. Då Petersson stannade och frågade
hvarifrån de kommo och hvart de ämnade sig, svarade mannen, på hvilken tänderna
skallrade af köld, att de kommo från det ovissa, men skulle till ”det vissa landet”.
Peterssons uppmaning till dem att aflägsna sig från jernvägen, visade de sig ej villiga att
åtlyda, förrän han lofvade att medfölja och visa dem vägen till ”det vissa landet”.
På fråga efter deras namn, och hvarifrån de voro var det till en början alldeles omöjligt
att erhålla någon som helst upplysning. Mannen svarade: ”Mitt namn är Herren, och jag
tillhör Guds klara församling”. När man sedan fått reda på deras kläder, hvilka de afkastat
på vägen mellan Lyngsåsa och Lönshult, samt sedan de hos hemmansegaren Sven Petersson i Mjöhult – hvilken välvilligt upplät sina dörrar för de i paradisdrägt varande menniskorna – fått vid en brasa att värma sina förfrusna lemmar, fick man dem att någorlunda
redogöra för både hvarifrån de voro samt hur det kunde komma sig att de fått i sinnet att
gå så ”tunnklädda” midt i vintern. Mannen uppgaf sig heta Lars Jönsson, född 1864 i
Sandåkra, Skurups församling i Skåne, nu skrifven i Clara församling i Stockholm. Fruntimrets namn sades vara Klara Jönsson, född 1847 i Ekeby församling i Östergötland,
äfven hon för närvarande skrifven i Clara församling.
Om orsaken hvarför de afkastat sina kläder uppgaf Lars Jönsson att han, som var föreståndare för en religiös förening i Stockholm, bestånde af sjutton medlemmar, mest
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qvinnor, fått uppenbarelse af Gud, att vara redo att afkasta sina kläder, då han uppmanade
honom dertill. Han tyckte sig känna en dylik maning, då han med nedgående snälltåget i
tisdags afton vid sjutiden kommit till Alfvestad i sällskap med Klara Jönsson, hvilken var
medlem af den ”förening” han stiftat. Båda två innehade biljetter till Malmö, hvarifrån de
sedan skolat resa hem till hans föräldrar för att fira julen. På Lars Jönssons uppmaning
stego båda två ur kupén; han qvarlemnade der sin ytterrock och mössa, hon sin hatt och
kappa tillika med bådas resväskor, innehållande såväl deras biljetter som en del småsaker
och kontant 16 kronor. Utan tak öfver hufvudet irrade de sedan omkring hela natten, tills
de på morgonen kommo i närheten af Lönshult. Då tog Lars Jönsson plötsligt upp sin
pennknif och stack bladet derå in uti båda sina händer, hvarefter han slängde bort först
knifven samt sedan sitt fickur och portmonnä, innehållande kr. 23,20. Uppmanade Klara
Jönsson att utan några betänkligheter blindt följa hans föredöme, kastade han så af sig den
ena klädespersedeln efter den andra, och hon lydde honom, till dess de voro helt och
hållet nakna. Härefter strök Larsson öfver både sig sjelf och sin följeslagerska med det
blod, som flöt ur de sår, han tillfogat sig sjelf i händerna, enligt hvad han sjelf sade, för att
”likt Israels barn skydda sig för mordengeln”.
Sedan fortsatte de springande sin väg till den vid pass 3 km. derifrån belägna jernvägen,
öfverallt spridande fasa och förskräckelse, i synnerhet bland mötande fruntimmer.
Efter allt att döma är det religionsgrubbel, som så förbryllat den blott 33-årige mannen,
hvars själskrafter tycktes vara hårdt angripna. Hvad fruntimret beträffar, hade hon väl
dels haft stort förtroende för Lars Jönsson, på hvilken hon sedan länge blindt litat, och
dels inte vågat annat än att lyda den exalterade mannen.
I går har på anmodan af Wislanda församlings kommunalordförande, hos hvilken paret
vistats sedan i onsdags, Lars Jönssons broder varit och hemtat Jönsson. Klara Jönsson,
som föreföll att vara mycket äldre än följeslagaren, har samtidigt ensam afrest till sitt hem
i Ekeby, Östergötland.

Ur Smålandsposten N:o 2 Onsdagen den 5 Januari 1898.
Adam och Eva i hög Norden. Det paradisiska par, som nyligen anhölls i närheten af
Vislanda, hade uppgifvit origtiga namn vid sitt anhållande. Ty ”Lars Jönsson” heter
egentligen N. J. Nilsson, men är verkligen från Skurup, och Clara ”Jönsson” heter Johansdotter med likaledes rätt uppgifven hemort, Ekeby i Östergötland. Den sednare, nu helt
och hållet återställd, under det mannen fortfarande visar tecken till sinnesrubbning,
skrifves till oss från Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 3 Lördagen den 8 Januari 1898.
Söndagsskolfest. Trettondag jul var, skrifves till oss, i Vislanda missionshus anordnad
fest för söndagsskolans barn inom samhället. Skolans föreståndare, hr G. Kjellman från
Vislanda, talade först en stund med barnen. Några unga sångerskor från Elmhult medverkade i ej ringa grad att höja festen. Sedan de små förplägats med kaffe och andra goda
saker, samt julgranen med sina många ljus fägnat deras ögon, fingo de, nöjda med sin
afton, vända hem.

Ur Smålandsposten N:o 7 Lördagen den 15 Januari 1898.
Millionaffär. Ett konsortium, bestående af Wislanda ångsågsbolag samt grosshandlanden
Carlsson och löjtnant Winter i Säfsjö har, skrifves till oss, för Åryd med underlydande,
tillhörigt Lessebo bolag, bjudit 1,240,000 kr. Godset har omkring 10 ½ millioner kubikfot
afverkningsbar skog.
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Olyckshändelse. En tioårig dotter till kolvakten G. Andersson i Vislanda blef häromdagen mycket illa bränd och skuren i händerna vid försök att släcka eld, som uppstod då
en brinnande lampa föll i golfvet och gick sönder.

Ur Smålandsposten N:o 12 Måndagen den 24 Januari 1898.
Jätteväxter. Stationskarlsförmannen P. M. Nilsson i Vislanda eger två jättepumpor,
vuxna å ett honom tillhörigt trädgårdsland, hvilka nu efter att hafva legat inomhus i tre
månader, väga den ena 14,075 kg. och den andra 8, 025 kg. Under 1896 växte på en stjelk
å samma land två dylika praktexemplar, skrifver en meddelare till oss.

Ur Smålandsposten N:o 17 Onsdagen den 2 Februari 1898.
Vislanda sockens sjukhjelpsförening n:r 1, hade skrifves till oss, i söndags sammanträde i Hönetorps skolhus, hvarvid styrelsens berättelse föredrogs, och inhemtades deraf,
att under 1897 fem medlemmar afgått ur föreningen och tre tillkommit och utgjorde medlemsantalet vid årets slut 58.
Revisorernas berättelse föredrogs och lemnades styrelsen och kassören full ansvarsfrihet
för gångna årets räkenskaper och förvaltning.
Inkomsterna under året hafva utgjort: Statens förvaltningsbidrag 55 kr., inträdes och
qvartalsafgifter kr. 235,50 samt räntemedel m.m. kr. 14,36 eller tillsammans kr. 304,86
och utgifter: Sjukhjelp till tio personer 282 kr. samt förvaltningskostnader 1 kr.
Behållningen utgjordes kr. 391,26 hjemte 6 kr. resterande afgifter, som enligt styrelsens
beslut skola indrifvas, enär de resterande ega utmätningsbar tillgång.
Till styrelsen omvaldes handlandena G. Bengtsson, August Lindahl, N. P. Johansson
och E. W. Wigforss, fabrikörerna C. J. Lindgren, fanjunkaren N. P. Svensson samt komministern P. M. Sjöstrand, alla boende vid Vislanda station. Inom sig omvalde styrelsen
fanjunkare N. P. Svensson till ordförande, handanden A. Lindahl till v. ordförande, hr.
Gustaf Bengtsson till kassör och organisten Sjöstrand till sekreterare. Till revisorer omvaldes bokhållaren Ernst Svensson, Vislanda samt nyvaldes handlanden Emil Svensson,
Hönetorp och bokhållaren Emil Lindahl, Vislanda.
Nykterhetsarbetet. Vislanda nykterhetsvänner af verldsgoodtemplarorden äro samlade i
logen n:o 693, ”Wieselgrens förhoppning”, som stiftades den 20 Juli 1883 af folkskollärare Roosvall från Skåne, nu på Gotland, samt räknade den 1 November i fjor 67 medlemmar, som hvarje söndag kl. 3–5 e.m. sammanträda i missionsföreningens lokal,
hvilken beredvilligt upplåtits, enär goodtemplarne hittills saknat sådan, men nu, som förut
nämnts, tänka uppföra dylik. Dess logetemplar är den kände ifrige nykterhetskämpen,
fanjunkare N. P. Svensson i Vislanda, hvilken nitiskt verkat för goodtemplarrörelsen i
Kronobergs län under många år. Såsom logedeputerad fungerar stationskarlsförmannen
P. M. Nilsson.
Med logen är förenadt ett barntempel ”Framtidens hopp” om 45 medlemmar, som äfven
har sina sammankomster om söndagarne kl. 1–3 i missionsföreningens hus. Intendent är
fru Mathilda Nilsson. Annandag jul var barntempelfest, hvarvid distriktsdeputeranden,
sadelmakaren Zetterberg från Alfvestad uppträdde med föredrag samt barnen roades på
hvarjehanda sätt.
Nästa lördag ditväntas fil. kandidaten Olsson från Ystad, som håller nykterhetsföredrag i
logen samt om måndag likaledes i Barntemplet. Samma lördag skall, innan föredragets
början, förrättas auktion å till logens byggnadsförenings kassa skänkta föremål, skrifves
till oss.
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Ur Smålandsposten N:o 19 Lördagen den 5 Februari 1898.
Arrende. Fanjunkare B. H. Svensson i Hullingsved, Wislanda, har på ett år från den 14
Mars 1898, bortlemnat 1/8 mtl Hullingsved till en sin torpare, Anders Johan Stark, till
hälftenbruk.
Aflyst bro. I söndags aflystes för ombyggnad, en bro belägen vid Qvarnabacken i Wislanda socken. Bron skall dock endast repareras nu, emedan de brohållningsskyldige
ämnar till sommaren ombygga densamma, som nu är af trä, med sten.
En natt i det fria, tillbringade en 32-årig sinnesrubbad flicka i Wislanda, hvilken i torsdags morgse bortgick från hemmet och trots ifriga efterspaningar ej kunde återfinnas. Igår
återvände hon emellertid genomfrusen och våt till hemmet, och tyckes icke ha tagit någon
skada af den nattliga kamperingen i det fria.
Lungsotens härjningar. I söndags afled, meddelas oss, i Wislanda 23-årige vid statens
jernvägar anställde Axel Flink, den fjerde af sex syskon som bortryckts af lungsot.
Den dödes föräldrar lefva båda och äro ej sjuka, men å modrens sida ha flera aflidit af
sjukdomen.

Ur Smålandsposten N:o 22 Torsdagen den 10 Februari 1898.

En skomakeriarbetare
erhåller nu genast stadigt arbete hos
A. G. Lindblom, Wislanda. (971)

Ur Smålandsposten N:o 25 Onsdagen den 16 Februari 1898.
Soiréer, voro i lördags och söndags anordnade i Hönetorps skolhus, Vislanda socken af
folkskollärare Sjöstrand.
Behållningen af de talrikt besökta tillställningarna, som torde följas af flera dylika, är
afsedt till en orgel åt skolan.

Ur Smålandsposten N:o 31 Lördagen den 26 Februari 1898.
Jernvägsolycka mellan Liatorp och Elmhult. Då extra godståget Litt L. i går eftermiddag hunnit omkring två kilometer söder om Liatorps jernvägsstation, sprang ett
koppel å den tjugoförsta godsvagnen i det af 63 vagnar bestående tåget. Bromsaren Wik,
som åkte å denna vagn, signalerade då till lokomotivföraren, hvilken genast stoppade,
hvarvid den lösryckta vagnraden med stor hastighet törnade mot den stoppade tågdelen.
Härvid krossades de tre närmast kommande vagnarne, hvilka törnade upp sig ofvanpå
hvarandra till jemnhöjd med telegraftrådarne, banan upprefs omkring fem skenlängder,
och bromsaren Wik skadades i hufvudet. Han föll vid sammanstötningen ned i en fördjupning i den vagn, å hvilken han satt, och den efterföljande vagnen kastades alldeles
öfver denna, utan att svårare skada mannen.
Den främre delen af tåget, hvilken likasom den efter de urspårade vagnarna kommande
delen af detsamma stod qvar på spåret, fortsatte efter olyckan med sina två lokomotiv till
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Elmhult, hvarifrån strax derefter ett lokomotiv med finka, läkare och arbetsmanskap
afgick till olycksplatsen, och räddningsarbetet var derefter snart igång med en styrka af
omkring 50 man under ledning af baningeniör Rydelius från Alfvestad, hvilken vid underrättelsen om olyckan med första lägenhet begifvit sig till platsen. Under tiden hade
naturligtvis all trafik å linien upphört.
I Elmhult stodo uppgående snälltågen n:o 52 och 6 samt godståget n:o 404, i Vislanda
väntade nedgående dagsnälltåget n:o 7 och i Alfvestad persontåget n:o 183 och godståget
401.
Man hade strax efter olyckan varit betänkt att ordna trafik å båda sidor om olycksplatsen
genom att låta nedgående snälltåget som stod i Vislanda och uppgående snälltåget som
måst stanna i Elmhult gå fram till olycksplatsen samt byta post, passagerare och bagage,
men bl.a. emedan nedgående snälltågets vagnar föga lämpade sig för en längre nattresa,
öfvergafs denna plan och passagerarne fingo vänta.
Under tiden pådrefs arbetet ute å olycksplatsen med fart och ombyte af arbetskrafter
skedde allt som oftast, så att linien kl. ½ 1 i natt var klar och trafiken åter kunde komma i
gång, och de många tågen det ena efter det andra fortsätta sina afbrutna färder.

Ur Smålandsposten N:o 33 Onsdagen den 3 Mars 1898.
Husköp. Smeden Johan Svensson vid Wislanda station har sålt sitt hus N:o 56 derstädes
till Nils Johansson i Femlingehult i Wirestad för 3,500 kr. Köparen är brorson till sångerskan Kristina Nilsson.
Lefvande, feta svin ha i går uppköpts vid Wislanda station och betalts med 54 öre per
kg., skrifver vår meddelare derstädes.

Ur Smålandsposten N:o 37 Onsdagen den 9 Mars 1898.
Ljungby marknad i går hade, rik tillförsel af kreatur som gick till gängse priser. Handeln med dessa gick raskt undan och 12 vagnslaster med djur afgingo till Vislanda med
middagståget. Mycket folk hade infunnit sig till följd af det goda slädföret
Vanliga pinnstolar gällde 18 á 20 kr. per dussin och dylika med fanérsitsar, prima vara,
28 á 36 kr. per dussin. Fjedervagnar kostade 100 á 110 kr.
Ordningen, som hela dagen varit god, stördes på aftonen af några mindre slagsmål, etablerade af Ljungby ligapojkar. En person från Vislanda måste för under slagsmål erhållna
skador förbindas på Ljungby lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 38 Torsdagen den 10 Mars 1898.

Vid Wislanda station
finnes tillfölje af egarens sjuklighet en väl belägen lägenhet till salu. Lägenheten är belägen
alldeles invid stationen, bebygd med reveteradt
trähus, inredd till 4 rum och 2 kök i nedra botten samt 2 rum och garderober i vindsvåningen.
Källare, uthus med stallrum, vagnbod och ekonomibodar. Gårdsplanen är rymlig, husen i
godt stånd.
Närmare meddelar på förfrågan
(1720)

C. M. Velander,
Wislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 40 Måndagen den 14 Mars 1898.
Småländska arbetare illa behandlade i Danmark? Egaren af Hanemosegaards tegelbruk vid Grænge station på Lolland, arkitekt Hans Aarslev Jensen, har företagit lockout af
sina arbetare för att de ingått i en fackförening. Han uppgifves i danska tidningar vara en
hänsynslös man, som helst använder billig svensk arbetskraft, hvilken han importerar från
Småland.
Hvarje sommar mottager han 60 á 70 småländska arbetare, mest ynglingar och flickor,
och af dessa kräfver han ett omenskligt arbete under en arbetstid af 11–12 timmar. Lönen
är usel, och logisförhållandena stå under all kritik. De stackars arbetarna stufvas in huller
om buller i en eländig, smutsig kasern, der de få ett par hästtäcken och en halmmadrass
till säng. Kosten är så usel som möjligt, då arbetarna tvingas att köpa alla sina lifsförnödenheter i ett af egaren inrättadt ruskigt markententeri.
Verkmästare N. C. Andersen, som är ett verkligt sidostycke till sin husbonde, påstår nu,
att han väntar en last af 35 svenskar, hvilka skola uppträda som ersättare för de från
arbetet afstängde danskarne.
Enligt danska ”Social-Demokraten” är det ett fruntimmer i Sverige vid namn Emma
Andersson, adress Möllekulla, Urshult i Kronobergs län, som skaffar Jensen hans ”hvita
slavar”. Samma personer vända dock aldrig tillbaka följande år. De har fått nog af ett års
slafveri.

Ur Smålandsposten N:o 41 Onsdagen den 16 Mars 1898.
Husköp. Hustrun till i Amerika vistande snickaren Sven Magnusson från Mörhult, Vislanda socken har å auktion sålt makarne Magnussons mangårds- och ladugårdsbyggnader vid Mörhult för 800 kr., till smedmästaren Johan Svensson från Vislanda station.
Olyckshändelse. Korgmakaren A. Widén från Snöreshult i Vislanda socken råkade häromdagen, då han var sysselsatt med skogsarbete, svårt hugga sig i sitt ena skenben.
Han vårdas i hemmet.

Ur Smålandsposten N:o 43 Lördagen den 19 Mars 1898.
Af bantåget dödad häst. Nedgående snälltåget i går f.m. öfverkörde, skrifves till oss, vid
Ulfsryds vägöfvergång mellan Vislanda och Liatorps stationer en häst, tillhörig hr G.
Lindblad från Vislanda. Djuret som krossades, var förspändt ett vedlass, men rycktes vid
öfverkörningen löst; annars hade tåget utan tvifvel kommit att urspåra. Körkarlen hade
gått före och öppnat vägöfvergångens båda grindar, och hästen hade då af sig sjelf satt sig
i rörelse samt inkommit på spåret just när tåget passerade.

Ur Smålandsposten N:o 46 Torsdagen den 24 Mars 1898.
Fastighetshandel. Hemmansegaren Carl Johansson i Hjulsryd, Vislanda socken, har för
3,000 kr. sålt 1/16 mtl Hjulsryd, Fåglasång kalladt, till drängen Olof Jonsson i Aspelund
under Hullingsved, Vislanda.
– Drängen Olof Jonsson har till förenämnde Carl Johansson sålt mans- och ladugårdshus
jemte öfverlåtelse af torpkontraktet i Aspelund för 800 kr.
– Svensk-amerikanaren A. Jonsson i Hullingsved, Vislanda har köpt ¼ mtl Benestad,
Bråten kalladt, i Aringsås socken, för 5,635 kr.
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Rättegångs- och polissaker.
Telefonledning, som är hinderlig för de vägfarande. Kronolänsman C. E. Hjertqvist
yrkade i fjor vid Allbo häradsrätt, att bruksegaren J. S. F. Stephens å Huseby och landtbrukaren A. Holmberg å Sjöby måtte åläggas flytta telefonstolparne till en telefonledning,
som de utan tillstånd låtit anlägga inom området för allmänna vägarne mellan Vislanda
och Huseby samt mellan Hueseby och Gottåsa.
Häradsrätten dömde dem ock härtill vid äfventyr att genom länsmans försorg stolparnes
flyttning verkställdes på svarandenas bekostnad.
Då emellertid k.m., ungefär samtidigt med det häradsrättens utslag föll, lemnat tillstånd
till telefonledningen i fråga, har hofrätten i utslaget gjort den ändring, att om hrr Stephens
och Holmberg ej inom tre månader från den dag, då hofrättens utslag föll, vidtagit sådana
anordningar beträffande telefonledningen, att k. m:ts villkor för densamma uppfylldes,
det åligger dem vid af häradsrätten stadgade äfventyr låta från området för vägen borttaga
de till ledningen hörande stolparne.

Ur Smålandsposten N:o 56 Onsdagen den 13 April 1898.
Dödsfall.
Slagsmål i Vislanda. Ett lag Vislandabor,
som varit på skogsarbete i Vestbo, återkom i
lördags. Under resan hade man vederqvickt sig
ur medhafda ”pluntor” och efter framkomsten
till Vislanda voro vederbörande hungriga och
Nils Johan Robert
beställde mat, och drucko öl nära en timme ini en ålder af 3 år, 1 månad och 23 dagar,
nan de åto. Så kommo de i gräl med en hemhafva vi den smärtsamma pligten för
mansägare, hvilken snart nog gick ut från dem.
deltagande vänner tillkännagifva.
Han skulle emellertid ”qväsas”. Och så bar det
Vislanda Påskdagen 1898.
ut. På hotellets veranda träffades han och kasAnna och Ossian Broberg.
tades baklänges ned på gården samt slog i marS. Marci 10,14 Sv. Ps. 345.
ken med en förfärlig fart. Fortast möjligt steg
(2533)
han upp igen och sprang upp mot verandan till
det i vinkel med hotellet belägna bankdirektör
Rathkes hus. Här upphanns han, slets ner samt skuffades mot ett fönster till en modistaffär, hvilket gick sönder, hvarvid en del modesaker, som ställts nära fönstret förstördes.
Sedan fick man omkull mannen, hvilken ytterligare misshandlades med sparkar och slag.
Ett par konduktörer samt några andra personer kommo nu och togo hand om den kullslagne. Polis efterskickades, men när den kom var slagsmålet slut. Den ene af bråkmakarna ville dock ej åtlyda tillsägelsen att aflägsna sig, utan begynte ytterligare att bråka,
hvarföre han blef inburad i platsens finka.
Efterräkningar komma nog.
Att
Gud den högste efter sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår käre lille gosse

Fattighjon som bygga hus. En före detta soldat i Vislanda hade ej betalt hyran, blifvit
vräkt och kommit i fattighuset. Der trifdes han emellertid ej, utan gick omkring och
tiggde pengar och i fjor byggde han sig ett litet
eget hem på Elnaryds egor strax vid Vislanda
Grafvårdar
station.
af alla faconer och af svartaste finpolerade
I dagarna har en ogift qvinna med flere barn i
granit billigast hos
samma socken bedt om virke till eget hem. Det
Ryds Stenhuggeri & Maskinsliperi,
är af fruktan för fattiggården som den sistnämnadr. Wislanda.
(21)
da ämnar bygga.
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Ur Smålandsposten N:o 50 Torsdagen den 31 Mars 1898.
Handeln med vin och spritdrycker i Vislanda. Källarmästare J. Lindahl i Vislanda har
tillstånd af k. bfhde i Kronobergs län att åt resande och spisande gäster tillhandahålla vin
och maltdrycker m.m., men då det förmodats att öl å stället serveras äfven åt andra, har
Vislanda sockens kommunalstämma beslutat att göra en erinran i ämnet.
Fattiggårdsfrågan i Vislanda. Vislanda sockens kommunalstämma har uppdragit åt den
förut tillsatta komitén i ämnet att, om till fattiggård passande hemman blir till salu, på
kommunens vägnar underhandla om pris samt upprätta kostnadsförslag för nödiga nybyggnader.
För närvarande har det visat sig omöjligt att för antagligt pris erhålla lämplig fastighet.
Komitérade, som besökt Ljungby och Urshults fattiggårdar, säga om Ljungby fattiggård
att de funnit den i mönstergillt skick samt att det var en glädje att se den goda ordning,
som rådde och huru godt de 19 hjonen hade det. Och om Urshults fattiggård heter det att
de funnit den synnerligen lämplig för sitt ändamål, och en utmärkt affär för kommunen,
till en del beroende på att gården erhållits för ett pris, som ej mycket öfverstiger byggnadernas å densamma värde. Föreståndaren syntes vara en driftig och särdeles lämplig
man för sin befattning. Han upplyste att allmän belåtenhet rådde angående fattiggården.

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 16 April 1898.
Dödsfall.
Förlofvade:

Att
Gud den högste efter sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår käre lille gosse

Carl Svensson
Emma Nilsson.
Elmhult..

Nils Johan Robert
i en ålder af 3 år, 1 månad och 23 dagar,
hafva vi den smärtsamma pligten för
deltagande vänner tillkännagifva.
Vislanda Påskdagen 1898.
Anna och Ossian Broberg.
S. Marci 10,14. Sv. Ps. 345.
(2533)

(2628)

Wislanda.

Föll af bantåget. Från uppgående middagståget n:o 124 föll i onsdags mellan Vislanda och
Alfvestad en bromsare P. Nord från Lund. Han
var då han påträffades sanslös, och kunde, då
han kom till medvetande, icke redogöra för hur
olyckan tillgått. Han vårdas å Lunds lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 59 Måndagen den 18 April 1898.
Ryds stenhuggeri och maskinsliperi, lär,
meddelas oss, skola åtminstone tillsvidare
upphöra, enär arbetet både vid Ödekull och
Brorsmåla upphört samt en del af arbetsmaterielen sändts till Vislanda, der företagets
egare, bankkamrer A. Rathke är bosatt.

Wislanda.
Hos Herr Patron Klints i Wislanda finnes den
29 April, marknadsdagen, till påseende moderna Dame- och Barnhattar samt monteringsartiklar. Billiga priser.
OBS. Hos Patron Klints, snedt emot Banken,
endast Fredagen den 29 April.
(2711)
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Ur Smålandsposten N:o 63 Måndagen den 25 April 1898.
År 1898 den 22 April intogs i härvarande handelsregister följande anmälanden:
af Sven Emil Swensson i Wislanda af Wislanda socken att han jemväl
kommer att idka handelsrörelse i staden Malmö under förut anmäld firma
Emil Swensson; och kommer denna filial att förvaltas från hufvudkontoret i Wislanda och således ej ega sjelfständig förvaltning;
af Johan Lindahl i Wislanda af Wislanda socken om idkande af handelsrörelse derstädes under firma Joh. Lindahl;
af Olof Johan Petersson Åström i Wislanda af Wislanda socken om
idkande af handel derstädes under firma O. Åström;
hvilket härmed kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 67 Måndagen den 2 Maj 1898.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att Gud efter sitt allvisa råd behagat
hädankalla vår innerligt älskade son
Handelsbokhållaren

Samuel Walfrid Lindahl
i Wislanda Onsdagen den 27 April 1898 kl.
8,25 e.m. i en ålder af 24 år, 6 mån. och 15
dagar, djupt sörjd och saknad af oss, tre
bröder, svägerska, öfriga slägtingar och
många vänner.
Christina och L. Lindahl.
Joh:s 1 ep., 1 kap. 9 v. Sv. ps. 119.
(3098)

Ur Smålandspostens Veckoblad N:o 33 Tisdagen den 3 Maj 1898.
Minnesgåfva. Till minne af att i år 25 år förflutit sedan kyrkoherden i Vislanda och Blädinge församlingars pastorat L. Sjöborgh tillträdde Blädinge komministratur öfverlemnade i söndags 1874 års konfirmander från Blädinge till honom ett dussin teskedar af
gammalt silfver, inlagda i ett etui med inskription.
Olyckshändelse. Häromdagen föll omlastningsförmannen Flink i Vislanda baklänges ned
från en jernvägsvagn och fick dervid en bjelke öfver sig samt skadade sig svårt å hufvud
och rygg.
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Ur Smålandsposten N:o 68 Onsdagen den 4 Maj 1898.
Dödsfall.
Att
min innerligt älskade maka

Josefina Charlotta Anderson,
född Berggren,
i dag fridfullt aflidit i en ålder af 50 år och
9 dagar, djupt sörjd af mig, tvenne barn
och syskon, varder härmed deltagande
slägt och vänner tillkännagifvet.
Wislanda den 3 Maj 1898.
J. Anderson.
Sv. Ps-B. N:o 487 v. 5.

(3152)

Ur Smålandsposten N:o 72 Onsdagen den 11 Maj 1898.
För allt bevisadt deltagande i min och
mina barns djupa sorg vid min kära
hustrus frånfälle frambär jag vårt innerliga tack.
Wislanda den 9 Maj 1898.

J. Andersson.

(3316)

”Knäckebrödsqvinnan”, alias enkan Sofia Andersson från Jönköping, känd och ökänd i
snart hela Sverige, hedrade, skrifves till oss, i söndags och måndags Ryd med sin närvaro,
efter att under den gångna veckans lopp hafva passerat genom en del af Wärendsbygden
med Wislanda som utgångspunkt. I Grimslöf, der ”uppträdandet” skedde, såsom i den
flesta fall, under bar himmel, hade mycket folk samlats till ”mötet”, men i Ulfö, der hon
likväl lyckats få lokal åt sig upplåten, strejkade publiken nästan helt och hållet. I Ryd
åhördes hennes ”föredrag” å torget af ett par hundra personer.
Sofia Mathilda Andersson f. Jonsson 1858-09-12 Nässjö död 1932-12-19 Malmö med dottern Ruth f. 189603-29 Jönköping.
Under ett par år i slutet av 1800-talet reste denna kvinna runt i hela Sverige som kolportör och uppträdde i
missionshus och andra lokaler. Hennes föredrag var genomsyrade av bittert hat samt hämndlystnad mot de
rika och mäktiga i samhället. ”Dessa skall utrotas, men de fattiga skall undgå de ogudaktigas plågor, och Gud
skall t.o.m. giva dem bröd i öknen – knäckebröd förstås”, var hennes paroll. Dottern Ruth som hon fött under
en tid då hon satt i fängelse, brukade följa med på hennes turnéer genom landet.
A.R.

Ur Smålandsposten N:o 74 Lördagen den 14 Maj 1898.
Öfverkörd och dödad af bantåget n:o 183 blef, meddelas oss, i torsdags qväll vid 10tiden banvakten Paulsson från andra vaktstugan söder om Wislanda. Paulssons ena arm
och ena ben krossades och han dog kl. 2 följande natt, af förblödning.
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Ur Smålandsposten N:o 75 Måndagen den 16 Maj 1898.
Aflyst bro. I anseende till omläggning af Wäraboda bro å vägen emellan Ljungby och
Vislanda är sagda bro från trafik aflyst från och med den 23 till och med den 28 dennes,
och hänvisas vägfarande att under tiden taga vägen om Ryssby jernvägsstation.

Ur Smålandsposten N:o 76 Onsdagen den 18 Maj 1898.
Polismannatjensten i Vislanda. Enär dertill förordnade telegrafisten N. O. Olsson nu
afflyttar till Karlshamn har förordnande för hr E. Lindahl begärts hos k. bfhde till den 1
Juli då hr Olssons förordnande skolat gå till ända.
Vislanda kommunalstämma har beslutit att polistjensten skall genast förklaras ledig för
ett år från den 1 Juli. Till lönen bidrager kommunen med 100 kr.

Ur Smålandsposten N:o 79 Onsdagen den 25 Maj 1898.
År 1898 den 24 Maj intogs i härvarande handelsregister följande anmälanden:
af Axel Svensson om idkande af handelsrörelse vid Wislanda jernvägsstation af Wislanda socken under firma Axel Svensson;
hvilket härmed kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.

(3607)

Ur Smålandsposten N:o 84 Lördagen den 4 Juni 1898.
En goodtemplarbegrafning försiggick, meddelas oss, i onsdags i Vislanda, då stoftet
efter å Ljungby lasarett aflidne stationskarlsförmannen P. M. Nilsson vigdes till den sista
hvilan. Som Nilsson tillhört goodtemplarlogen ”Wieselgrens Förhoppning” i Vislanda,
hade denna loges medlemmar talrikt infunnit sig, hvarjemte flera ordensmedlemmar från
Alfvestad och Grimslöf bevistade begrafningsakten. Liktåget, företrädt af 2 florbehängda
goodtemplarfanor och samtlige deltagarne goodtemplare, afgick från sorgehuset kl. 4, 30
e.m. Vid framkomsten till kyrkan inbars den döde af uniformsklädda stationskarlar från
Vislanda, och efter jordfästningen utfördes sånger af Vislandagoodtemplare, hvarjemte
goodtemplarordens begrafningsceremoni utfördes. Bland kransarne å kistan märktes en
från stationsbefälet i Vislanda, en från logen ”Wieselgrens Förhoppning”, och en från
logen ”Värend” i Alfvestad. Då Nilsson tillhört goodtemplarordens sjelfhjelpsförening,
erhålla hans efterlefvande maka och son 2,000 kr. från nämnda förening.
Studentexamen har i Malmö aflagts af Oskar Björnsson från Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 93 Måndagen den 20 Juni 1898.
Olyckshändelse. Då drängen Salomon Karlsson från Skatelöf i lördags var sysselsatt
med lastning af virke å Vislanda station, föll en bjelke öfver hans ena fot och skadade den
ganska svårt. Han vårdas å Wexiö lasarett.
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Ur Smålandsposten N:o 94 Onsdagen den 22 Juni 1898.
Gåfva till lärare. Folkskolläraren J. E. Allmér i Mörhult af Vislanda socken har erhållit
en gungstol och ett väggur af föräldrarne till barnen i hans skola.
Gåfva till lärarinna. Vid småskolans afslutning i går i Vislanda erhöll lärarinnan Elna
Vennberg som minne af forna och nuvarande elevers föräldrar en gåfva bestående af
kaffeservis – kaffekanna, sockerskål och gräddkanna – 1 dussin téskedar, två ljusstakar,
allt af nysilfver, samt ett dussin äkta kaffekoppar och en serveringsbricka jemte en
penningssumma. Gåfvan öfverlemnades af kyrkoherde Sjöborgh, med ett tack till fröken
Vennberg, som i 19 år till allmän belåtenhet ledt undervisningen i skolan.

Ur Smålandsposten N:o 104 Lördagen den 9 Juli 1898.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
Gud behagat hädankalla
Fröken

Anna Sofia Decideria Brandt,
som efter ett tåligt buret lidande stilla afled
i Vislanda Prestgård den 7 Juli 1898
kl. 11,45 f.m. i en ålder af 67 år, 7 månader
och 2 dagar, sörjd och saknad af slägtingar
och vänner.
Kusinerna.
Dav. Ps. 103, v. 2, 4.
Sv. Ps. 191, v. 7, 9.

(4433)

Ur Smålandsposten N:o 110 Onsdagen den 20 Juli 1898.
Till polistjensten, i Vislanda stationssamhälle under ett år från den 16:de dennes har K.
bfhde i Kronobergs län förordnat handelsbokhållaren Emil Lindahl i Vislanda.
Våldsamma småländningar. Gamla Norbergs Bergslags häradsrätt har den 4:de dennes
dömt jernvägsarbetaren Karl Edvard Johansson från Vislanda socken, född 1876, att
undergå en månads fängelse för hemfridsbrott och böta 25 kr. för våldsamt motstånd vid
offentlig förrättning samt Karl Ernst Johansson från Allmundsryds socken född 1876, att
undergå två månaders fängelse för försök att fritaga häktad person och böta 50 kr. för
hemfridsbrott.

Ur Smålandsposten N:o 113 Måndagen den 25 Juli 1898.
Kristina Nilsson i sitt fädernehem. Vår frejdade landsmaninna, grefvinnan de Casa
Miranda företog i torsdags en färd till sitt fädernehem Snugge i Vederslöfs socken, der
hon sammanträffade med en del af sina slägtingar. Från Snugge färdades hon vidare till
Gottåsa, der hon tog in hos sin gamle vän, gästgifvaren Carl Johansson. Här hade hon
icke utan hastigt i förbifärd varit på öfver 40 år. Om besöket der, skrifver till oss en
meddelare: Såsom bevis på Kristina Nilssons goda minne kan anföras, att hon icke
allenast kände väl till gårdens omgifningar, utan och igenkände en del från forna dagar
qvarstående möbler. ”Nej, se der är den lilla utdragssoffan, i hvilken jag sofvit så många
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nätter”, sade hon om en möbel. ”När det började lida fram på natten, körde ”kära mor”
ner mig i den och befallde mig att sofva, ty så länge jag var uppe och spelade ville
vännerna ej bege sig af.” Och när hon promenerade på vägen åt Vislanda sade hon bl.a:
”Der nere vid den stora stenen skall finnas en källa med godt vatten, der hemtade gummorna vatten när de kokte kaffe på marknaderna. O, hvad jag minnes allt väl, som om det
varit i går!”
Natten tillbragtes å gästgifvaregården. Dagen derpå begaf hon sig till Löfhult, der hon
tillbragt en del af sin barndom och der hennes fader, som bekant var torpare, då hon
”upptäcktes” på Vernamo marknad. Då hon åkte genom en grind vid Löfhult sade hon:
”På den grinden har jag ridit många gånger. Jag känner igen de gamla stenpelarne.” På
gården fann hon mycket ändradt. Den gamla uppkörsvägen förbi de stora bokarna var
borta. Rättarebyggnaden var emellertid den samma som förr ”Här framför den förra
ladugården hade man”, sade hon, ”majstång med dansbana, och der spelade jag många
gånger på min gamla fiol.”
Gamla bekanta, som hon under sin vistelse i Gottåsa och Löfhult sammanträffade med,
erhöllo frikostiga gåfvor. På eftermiddagen anträddes återfärden. I Huseby sammanträffade hon med sin syster i Odensjö, och i Snugge rastades ett par timmar, derunder hon
svängde om med småttingarna.

Ur Smålandsposten N:o 129 Måndagen den 22 Augusti 1898.
Lingonkampanjen torde, skrifves till oss från Vislandatrakten, med denna vecka börja
på fullt allvar, och redan hafva smärre partier till omkring 6 öre litern utbjudits till salu.
Bären äro ovanligt vackra, om ock temligen småväxta. Tyska uppköpare från såväl
Stralsund som Lübeck och Berlin hafva redan anländt, dels väntas till Vislanda och Torne
m.fl. småländska jernvägsstationer.

Ur Smålandsposten N:o 133 Måndagen den 29 Augusti 1898.
Oregerliga passagerare. Vid afresa från Grennaforssa i går afton trängde sig ett par
lindrigt nyktra Vislandabor in i en överfull jernvägsvagn och kastade dervid omkull några
fruntimmer samt sönderrefvo ett paraply för en flicka från Gemla. Tjenstgörande konduktören blef af flera personer ombedd att utföra bråkmakarne, men någon åtgärd mot
dem vidtogs icke. Mellan Gåfvetorp och Alfvestad förlorade en af ynglingarne sin hatt, då
han stack ut hufvudet genom kupéfönstret. Framkommen till Alfvestad skulle en ny hatt
anskaffas och för att derunder ej behöfva gå barhuvad lånade han kamratens hatt. När
resan skulle fortsättas tog han emellertid fel om tåg och kom på Wexiö-tåget, hvilket han
medföljde till Gemla, der han blef qvar.

Ur Smålandsposten N:o 134 Onsdagen den 31 Augusti 1898.

En stadgad, anspråkslös
och duglig flicka
eller enka, van vid landthushåll och villig att
med tillhjelp till de gröfre sysslorna, förestå ett
hushåll af 9 personer, erhåller plats nu eller
framledes, med det första.
Svar med betyg och lönepretentioner samt fotografi insändes till ”Landtbruk”, Wislanda p.r.
(5418)
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Ur Smålandsposten N:o 143 Torsdagen den 15 September 1898.
Många olyckshändelser inträffade, skrifves till oss, förra veckan ungefär samtidigt i
Gottåsa, Skatelöfs socken. Der afled i torsdags eftermiddag soldathustrun Kristina Engblom från Grönalund under Gottåsa. Hon hade rest till Vislanda för att der hemta sin man,
som återvände från regementsmötet. Under hemvägen blef hästen i närheten af Gottåsa
skrämd af några beväringar. I förskräckelsen kastade hon sig af åkdonet och slog sig, så
att hon genast förlorade sansen. Efter hemkomsten till Gottåsa afled hon, som sagdt derstädes. Någon yttre skada kunde ej skönjas, förutom att blod framsipprade ur näsan.
Mannen som körde, höll genast in hästen, så att om hustrun suttit qvar, hade ingen olycka
skett.
Ungefär samtidigt ingick underrättelse att en gammal dräng Nils Israelsson, i tjenst hos
gästgifvaren Carl Johansson i Gottåsa, blodig och sanslös anträffats ett stycke från Grimslöfs jernvägsstation. Han hade varit derstädes i något ärende, och på hemvägen hade
hästen blifvit skrämd af lådorna på ett krösonlass. Drängen, som visste att hästen var
skygg för höga, skrymmande lass, vinkade åt lingonköraren att stanna, men han påskyndade sin fart dessmer med ofvannämnda olyckliga påföljd. Doktor H. Kindblom i Ryd
eftertelefonerades genast och tog hand om den skadade, hvilken bland annat hade ett
förfärligt gapande sår i bakhufvudet. Det finnes dock, enligt läkarens utsago, hopp om, att
lifvet kan räddas.
Ofvannämnda soldat Engblom, som nu är lemnad ensam med fyra barn, af hvilka det
yngsta endast är några månader, har haft en folkilsken häst släppt å bete, hvarest han
farligt sårat och skadat flera personer. Enligt hvad det berättas, skulle samme häst just på
olycksdagen illa tilltygat en person, som kom gående genom hagen. Hustrun hade nämligen legt en annan häst för att slippa begagna deras egen, som var folkilsken och svårhandterlig.

Ur Smålandsposten N:o 150 Onsdagen den 28 September 1898.
Öfverkört kreatur. Mellan Vislanda och Målaskogs stationer blef i söndags ett kokreatur öfverkört af bantåget.
År 1898 den 27 September intogs i härvarande handelsregister följande
anmälanden:
af Axel Gottfrid Rathke i Wislanda att han upphört med den i staden
Lund idkade filial af sin agentur-, kommissions- och inkassoaffär under
firma A. Rathke i Wislanda;
hvilket härmed kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.

(6051)

Ur Smålandsposten N:o 154 Onsdagen den 5 Oktober 1898.
Dödad af bantåget, blef i söndags å Vislanda-Bolmens jernväg 45-årige döfstumme
skomakaren Aron Magnusson från Krokshult i Vislanda socken. Han hade begifvit sig
gående å banlinien mot Vislanda och hörde naturligtvis icke det efter honom kommande
tågets signaler, utan träffades i en kurva ett stycke öster om Åängs lastageplats af lokomotivet och kom under hjulen, hvarvid kroppen gräsligt sargades. Döden hade följt ögonblickligen.
Han efterlemnar hustru – äfven döfstum – och två minderåriga barn.
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Den af tåget öfverkörde extra banvakten, 21-årige Samuel Petersson från Biabacken i
Vislanda, får, enligt K. bfhds i Kronobergs län beslut, begrafvas utan förutgången obduktion. Det har vid polisförhöret konstaterats att P. Vid olyckstillfället den 30 September
varit så sjuk, då hann befann sig på sin ”rall” nära Eneryda, Virestad, att han icke hört
nedgående snälltåget n:r 7, hvilket påkört och krossat honom på det förskräckligaste.

Ur Smålandsposten N:o 158 Onsdagen den 12 Oktober 1898.
Två genom tågöfverkörning omkomne, de förut omtalade vid Liatorp och Åäng af
tåget krossade männen, skomakaren Magnusson från Krokshult och banvakten Petersson
från Biabacken, vigdes i söndags till sista hvilan, båda i samma graf å Wislanda kyrkogård. En stor menniskoskara bevittnade den gripande akten.
En penningsumma till Magnussons fattiga enka har sammanskjutits och öfverlemnats till
henne från stenarbetarne vid Granhults granitberg i Agunnaryd.

Ur Smålandsposten N:o 160 Lördagen den 15 Oktober 1898.
När familjens stöd går bort. En svår förlust drabbade Peter Magnusson i Engaholm
under Biabacken i Vislanda socken och hans familj, då hans son extra banvakten Samuel
Petersson, den 30:de September blef öfverkörd af tåget. Samuel använde nemligen ofta
ända till två tredjedelar af sin månadsförtjenst till sina gamla föräldrar och två systerbarns
underhåll samt gjorde allt han kunde för de sinas bästa. Han hade på sista tiden klagat på
smärtor i bröstet samt värk i armarne, men ej fäst sig vidare dervid utan skötte sina åligganden som vanligt. På morgonen till olycksdagen frös han och kände sig i öfrigt sämre
än vanligt, men arbetade dock hela dagen. Vid sextiden på eftermiddagen träffade han
banmästaren i Liatorp samt klagade då öfver att han ej var frisk. Vid Hörda vakthus tände
han sin lykta samt satte den der på sin ”rall” sedan ett tåg gått förbi. Då han skulle köra
derifrån, sade han till dervarande banvakten P. H. Jonsson att han hade så ondt i bröstet,
att han knappt kunde andas. Omkring 20 minuter före tågets ankomst hörde banvakten
Hvass i Eneryda den olycklige köra der förbi, hvarefter han ej kommit mer än 2 pållängder, innan han stannat. Huruvida han träffats af slag och ljutit döden eller endast svimmat
kommer nog alltid att förbli en gåta, men säkert är att huru sjuk han än varit, han på
denna tid förmått förskaffa sig ur linien, innan tåget kom, om han varit vid sans.

Ur Smålandsposten N:o 164 Lördagen den 22 Oktober 1898.
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Ur Smålandsposten N:o 166 Onsdagen den 26 Oktober 1898.
År 1898 den 24 Maj intogs i härvarande handelsregister följande anmälanden:
af Sven August Lindahl i Wislanda att han till prokurist antagit sin
broder Emil Lindahl; hvilket härmed kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.

(6684)

Ur Smålandsposten N:o 167 Torsdagen den 27 Oktober 1898.
Dödsfall. Idag tidigt på morgonen afled i Hönetorp i Vislanda socken innehafvaren af
Svenstorp stora fideikommiss i Skåne, Thure Gyllenkrok, i en ålder af 78 år efter att för
några dagar sedan ha drabbats af ett slaganfall. Den aflidne erhöll för ett par år sedan efter
rättegång med slägtingar fideikommisset, som förut innehafts af nu aflidne kabinettskammarherren F. G. Gyllenkrok å Sinclairsholm.
Han sörjes närmast af maka, född Larsson.
Friherre Gyllenkroks namn har den senaste tiden ofta synts i pressen med anledning af
den stora skatt, öfver 137,000 kr., han dömts utgifva för det af honom ärfvda fideikommisset. Ännu vid hans död var den icke erlagd, men har vederbörande häradsrätt af öfverdomstol nyligen ålagts utsätta ny dag för godsets fastande.
Den döde var högt lifförsäkrad, det uppgifves för 400,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 171 Torsdagen den 3 November 1898.
Begrafning. Baron Thure Thuresson Gyllenkroks, den aflidne fideikommissarien till
Svenstorp, stoft jordades i tisdags e. m. å norra kyrkogården – skrifves Sk. Abl. från
Lund. Från Hönetorp vid Wislanda, der den gamle baronen slutit sina ögon och der han i
många år vistats, anlände hans lik kl. 2,15 till Lunds jernvägsstation och fördes omedelbart till kyrkogården, ledsagadt på den sista färden af anförvandter – deribland kammarherren A. Gyllenkrok å Björnstorp, den sannolikt blifvande fideikommissarien å Svenstorp, arrendatorer från godset och några personliga vänner till den aflidne. En mängd
kransar, deribland en praktfull blomstergärd från Svenstorp gods prydde kistan.
Vid grafven erinrade kyrkoherden Lindskog från Igelösa om den aflidnes flärdlöshet och
hjertegoda väsen, en egenskap, som synes vara ärftlig inom den Gyllenkrokska slägten,
hvars medlemmar skaffat sig stor berömmelse för det myckna goda de gjort, och talade
tröstens ord till den djupt sörjande enkan och de närmaste anförvandterna, hvarefter han
vigde stoftet vid jorden.
Enkel, som den aflidne varit i lifstiden, blef
ock hans jordafärd. Inga prestaver och ingen
gifves i Wislanda Goodtemplarhus nästa
ståt.
Af en qvartett utfördes vid grafven ”Jag går Söndag kl. 7 e.m. på nio olika musikmot döden” och en afskedssång med melo- instrument af blinde A. Fredriksson.(6857)
dien ”Integer vitæ”.

Konsert

Kommunalt. I Vislanda utdebiteras för kommande år 12 öre till skolan jemte 3 öre till
skolhusbyggnadskassan, 3 öre till organistkassan samt 1 öre till kyrkokassa allt pr fyrk.
Dessutom utdebiteras 30 öre pr fyrk till fattigkassan. I vägskatt erlägges 1 öre pr vägfyrk.
Enkan Stina Sjö i Lindås hade hos stämman begärt ett lån å 100 kronor, hvilket afslogs;
men uppdrogs i stället åt kommunalstämman att för 200 kr. inköpa hennes stuga, med
rättighet för säljaren att bebo densamma till döddagar.
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Ur Smålandsposten N:o 173 Måndagen den 7 November 1898.
”Blinde Fredriksson” från Wexiö konserterade, skrifves till oss, i går e.m. i Wislanda
uti byggnadsföreningens lokal. Ett par hundra personer hade infunnit sig och gåfvo den
musikaliske blindes spel å hans många olika instrument det lifligaste bifall.

Ur Smålandsposten N:o 174 Onsdagen den 9 November 1898.
Bortgången. Förskräckt, för att hon skulle flytta till fattighuset blef i tisdags 50-åriga
enkan Ingrid Olsdotter från Ulfsboda i Wislanda, hvilken en tid på fattigvårdens bekostnad varit inackorderad hos en person i Lindås. Som plats nu fanns i fattighuset för
henne, hade fattigvårdstyrelsen i tisdags beslutat att hon skulle flytta dit. Vid underrättelse härom, blef Ingrid Olsdotter alldeles utom sig samt gick på qvällen bort, utan att
sedan ha försports.

Ur Smålandsposten N:o 175 Torsdagen den 10 November 1898.
Nämndemannen Samuel Magnusson i Aplamoen, Vislanda, är
född 1844, har varit kommunalordförande åren 1877 – 1881
samt 1889 – 1893, och är sedan 1895 medlem af styrelsen för
Vislanda pastorats brandstodsbolag och har inom detsamma
fungerat dels som ordförande, dels som vice ordförande.
Derjemte är han sedan 1886 ledamot af styrelsen för Vislanda
pastorats sparbank. Skolrådsledamot blef han 1887 och kyrkorådsledamot 1890. Till ledamot af Allbo häradsnämnd valdes
han 1891. Hr Magnusson är son till gamle nämndeman Magnus
Åkesson i Lönshult.

Häradsdomaren P. Magni i Blädinge är född den 19 Mars
1820, blef nämndeman 1853 och häradsdomare 1895. Såsom
skiftesgodman, hvartill han utsågs 1854, har han vid hundratals förrättningar biträdt inom flera af Kronobergs läns härad.
Ledamot i Allbo härads egodelningsrätt blef han 1863. Under
två perioder på 1870-talet hade han säte bland Allborepresentanterna inom Kronobergs läns landsting. Ledamot i länets
brandstodsbolags direktion har häradsdomare Magni varit i
mer än 30 år. Uti expropriationsnämnderna för Karlshamn –
Vislanda och Vislanda – Bolmens jernvägar har Magni varit
ledamot. Om så härtill lägges att han i många år varit sin sockens – Blädinge – ordförande inom såväl kommunalstämma
som kommunalnämnd och under en lång följd af år innehaft
alla de förtroendeuppdrag, som innefattas i det stående uttrycket: ”han sköter kommunens
angelägenheter”, så torde icke mycket vara att tillägga, om icke detta, hvilket dock som
sjelfklart framgår redan af denna meritlista: han har skött allt med den dugande dannemannens osvikliga pligtkänsla och klara, sunda förstånd.
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Ur Smålandsposten N:o 183 Torsdagen den 24 November 1898.

Husföreståndarinna.
En 26-årig flicka, af god familj, önskar nu genast plats i bättre ungherres eller enklings hem
som husföreståndarinna. Den sökande, som har
rekommdationer, kan med ordning och beräkning förestå ett hushåll.
Svar fortast möjligt till ”Greta”, Wislanda p.r.
(7292)

Ur Smålandsposten N:o 184 Lördagen den 26 November 1898.

Stor BAL
i Wislanda
anordnas Lördagen den 3 Dec. kl. 7 e.m. i
Byggnadsföreningens stora sal, hvarvid
musik utföres af J. Dahl, P. J. Lindqvist,
A. Stolt samt Iv. Dahl.
Entré: 1 kr. för herre och 50 öre för dam.
(7307)
Arrangörerna.

Ur Smålandsposten N:o 196 Lördagen den 17 December 1898.

Var barmhertig mot
slagtdjuren!
Allt deras onödiga pinande
är djurplågeri.

Ur Smålandsposten N:o 201 Onsdagen den 28 December 1898.
Wexiö distriktsloge af verldsgoodtemplarorden, hade i måndags ordinarie halfårsmöte
i ordenshuset i Wexiö, hvari bl.a. följande beslut fattades:……
Till ett värdigt firande af domprosten P. Wieselgrens minne beslöts att en minnesfest
skulle hållas i hans födelsebygd Wislanda den 1 Oktober 1899, hundrade årsdagen af
hans födelse……
Nästa årsmöte hålles i Wislanda 1899.
Välvilja mot underordnade. Tjenstgörande personalen å såväl de från Halmstad som
Vislanda julaftonen till Ljungby ankommande och der till följande dag qvarliggande bantågen voro af trafikchef M. Moberg inbjudna till soupé och förfriskningar å hr Cronas
restaurant i Ljungby. Att de inbjudne, som i regel varit hänvisade att julaftnarna i Ljungby intaga sin aftonmåltid ur medhafda matsäckar, kände sig angenämt berörda och tacksamma för denna mot dem visade gästvänliga uppmärksamhet, är helt naturligt, skrifver
vår platsmeddelare.
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En anhaltstation mellan Wislanda och Liatorp å södra stambanan vid Eneryda har Virestads kommunalstämma vitsordat såsom nyttig samt genom särskilda komiterade ingått
till jernvägsstyrelsen med ansökan om anhaltstationens anläggning.
Olyckshändelse under arbete. I fredags middag inträffade en olyckshändelse å en af statens jernvägars verkstäder i Malmö, som antagligen kommer att lemna varaktigt men för
en ung arbetare. Maskinarbetaren 21-årige S. Svensson, bördig från Vislanda, ville nemligen, innan de två kamrater, som skulle biträda honom, tillkommit, rulla ett par tenderhjul från en annan lokal till den s.k. hjultraversen för vidare transport å denne.
Han rullade emellertid hjulparet med så stark fart, att traversen gled undan och hjulen
föllo ned i en framför belägen s.k. arbetsgraf. Då Svensson skulle hindra fallet, hvilket
han ej ensam förmådde, fick han ena benet mellan grafkanten och hjulaxeln, med den påföljd, att han bekom ett svårt krossår på knäskålen, och alla muskler och senor i knävecket blottades. Svensson, som är ogift, transporterades till lasarettet i Malmö, der han
nu vårdas.
Järnvägsarb. Samuel Svensson född 1878-05-25 Vislanda Hönetorp, död 1906-04-30 Örebro (död i Vislanda).

Ur Smålandsposten N:o 202 Torsdagen den 29 December 1898.
Kommunalt. I Vislanda ha till ledamöter af skolrådet för en tid af 4 år valts O. M. Johansson i Brohult, Aug. Johansson i Mjöhult, O. Jonasson i Sjöbacken och fabrikör C. J.
Lindgren, Vislanda. Till uppbördsman för presterskapets löner utsågs handlanden
E. Ydén, Vislanda. Vid entreprenadauktion för brädfodring af skolhuset i Mörhult stannade f.d. nämndemannen M. Åkesson, Lönshult, för lägsta anbudet eller 175 kr.
Församlingens fyrktal uppgår till 13,771 fyrkar och utdebitering till sammanlagdt 49 öre
pr fyrk. Till ledamöter af kommunalnämnden utsågos P. Stark i Biabacken, P. M. Johansson i Lindås, N. P. Svensson, Sälhyltan, och A. Nilsson i Fållen. Skollärare G. Lidholm i
Lindås utsågs tills vidare till föreståndare för sockenbiblioteket. Till ledamot för markegångsnämnden valdes fabrikör C. J. Lindgren, Vislanda. Till sockenombud vid sammanträde med väghållningsskyldige utsågs nämndeman S. Magnusson i Applamoen. 52 kr.
beviljades såsom hyresersättning åt doktor O. Lindstrand vid Vislanda station. Åt hustrun
Anna Lisa Petersson från Hönetorp beviljades resa till och underhåll i Lund i och för
läkarehjelp vid en svår ögonsjukdom. Till fjerdingsman för 1899 valdes P. A. Magnusson
från Kyrkoholm mot ett arvode af 20 kr. Då fanjunkare N. P. Svensson på grund af afflyttning från orten inför stämman afsade sig sina förtroendeuppdrag, tackade å skolrådets vägnar kyrkoherde L. Sjöborgh hr Svensson för visadt intresse och nit för skolans
bästa såsom skolrådets mångårige vice ordförande. För hr Svenssons förtjenster såsom
församlingens ombud vid väghållnings- och vägdelningssammanträden framfördes
fösamlingens tack af nämndemannen S. Magnusson i Applamoen, som framhöll att hr
Svensson här blefve svår att ersätta.

Ur Smålandsposten N:o 2 Onsdagen den 4 Januari 1899.
Danmarkspresent. Ogifta Judith Sjölin från Vislanda, född 1869, har jemte ett årsgammalt barn fallit fattigvården i Lyngby i Danmark till last, och hennes och barnets emottagande till försörjning i hemorten begäres derför af de danska myndigheterna.
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Ur Smålandsposten N:o 7 Torsdagen den 12 Januari 1899.

SOARÉ
i Wislanda.
För anskaffande af medel till hjelp åt
samtlige behöfvande, som ej åtnjuta fattigunderstöd, samt till inköp af orgel till Goodtemplarordens lokal i Wislanda, hafva Postexpeditör Carlsson och Folkskollärare Sjöstrand m.fl. godhetsfullt lofvat föranstalta
trenne musikaliska soaréer i byggnadsföreningens lokal Lördagen den 14, Söndagen
den 15 samt Lördagen den 21 dennes. Alla
aftnar kl. 8 e.m. hvarvid kommer att utföras
musik för piano och flöjt, duetter, visor i
kostym, tablåer, snabbritning o.s.v.
Entré 50 öre för äldre, 25 öre för barn.
Obs! Olika program hvarje afton.
Komitérade.

(266)

Ur Smålandsposten N:o 10 Onsdagen den 18 Januari 1899.
De musikaliska soiréer, i Vislanda, som i lördags och söndags hållits i byggnadsföreningens i Vislanda lokal och afsett anskaffande af medel till en orgel åt goodtemplarne
samt understöd åt stationssamhällets fattige, har gifvits efter rikhaltiga mycket omväxlande program och varit talrikt bevistade, sista aftonen af mer än 300 personer.
Hedersgåfva. Stationskarl Jansson i Vislanda, som i 15 år varit goodtemplare och nedlagdt stort arbete vid ledningen af uppförandet utaf goodtemplarehuset i Vislanda, har i
dagarna fått emottaga dels en s.k. hedersregalia och dels 25 kr.

Ur Smålandsposten N:o 12 Lördagen den 21 Januari 1899.

1 Skomakeriarbetare
och en lärling kunna nu genast få varaktigt
arbete hos
(509)
A. G. Lindblom, Wislanda.

hrr Träskomakare!
Fullt kunniga Träskomakare, som kunna tillverka bästa sort Skånska träskor, finna lönande
anställning. Man hänvänder sig i bref till

C. J. Lindgren
(467)

i Wislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 13 Måndagen den 23 Januari 1899.
Sjukligheten på landsbygden, särskildt i och
omkring Wislanda har, skrifves till oss, nu en
tid varit ganska stor. På många ställen har hela
familjen varit sängliggande. Det är influensa
som grasserar och som en följd af det ostadiga
vädret.
Fastighetshandel. Hemmansegaren S. J. Jonsson i Kalkalycke, Wislanda socken, har för
7,000 kr. till landtbrukaren August Karlsson
från Alfvestad sålt ¼ mtl Kalkalycke med
tillträdesrätt den 25 Mars.

Till salu.
Till följd af sjuklighet låter Fanjunkare B. H.
Svensson under hand försälja sitt 1/8 mtl säteri
Hullingsved och dertill hörande 2:ne större
jordtorp, allt i godt varande skick, beläget i
Wislanda socken, ½ mil från jernvägsstationen. Tillträdet kan ske den 25 Mars detta år.
Vidare upplysningar lemnas af egaren, adress
Hullingsved, Wislanda.
(595)

Ur Smålandsposten N:o 16 Lördagen den 28 Januari 1899.
År 1899 den 24 Januari intogs i härvarande handelsregister följande anmälanden:
att Nils Peter Svensson att han upphört med sin i Wislanda under firma
N. P. Svensson idkade handelsrörelse och agenturaffär;
af Carl Samuelsson om idkande af handelsrörelse vid Wislanda jernvägsstation af Wislanda socken under firma Carl Samuelsson, hvilket
härmed kungöres.
Wexiö landskansli som ofvan.

Länsstyrelsen.

(665)

Ur Smålandsposten N:o 17 Måndagen den 30 Januari 1899.
Drunknad folkhögskoleelev. Sjön Åsnen
kräfde i lördags middag ett menniskolif i det
eleven vid Grimslöfs folkhögskola Valfrid
är den, som i 9 år innehafts af aflidne Baron
Bengtsson, bördig från Bäck i Kånna socken,
Th. Gyllenkrok i Hönetorp, Wislanda, och
som nu är till uthyrning ledig. Bostaden uti Sunnerbo härad, och ende son till landtgöres af ett tvåvåningshus, innehållande 4
brukaren B. A. Karlsson derstädes, då omrum, kök och förstuga på nedra, och 5 rum på
kom under skridskoåkning strax invid stranöfra botten. Med bostaden följer stor och väl
den ett litet stycke norr om Torne jernvägsvårdad trädgård med flera fruktträd och bärbuskar. Stallrum till 2 hästar och vagnsbod
station i närheten af en bugt der den genom
finnes. Om så önskas kan äfven en del välskött
Torne herregårds egor rinnande ån mynnar ut
jord få arrenderas. Stället som är beläget cirka
i sjön. Valfrid Bengtsson, som i sällskap med
15 min. väg från Wislanda jernvägsstation å
5 kamrater företagit denna utflygt från
Södra stambanan, har ett vackert läge. Barr
Skatelöf och följde sjöstranden mot Torne,
och löfskog finnes i omedelbar närhet. Hyran
billig. Billiga lefnadsomkostnader. Närmare
befann sig vid olyckstillfället jemte ännu en
upplysningar meddelar egaren
af sällskapet ett godt stycke framför de öfriga
Gust. Magnusson,
och åkte de i stark fart, då isen plötsligt brast
(670)
Hönetorp, Wislanda.
under begge. Valfrid Bengtsson höll sig endast en kort stund fast vid iskanten, hvarefter
han sjönk till botten, medan kamraten lyckades komma upp på fast is. Först efter mer än
en half timmes förlopp och sedan båt forslats till platsen, förmådde man upptaga den
förolyckades kropp. Energiska upplifningsförsök vidtogos omedelbart under stationsinspektor Hyléns ledning först ute på isen och sedan inne i stationens väntsal, dock utan

Treflig bostad
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resultat, och den omkomnes djupt gripne kamrater måste lemna hans stoft i Torne, då de
senare på dagen per jernväg återvände till Grimslöf.
En stund efter detta timat kom en annan folkhögskoleelev samma väg från Skatelöfhållet och hade otvifvelaktigt gått ned på samma ställe, om han ej i sista minuten hejdats
af personer, som lyckligtvis observerade hans ankomst.

Ur Smålandsposten N:o 20 Lördagen den 4 Februari 1899.
Utan föregående sjukdom afled, skrifves till oss, den 27 sistlidne Januari å Huseby fru
Emelie Lawrence, en gammal trotjenarinna hos herrskapet Stephens på Huseby. Hon hade
der åt sig fått upplåtit en lägenhet, som hon bebodde tillsammans med en piga. Denna
hade hon om morgonen samma dag bedt göra kaffet i ordning, men då pigan kom fram
till sängen med det, låg den gamla död. Hon var vid sitt frånfälle 78 år gammal.

Ur Smålandsposten N:o 21 Måndagen den 6 Februari 1899.
För Amerika-resande att beakta. Från och med i år har den amerikanska bestämmelsen,
att hvarje emigrant med tredje klass biljett skall ifylla och underteckna ett formulär med
uppgifter om namn, ålder, yrke, bildningsgrad, ekonomiska förhållanden, slägtingar i
Amerika, arbetskontrakt, helsotillstånd o.s.v., utsträckts att gälla äfven första och andra
klass passagerare – dock endast sådana som resa till Amerika för att bosätta sig der.
Turister eller sådana, som blott resa igenom landet samt alla som redan äro amerikanska
medborgare, äro fortfarande fria från denna skyldighet.

Ur Smålandsposten N:o 22 Onsdagen den 8 Februari 1899.

Bal i Wislanda
anordnas nästa Lördag afton den 11
dennes i Byggnadsföreningens stora sal.
Musik af Dahl och Lindqvist.
(883)

Arrangörerna.

Ur Smålandsposten N:o 23 Torsdagen den 9 Februari 1899.
Station vid varannan stuga tycks man snart vilja ha vid Karlshamn–Vislanda jernväg.
Som bekant pågår arbete med anläggande af ny större station i Asarum, hvarjemte det
föreslagits att i Gungvala vid dervarande stenlastningsplats anlägga en anhaltsstation.
Åstadkommandet af en dylik i Åkarp har förut varit framställdt som ett önskningamål.
Komme alla dessa stationer till stånd, finge man på en sträcka af 2 mil icke mindre än 5
stationer utom den i Karlshamn. Utan tvifvel skulle den omtalade anordningen blifva
fördelaktig för jernvägen, och att befolkningen i de resp. orterna skulle vara väl tillfreds
härmed är sjelfklart.
Arrende. Enkan Anna Lindén i Lindås, Vislanda, har arrenderat bort 1/6 mtl Lindås samt
1/24 mtl Kalkatorp till hemmasonen Emil Andersson i Myradal. Arrendesumman utgör
175 kr. pr år jemte några undantagsförmåner. Dessutom har Anna Lindén förbehållit sig
ett stycke jord, som skall af arrendatorn brukas.
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Ur Smålandsposten N:o 26 Onsdagen den 15 Februari 1899.
Sköt sig i handen gjorde vid en föreställning häromdagen i Målaskog en buktalare och
trolleriprofessor, då han fumlade vid laddandet af en pistol. Han förbands af läkare i
Ljungby.
Svinprisen. Vid Vislanda station uppköptes i går lefvande, slagtfeta svin vägande mellan
65 och 100 kg., till ett pris af 47 öre pr kg.
Skogsköp. Hemmansegaren Karl Edvard Magnusson i Rickardshult, Vislanda, har till
Ångsågsbolaget i Vislanda sålt skog för 1,610 kr., hvarjemte hemmansegaren Magnus
Jonasson derstädes sålt skog för 1,700 kr. samt hemmansegaren Vilhelm Petersson i
Trästen, Vislanda, försålt skog för 2,250 kr. till samma bolag.

Ur Smålandsposten N:o 29 Måndagen den 20 Februari 1899.
Ett vildt slagsmål med efterspel. I fredags e.m. uppstod, skrifves till oss, ett vildt
slagsmål vid Ryssby station i Sunnerbo. Landtbrukaren Salmon Andersson från Östraby
Skattegård samt två andra personer skulle lugna ett par vilda sällar, som ville börja slåss.
Salmon Andersson öfverfölls då af de båda bråkstakarne, bröderna f.d. jernvägsarbetarne
Petter August och Carl Gustaf Andersson, bägge från Backstugan Änggärdet under
Nygård i Ryssby. Med en sten tilldelade de honom flera svåra slag, så att han med aftontåget måste forslas till Ljungby lasarett. Kronolänsman C. W. Sandström eftersändes.
Polisförhör hölls i lördags f.m., då många vittnen voro närvarande. Frampå dagen kommo
brottslingarne fram och öfverlemnade sig i länsmannens vård. De hade tänkt rymma, men
efter som deras kassa endast var 2 kr. och några öre, hade vid närmare eftertanke icke
ansett detta löna sig. De hade emellertid efter våldet begifvit sig till skogs medförande två
skifvor bröd.
I lördags e.m. inforslades de till Wexiö cellfängelse. Petter August Andersson är född
1873 och Carl Gustaf Andersson 1875.
Fastighetshandel. Fanjunkaren B. H. Svensson, Hullingsved, Vislanda, har sålt ½ mtl
Hullingsved till hemmansegaren Peter Johan Johannisson från Elmeshult i Västra Torsås
församling för 12,500 kr.
– Hemmansbrukaren A. J. Stark, Hullingsved, har för 1,175 kr. köpt husen jemte brukningskontrakt till torpet Speleboda under Fagerås i Vislanda socken.

Ur Smålandsposten N:o 32 Lördagen den 25 Februari 1899.
Östra Allbo kompani af Kronobergs regemente har förut haft sin samlingsplats i Vislanda men är densamma nu förlagd till Alfvestad.

Ur Smålandsposten N:o 35 Torsdagen den 2 Mars 1899.
Eldsvåda. Grenadieren O. Ängs i Fållen, Wislanda socken, ladugård nedbrann till grunden i
måndags afton.
Kreaturen blefvo räddade. Ladugården var
försäkrad, dock lågt, hvadan egaren gör förlust. Orsaken till eldens uppkomst är ännu ej
känd.

En rask, ung man,
som eger praktisk duglighet i trävarubranschen, äfven beträffande skogsafverkning, bokföring och korrespondens, erhåller genast anställning. Man hänvände sig till

Ångsågsbolaget,
(1304)
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Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 38 Onsdagen den 8 Mars 1899.
Aneboda gamla kyrka. Som bekant, har Aneboda församling begärt k. m:ts tillstånd att,
sedan af församlingen uppförd ny kyrka blifvit under innevarande år till invigning
fullbordad, få nedrifva församlingens gamla kyrka. K. bfhde i Kronobergs län har, öfver
denna ansökan hörd, hemställt, att om kyrkan, enligt Wexiö domkapitels upplysning,
hvarken i afseende å byggnadsstället eller i öfrigt har något, som jemlikt k. förordningen
angående forntida minnesmärkens fredande och förvarande den 29 November 1867 bör åt
efterverlden bevaras, att k. m:ts bifall till ansökningen måtte lemnas.
Skogsköp. Handlanden C. M. Welander i Vislanda har köpt en skogspark af Karl Johan
Johansson i Färanäs, Blädinge, för 1,600 kr. samt en dito af Otto Jonasson i Sjöbacken,
Vislanda, för 2,450 kr.

Ur Smålandsposten N:o 48 Måndagen den 27 Mars 1899.
Förlofvade:

Anders Söderström
Gerda Hansson.
Ströby.

(2099)

Wexiö.

Difteri har utbrutit i Applamoen i Vislanda socken, der två barn hos f.d. soldaten Ny
insjuknat.
Samma sjukdom har yppat sig i soldattorpet N:o 7 i Grimslöf i Skatelöfs socken, der ett
barn insjuknat.
Provinsialläkaren H. Goldkuhl har besökt båda ställena.

Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 6 April 1899.
Lokomotivföraren fick slag. Lokomotivföraren Holmqvist, anställd vid Vislanda–
Bolmens jernväg, träffades, meddelas oss, i går, kort efter det han, förande det tåg, som
utgår från Bolmen kl. 9,40 f.m., inkommit till Ljungby station, af hjernblödning. Han
fördes till Ljungby lasarett, der han vårdas
med ringa hopp om återfående.

Vid offentlig auktion

Eldsvåda. Ett boningshus tillhörande O.
Bäckman i Lindås, Vislanda socken, nedbrann i förra veckan. Allt i huset befintligt
lösbo blef lågornas rof. Elden tros hafva
uppkommit från en i huset varande tygpress,
hvilken var i verksamhet.

119

i Hönetorp Vestreg., Wislanda socken, Lördagen den 8 innevarande månad kl. 11 f.m.
försäljes ett sto, fux, 7 år, 1,5 m. hög, passande
till rid- eller vagnshäst.
Alfvestad den 4 April 1899.
(2318)
C. E. Hjertquist.

Ur Smålandsposten N:o 54 Lördagen den 8 April 1899.
Dödsfall
Tillkännagifves
att
Gud efter sitt allvisa råd efter en kort
sjukdom behagat hädankalla
min älskade make
Lokomotivföraren

G. L. Holmqvist

å Qvarnaholm, Wislanda, Torsdagen den 6
April 1899 kl. 6 e.m., efter en lefnad af 49
år, 1 mån. och 8 dagar, djupt sörjd af mig,
en son, svärfader, öfriga slägtingar samt
många vänner.
Dav. Ps. 66, v. 5.

Katarina Holmqvist.
Herre, lär oss betänka, att vi dö måste, på
det vi måge förståndige varda.
(2394)

Fattighjon, som samlar penningar. Vid
rengöring till påskhögtiden i Vislanda församlings fattighus påträffades, meddelas oss, i en
kista, som tillhörde fattighjonet Hildegard
Karlsdotter, en penningsumma i silfver af öfver
144 kr. Dessa hade hopsparats af hennes
fattigunderstöd och förvarades i en mängd trasor. Hildegard eller ”Helja”, som hon allmänt
kallas, hade ett par dagar förut varit hos, kommunalordföranden och begärt få högre understöd, på grund af att hon ej ansåg sig kunna lefva på hvad hon förut hade. För öfrigt synes hon
vara mindre vetande och har vållat församlingen åtskilligt besvär, derigenom att hon en
gång antändt fattighuset och en annan gång
slagit ut en mängd fönsterrutor i kyrkan.

Afliden åldring. Vislanda församlings äldste medlem gratialisten Sven Stolt från Råknahult afled, meddelas oss, i onsdags öfver 97 år gammal. Han hade under de senaste åren
nästan ständigt måst intaga sängen, men sina själsförmögenheter hade han i behåll.

Ur Smålandsposten N:o 56 Onsdagen den 12 April 1899.
Emigrationen till Amerika synes i år ånyo taga fart. Så t.ex. afreste, meddelas oss, i går
från Alfvestad ett 20-tal personer, alla i unga år, till det ”förlofvade landet” dels, till
Denver i Colorado och dels till Anakonda i Montana. En svensk-amerikan, som en tid
gästat sitt hem, tycktes vara de ungas ledare på resan. Samtlige resenärerna voro från
Blädinge och Hjortsberga socknar. Mycket folk hade samlats vid stationen för att till de
afresande säga farväl.

Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 13 April 1899.
Föredrag för landtmän komma under nästa vecka att af direktör C. Kihlberg från
Ronneby hållas i Blädinge den 16 dennes efter gudstjenstens slut samt i Wislanda den 17,
i Virestad den 18, i Stenbrohult den 19, i Hjortsberga den 20, i Lekaryd den 21 och i
Moheda den 22 dennes, allestädes kl. 4 e.m. och uti vederbörande sockens kommunalrum.
Det är att hoppas att hr Kihlberg äfven vid dessa sina föredrag erhåller en talrik publik.

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 15 April 1899.

Ladugårdskarl,

2 dugl. Skrädderiarbetare
få strax kondition hos
(7587)

nykter och duglig sådan, helst gift, erhåller
plats, med god lön, den 24 inst. April vid

C. Jönsson, Wislanda.

Oby Gård pr Wislanda.
(2575)

120

Gårdskontoret.

Ur Smålandsposten N:o 62 Lördagen den 22 April 1899.
Från Hvilans folkhögskola har
utexaminerats Salem Svensson,
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 64 Onsdagen den 26 April 1899.

En penningesedel
är upphittad och kan mot annonskostnad
återfås hos Emil Lindahl, Wislanda. (2960)

Ur Smålandsposten N:o 69 Torsdagen den 4 Maj 1899.
Vislanda–Bolmens jernväg. Till stationsskrifvare vid Ljungby station har antagits stationsskrifvaren E. Larsson i Karlshamn.

Ur Smålandsposten N:o 73 Lördagen den 13 Maj 1899.
En olycksprofet. Ett torkår liknande 1868 kommer, fruktar man, skrifver till oss en meddelare, att inträffa i år, ty, enligt äldre personers utsago, liknar det sig så, emedan vildgässen ha måst på sin flyttningsfärd mot norden vända tillbaka i följd af för sträng köld.
Detta påstås ej hafva godt att betyda.
Tillrättakommen häst. Natten mellan den 6 och 7 dennes försvann, som förut omtalats,
från hemmansegaren Magni Johannesson i Uråsa, Qvenneberga socken, ett fyraårigt
hästkreatur.
Nattvakten i Alfvestad hade sett en ryttare i vild carrièr styra kosan åt Benestad.
Tidigt på söndagsmorgonen hade djuret från söder kommit till Benestad, der det upptogs
i Norregård, och påföljande middag hemtades af kommissarie H. Wieslander i Moheda,
för att egaren tillställas. Allmänt antages att meningen icke varit att stjäla hästen, utan
ville personen i fråga endast ”låna den” för att så mycket beqvämare och fortare hinna
målet Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 77 Lördagen den 20 Maj 1899.
Gåfva till församlingslärare. Kyrkoherden i Vislanda L. Sjöborg har af årets konfirmander fått emottaga en penningsumma af kr 67,50 för inköp af en minnesgåfva efter eget val.
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Ur Smålandsposten N:o 82 Onsdagen den 31 Maj 1899.

Stor eldsvåda i Vislanda.
Omkring klockan elva i förmiddags observerades eld i härvarande missionshusets
spåntak. Stark sydvestlig vind rådde vid tillfället, och i ett nu hade elden spridit sig till
den Gyllenkrokska gården, hvari posten och telegraminlemningen voro inrymda. Från
detta hus slungades gnistor öfver till och antände nästan samtidigt handlandena C. M.
Velanders och Elof Ydéns gårdar. Samtliga de här nämnda antända husen blefvo tillika
med ett större varumagasin å Ydénska gården lågornas rof.
En hel del gårdar voro hotade. Så var fallet med Vigforsska gården, der rikstelefonstationen är inrymd. Gång efter annan var det eld i den, och man var betänkt att lossa
vexelbordet för att rädda detsamma. Telefonförbindelsen blef naturligtvis afbruten under
det värsta virrvarret, men redan vid ½ 2-tiden voro telefonsamtalen åter igång. Vidare var
handlaren August Lindahls gård antänd men räddades.
Vid eldsläckningsarbetet hade infunnit sig Alfvestads- och Liatorpsbor medförande flera
sprutor. Särskildt Alfvestassprutorna torde ha räddat Wislanda samhälle från en omfattande olycka, ty desamma serverades med erkännandsvärd kraft och skicklighet.
Från Wexiö sändes kl. 12,30 en sexmansspruta och raketsprutan nr 6 under tillsyn af
brandsoldater. Flere Wexiöbor reste ock frivilligt med. De möttes dock i Alfvestad af
underrättelsen att elden var hämmad, och derifrån återgingo sprutorna till Wexiö.
Kl. ½ 2 var, syntes det, elden begränsad och vidare fara öfver.
Samtliga de brunna gårdarnas uthus ha också härjats af elden.
Ryktet om att stora träupplag brunnit har spridits, men äro oriktiga.
Postens handlingar och böcker samt inneliggande post och värden räddades.
Byggnaderna som brunnit voro försäkrade i Kronobergs läns försäkringsbolag mot förlust af eld och hagelskada. Handelslagren lära deremot varit försäkrade i ”Svea”. I Vislanda antages att herr Ydén gör stor förlust.
De brunna byggnaderna voro alla envåningshus.
Ett extratåg från Alfvestad anordnades för tillförandet af den värdefulla assistansen mot
det hotande elementet.
Intet olycksfall inträffade under eldsvådan.
Huru elden utbrutit är icke fullt bekant. Tydligen är här åter ett fall att anteckna om de
spånklädda takens eldfarlighet.

Ur Smålandsposten N:o 83 Torsdagen den 1 Juni 1899.
Eldsvådan i Wislanda. Det var en förhärjande eldsvåda som igår rasade i Wislanda, men
hade kunnat blifva detta i än högre grad, såvida icke ett alldeles ovanligt raskt och duktigt
släckningsarbete utförts.
Omkring 20 minuter efter kl. 10 på förmiddagen varsnades elden som först i missionshusets tak, en liten knappt fotshög låga, som fladdrade intill ett genom spåntaket uppskjutande bleckrör, hvilket ledde direkt från en eldstad. Få minuter derefter stod hela
missionshusets tak i lågor, och den rådande sydvestliga vinden sände ett regn af gnistor ut
öfver de kringliggande husen med deras eldfängda spåntak och många brännbara ämnen.
Samhällets befolkning samlades så fort sig göra lät och började kampen, som det i början
syntes en fruktlös kamp, för hem och härd.
Snart brann det också i handlaren C. Welanders vester om missionshuset liggande gård
och dess uthus och samtidigt fördes elden vidare till posthuset tillhörigt baron Gyllenkroks sterbhus, samt vidare till handlaren Elof Ydéns derintill belägna gård. Allt brann,
och det brann som endast torra trähus kunna brinna.

122

De på andra sidan gatan liggande gårdarne, särskildt handlandena Wigforss och A.
Lindahls samt ett par andra derintill liggande trähus, voro flere gånger antända. Det brann
på tak och i knutar, och hade Vislandaborna ensamma fört kampen mot den röde hanen,
så hade förvisso striden blifvit dem för svår och hela samhället nu varit en rykande
askhög.
Men dess bättre, detta behöfde de ej. Med den beredvillighet, som alltid finnes, då det
gäller de nödställda och af elden hotade, ordnades, så fort telegrafiskt meddelande om den
stora faran gjorts från Vislanda, brandmanskap med sprutor dels från Alfvestad och dels
från Elmhult och Liatorp och fördes med extratåg till Vislanda.
Med ordinarie tåget från Wexiö afgingo ock, som bekant, två sprutor jemte några brandsoldater, fast underrättelse mötte dem i Alfvestad, att de fingo vända åter, och nere vid
Grennaforsa hållplats stod, då nedgående middagståget passerade, ett kompani beväringsmanskap jemte sprutor för att medfölja till brandstället, då underrättelse ingick att elden
var begränsad.
Det första förstärkningsmanskapet kom från Alfvestad, ungt, raskt och duktigt folk, och
det kom i grevens tid, då man redan uppgifvit hoppet om att kunna begränsa elden,
hvilken som sagdt antände på alla kanter, dit brinnande spån fördes af vinden. Så brann
det flere gånger, utom i de förut omtalade husen, äfven i hotellet, liggande till höger om
bangården och äfven en kilometer från brandstället i en mosse.
Genom det från Alfvestad och sedermera från Elmhult och Liatorp ankomna brandmanskapet lyckades man hejda elden och rädda de många hus, som flere gånger ansetts
hopplöst förlorade och hvarifrån invånarne utrymt sina möbler och öfriga tillhörigheter.
Starkt hotat var ock Vislanda Ångsågsbolags stora timmer och vedupplag, men det
räddades, fast äfven här elden våldgästade flere gånger.
De fyra ofvan nämnda boningshus, jemte magasin och uthus nu blefvo lågornas rof,
brunno ned inom loppet af ett par timmar, och det gjorde ett hemskt intryck att på det
ganska vidsträckta området för branden – det ligger vester om jernvägsstationen och på
höger hand om gatan från godsmagasinet – se de nio skorstenar, som reste sig bland den
bolmande röken; sorgliga minnesmärken öfver kort förut lugna hem.
Under eftermiddagens lopp blefvo de raserade. Det gjorde också ett ganska sorgligt
intryck att under eftermiddagens lopp, då eftersläckningen pågick med fart, vandra kring
bland ruinerna och de kring vägar och gärden strödda ”bergade” möblerna och husgerådssakerna, bland gråtande qvinnor och allerstädes sorgsna ansigten. Ännu sent på aftonen
låg öfver hela samhället utbredd en tät rök, och det brann och glödde i ruinerna.
Bland annat som innebrann var ock handlaren Elof Ydéns kassaskåp. Han hade dock
lyckats rädda det hufvudsakligaste af sina räkenskapsböcker och valutor, med undantag af
hufvudboken och en journal. Då under eftersläckningen kassaskåpet släpades fram och
under allmän nyfikenhet uppbröts, befanns att de qvarvarande två böckerna alldeles förkolats.
I natt har stark vakt hållits i hela samhället. Telefonen blef, som bekant för en stund
afbruten, men redan på middagen var distriktsingenjör Lignell från Wexiö med reparatörer ute i Vislanda och klarade, under det släckningsarbetet pågick, de abonnentledningar, som afbrutits.
Utaf olyckan beröres Kronobergs läns brandstodsbolag kännbarast. Alla husen voro
nemligen försäkrade der, efter hvad det uppges, ungefär till sina värden.
Missionshuset, som egdes af landtbrukaren E. Svensson i Hönetorp och hr Ahlstedt i
Vislanda, var sålunda försäkradt derstädes för 4,000 kr., handlaren Ydéns hus för 6,700
kr., handlaren C. M. Welanders hus för 6,000 kr. och Gyllenkrokska sterbhusets för, som
det uppgifves, 8,000 kr.
Brandförsäkringsaktiebolaget ”Thor” hade dernäst den största risken nemligen för
handlaren E. Ydéns lager, som var försäkradt för 13,200 kr. Bolaget ”Svea” var intresseradt med endast 8,000 kr., för hvilken summa handlaren C. M. Welanders lager var
försäkradt.
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Denna eldsvåda utgör ännu ett talande bevis för den ytterligt stora risken af spåntak i
våra stationssamhällen, och det må anses som ett glädjande faktum, att deras användande
numera på grund af brandstodsbolagens ingripande är nästan omöjligt.
Saker som i Vislanda i hög grad försvårade släckningsarbetet voro dels den absoluta
frånvaron af hvarje tillstymmelse till brandkårsorganisation och dels svårigheten att
anskaffa vatten, som då man fick vattenkörare, måste hämtas långt bortifrån.

Ur Smålandsposten N:o 86 Onsdagen den 7 Juni 1899.
Kommunalt. I Vislanda äro till ledamöter af taxeringsnämnden valde: direktör A.
Rathke, fabrikör C. J. Lindgren och kommunalnämndsordföranden S. Johannesson i
Elnaryd. Beslut fattades att i likhet med föregående år anställa polisman vid Vislanda
station, sedan det upplysts att enskild person för ändamålet skänkt 300 kr. att utgå under
tre år med 100 kr. om året. Tjensten skulle ofördröjligen ledigförklaras. Vidare beslöts
med 2,262 röster mot 384 att i likhet med hvad redan skett i Alfvestad och Elmhult
anskaffa sjuksköterska inom församlingen. Åt inspektor J. Andersson och handlanden G.
Bengtsson uppdrogs att snarast möjligt till stämman inkomma med detaljeradt förslag till
sköterskans utbildning och lön m.m.
Vislanda på ofri grund. Ovisst är, huruvida de vid Vislanda station uppbrunna gårdarna
komma att återuppbyggas, skrifver vår platskorrenspondent. Tomterna äro nemligen ej
friköpta, utan på gammaldags sätt arrenderade på 49 år. 1912 är arrendetiden ute och för
så kort tid är ju ej skäl att uppföra byggnader, hvilkas värde flere gånger öfverstiger
tomternas. Skulle deremot egaren, mot förmodan, för evärdligt frånsälja ofvannämnda
tomter, komma helt säkert prydliga hus i de nedbrunnas ställe att snarast möjligt uppföras.
Endast tre gårdar vid Vislanda stationssamhälle äro uppbyggda på fri grund.
Dödsfall på tåget. Helt hastigt afled i lördags på tåget under dess gång mellan Vislanda
och Alfvestad arbeterskan Hanna Nilsson, dotter till skomakaren J. Nilsson i Stickeslösa,
Skärstads socken.
Hon hade aflagt besök hos slägtingar i Timsfors, der hon sammanträffade med sin
fästman. Denne följde henne till Hessleholm, och egendomligt nog var hon under resan
gripen af dystra aningar att någon olycka skulle hända. Afskedet i Hessleholm mellan
dem bägge blef derför mycket allvarligt. Fästmannen försökte muntra upp fästmön, men
förgäfves. Hon var och förblef lika ängslig och allvarlig. Då tåget hade hunnit strax norr
om Vislanda blef hon helt hastigt mycket sjuk och bad att åt henne skulle beredas någon
plats, der hon kunde lägga sig, då hon säkerligen skulle blifva bättre. Bland medpassagerarne befann sig en diakonissa, hvilken lemnade den sjuka den första vården. En första
klassens kupé ställdes till hennes disposition, men kort derefter att sjuklingen införts dit,
utandades hon sin sista suck.
Den så hastigt aflidna var blott 26 år gammal och hade under en längre tid lidit af ägghvitesjukdom.
Karlshamn-Vislanda-banan. KarlshamnVislanda jernvägsaktiebolag har på bolagsstämma i tisdags beslutit till reservfonden
afsätta 35,000 kr. Rörande utdelningen beslöts uppskjuta afgörandet till nytt sammanträde å dag, som styrelsen bestämmer. En
mindre summa afsattes till firande af jernvägens 25-årsjubileum den 25 dennes, då
äfven patriotiska sällskapets medaljer komma
att utdelas till åtskilliga bland jernvägens personal.
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På landet
i naturskön trakt, i bildad familj, önskar en
äldre enkefru inackordera sig i Oktober detta
år. Egna möbler, sängkläder och linne medhafvas. Ett stort friskt rum åt solsida önskas,
eller ock tvenne mindre. Svar till: ”Ensam”,
med utsatt pris per år m.m. inom en vecka.
Adress: Handlande G. Bengtsson, Wislanda.
Obs! Pianolektioner kunna erhållas.
(3829)

Ur Smålandsposten N:o 88 Lördagen den 10 Juni 1899.
Åskslag i Wislanda. I går vid 2-tiden på e. m. slog åskan ned i handlaren G. Bengtssons
hus i Wislanda. Lyckligtvis befunnos inga människor för tillfället inne. Vid efterséende
märktes i ett af husets rum, tillhörande friherrinnan Gyllenkroks lägenhet, flera hål i taket.
Utanför huset syntes också tydliga spår efter strålen, och stenar, som legat i dess väg,
voro söndersplittrade liksom ett träd stående några meter från huset. Huset antändes icke.
Döde: Carolina Lindberg, Avoca, Minn. har aflidit 67 år gammal. Hon emigrerade 1874
till N. Amerika från Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 90 Onsdagen den 14 Juni 1899.

God tjenst.
En flicka kunnig i sömnad samt pålitlig, helst
äldre, erhåller god plats på landet om ansökan
och betygsafskrifter insändas under adress:
”M. K.”, Vislanda poste restante.
Tjensten tillträdes den 24 Juli detta år.
(3908)

Från Vislanda skrifver vår korrespondent den 13 dennes:
Ett häftigt åskväder drog i fredags eftermiddag fram öfver Vislanda stationssamhälle.
Åskan nedslog på trenne ställen. Ena gången strax utanför Hönetorps skolhus och den
andra bakom O. Truedssons gård vid Vislanda station. Å sistnämnda ställe nedslog
blixten i en större björk, afslet den nere vid roten, splittrade stammen och spridde dess
delar vidt omkring; endast öfvre delen af trädet låg kvar på platsen. Söndersprängda
stenar och fåror i jorden vittna äfven om blixtens framfart. Samtidigt nedslog, som förut
nämnts, äfven åskan i handlaren G. Bengtssons hus vid torget i den våning, som bebos af
friherrinnan Gyllenkrok. Troligen inträngde blixten genom en öppen ventil. Ett stycke
sönderslitna tapeter och några hål i gipstaket var den enda skada, som den der åstadkom.
Att sinnena, enär oron öfver eldsolyckan knappast hunnit lägga sig, på många ställen
blefvo mycket uppskakade, kan man ju lätt föreställa sig.
Missnöje med tågordning. Såsom förut synts i tidningarna har det i Vislanda med
omnejd väckt mycken harm, att uppgående nattsnälltåget, som passerar förbi Vislanda
mellan 12 – 1 på natten, i olikhet med hvad som skett under flera föregående år ej göra
uppehåll för resandes af och påstigande vid ofvannämnda station. En petition afsändes till
jernvägsstyrelsen, och i dagarna har man fått svar, hvari det tillmötesgående visats, att
nämnda tåg hädanefter kommer att stanna, såvida någon resande för konduktören anmält
sig härstädes vilja afstiga. Något påstigande kommer således fortfarande ej i fråga. Att
man med denna utgång fortfarande är missnöjd, må heller ingen förtänka.

Ur Smålandsposten N:o 94 Onsdagen den 21 Juni 1899.
Duktiga skånetöser. Nio flickor, som tillhöra Rönströmska flickskolan i Lund, företogo,
skrifves till oss, efter vårterminens slut en färd upp genom norra Skåne och derefter
genom Småland. Efter att till Elmhult hafva betjänat sig af jernvägen, begåfvo sig de
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unga damerna, af hvilka några ännu icke voro konfirmerade, till fots mot norr, styrande
kosan öfver Ryssby och Yxkullsund till Vernamo, derifrån de genomvandrade de natursköna Jönköpingstrakterna; bland annat besågs Husqvarna, Taberg och Dunkehallar. I
Jönköping väckte de duktiga jäntorna stort uppseende.
Efter något uppehåll derstädes vände sällskapet åter mot Vernamo, dock på andra vägar.
Så genomströfvade de trakten kring Vidöstern och Bolmen. Sedan de besökt Angelstad,
styrde de kosan till Strömsnäs och besågo bruket. På jernväg begåfvo de sig derifrån till
Vislanda och vidare med statsbanan till Lund dit de ankommo i bästa kondition och med
största belåtenhet både öfver färden och mottagandet öfver allt i det gästfria Småland.

Ur Smålandsposten N:o 99 Lördagen den 1 Juli 1899.
Karlshamn-Vislanda jernvägs 25-årsjubileum högtidlighölls, såsom förut omtalats
skulle ske, i torsdags i Karlshamn.
Å jernvägsstationens platform samlades då kl. ½ 5 e.m. jernvägens styrelse och tjenstefria personal, hvarpå, efter det en musikkår spelat ett par nummer, styrelsens ordförande
rådman C. H. Leissner med några för tillfället lämpade ord verkställde utdelningen af Pro
Patria medaljer till 80 af bolagets tjenstemän och betjenter, nemligen:
Större belöningsmedaljen i guld att bäras om halsen åt kontrollören E. G. Arosenius och kassören
C. G. Callvin;
Mindre belöningsmedaljen i guld att bäras å bröstet åt stationsinspektorerna G. F. Lindblad i Ryd.
C. E. Nilsson i Svängsta, G. A. Rost i Hemsjö, J. Eriksson i Grimslöf, N. P. Hentz i Ålshult, J.
Hylén i Torne och O. Olsson i Ulfö samt materialföreståndaren A. O. Wibeck, Karlshamn;
Större belöningsmedaljen i silfver att bäras om halsen åt stationskarlsförmannen N. Johansson,
stationsvakten J. V. Andersson, banmästaren A. Hansson och lokomotivföraren B. K. Wretling;
samt
Mindre belöningsmedaljen i silfver att bäras å bröstet åt banvakterna J. Leonardsson, S. Hansson,
M. Persson, S. Svensson, och C. J. Johansson, magasinsförvaltaren N. Hansson, förrådsvakten O.
Svensson, kusken H. Jönsson, vagnssynaren N. Törngren, snickaren N. Åhlund, filaren S. Andersson, svarfvaren S. Bengtsson, lokomotivföraren S. J. N. Flink, pumparen J. Svensson samt
stationskarlarne E. N. Staf och J. Svensson.

Till konungen afsändes telegram, hvari erinrades om hans närvaro vid jernvägsinvigningen den 29 Juni. På detta ingick under en supé, som kl. 8 gafs å stadshuset för medaljörerna, m.fl. följande svar:
”För i troget minne bevarad hågkomst af min närvaro vid öppnandet af Karlshamn – Vislanda
jernväg, tackar jag hjertligt och deltager uti den tillfredställelse styrelsen kan känna vid utdelandet
af Pro Patria medaljer till i dess tjenst deraf förtjente män.”

Under aftonens lopp, dervid tal höllos af konsul Meijer, handlanden Björkman, trafikchefen Svanbeck m.fl., tackade å medaljörernas vägnar kontrollör Arosenius och stationsinspektor Lindblad i Ryd jernvägens styrelse, begge framhållande att städse pligten varit
närmaste målet för deras sträfvan.

Ur Smålandsposten N:o 99 Lördagen den 1 Juli 1899.
Hönan upptog andungarna. På aftonen en af de sista dagarne i Maj månad påträffades
af en person, å en utfartsväg strax söder om Wrigstads kyrkoby sex stycken nykläckta
andungar. Som emellertid väderleken var kall och blåsig, syntes knappast något lif i dem.
Sedan upphittaren förvissat sig om att ingen andmamma till de små fanns i närheten, tog
han dem med sig hem och redde en liten bädd af mossa i sitt hönshus och lade de små
ungarna derpå samt tog en af hönorna och lade den intill de små kräken.
Hönan mottog andungarne, hvilka alltsedan dess följt henne, som om det varit hennes
egna ”kycklingar”.
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Ur Smålandsposten N:o 104 Måndagen den 10 Juli 1899.
Lediga platser.

En skomakeriarbetare,
van vid mansbottning, och en
försigkommen Lärling få nu genast arbete
hos

A. G. Lindblom,
Wislanda.

(4357)

Ur Smålandsposten N:o 109 Onsdagen den 19 Juli 1899.
Som trafikstation af stor betydenhet har Ålshult under de gångna 25 åren sedan Karlshamn-Wislanda jernvägs öppnande intagit ett af de förnämsta rummen.
Stationens läge vid sjön Åsnen har dit tillfört så att säga nästan allt tyngre gods från
trakterna af Jäth och Urshult. Stora lastpråmar förmedla trafiken till stationen, och då man
ser de väldiga virkes- och vedupplagen, såväl
inom stationsområdet som invid sjöstranden
och långt utåt vägarne, skulle man nästan
kunna tro sig vara vid en norrländsk lastageSamtlige borgenärer
plats.
uti aflidne Friherre Thure Gyllenkroks i WisUnder Juni månad utlastades från Ålshult
landa vid Allbo Häradsrätt anhängiga konkurs
station icke mindre än 225 vagnar ved och
kallas härmed till sammanträde å Grand Hotell
virke dels till Karlshamn och dels till andra
i Lund Fredagen den 28 innevarande månad
orter, bevisande att ännu måste det finnas
kl. 10 f.m. för fattandet af beslut, dels angående realiserandet af konkursmassans å fideiskogar qvar.
kommisset Svenstorp egande byggnader och
De största skogarne der i trakten egas af
dels angående andra förvaltningsfrågor som
brukspatron Stephens å Huseby, hvilken vårröra konkursboet.
dar skogarne mycket väl, och derför kan,
Alfvestad den 14 Juli 1899.
utan att afverkningen så att säga synes, be(4524)
Konkursförvaltningen.
reda sig stora årliga inkomster, säger K. A.

Kungörelse.

Ur Smålandsposten N:o 113 Onsdagen den 26 Juli 1899.

Några

Statdrängar
kunna få platser nästkommande 24 Oktober
om ansökningar med betyg göras till

Husaby Bruk
(4413)

pr Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 117 Onsdagen den 2 Augusti 1899.
Belöningar. Kronobergs läns försäkringsbolags direktion beslöt vid sammanträde i lördags att såsom belöning för visad rådighet vid senaste eldsvådan i Vislanda öfverlemna
100 kr. till Alfvestads brandkår, 50 kr till Elmhults och 25 kr, hvartdera till Liatorps och
Oby brandmanskap.
Döde: Eva Magnusson-Björklund från Wislanda, afliden i Avoca, Minnesota, 20 år
gammal.

Ur Smålandsposten N:o 119 Lördagen den 5 Augusti 1899.
Lingonskörden i Småland slår efter allt att döma, fullständigt fel i år. Från olika delar
av provinsen klagas häröfver, och man kan förstå, att detta icke betyder så litet för den
fattiga befolkningen, då man vet hvilka kolossala qvantiteter af dessa skogsbär, som
exporteras från Småland, och hvilka till största delen insamlas af fattiga menniskor.

Ur Smålandsposten N:o 120 Måndagen den 7 Augusti 1899.
Dödsfall.

Östra Allbo kompaniområde N:r 22

Att
Stationsskrifvaren

Gustaf Edvard Schultz

tillhörande och fotfolket tilldelade beväringsmän af 2. klassen samt af 9. klassen, hvilka ej
undergått 2. årets tjenstgöring meddelas med
afseende å innevarande års regementsmöte:
att manskapet från Vislanda, Blädinge, Skatelöf, Vestra Thorsås, Härlunda och Öja socknar
samlas i Vislanda den 22 Augusti kl. 6 e.m.
samt
att inskrifningsbok och undervisning för infanteristen skola af hvar och en medföras.
I öfrigt hänvisas till den kungörelse, som uppläses i de inom kompaniområdet belägna kyrkor.
Sunnanvik, Torne den 5 Augusti 1899.

stilla afled härstädes i dag kl. 9,40 f.m.
i en ålder af 47 år, 2 månader och 10
dagar, djupt sörjd af mig, en son samt
slägtingar och vänner tillkännagifves
härmed.
Wislanda den 6 Augusti 1899.
(4911)

En medelålders, bättre

Olivia Schultz.

Hushållerska,

kunnig i bättre och enklare matlagning, önskar plats den 24 Oktober, helst i ungkarlshem. Vackra rekommendationer. Svar i biljett märkt ”Ordentlig”, Vislanda p.r. (4413)

Gunnar Hyltén-Cavallius,
Befälhafvare för Östra Allbo kompaniområde N:r 22.
(4921)

Dödsfall. F. organisten, klockaren och skolläraren J. A. Johansson afled i går i Tranås 75
år gammal. Han har bl.a. tagit initiativet till bildande af folkskollärarnes pensionskassa.
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Ur Smålandsposten N:o 121 Onsdagen den 9 Augusti 1899.
Afliden skollärareveteran. Om den af oss i måndagsnumret som död omtalade f.d. folkskolläraren i Säby församling J. A. (Jöns August) Johansson i Tranås skrifver Jönköpingsposten bl.a.
Född den 11 April 1824 i Lönshult Södregård, Vislanda socken af Wexiö stift uti den
natursköna och historiskt bekanta Värendsbygden blef han i späda år föräldralös och
upptogs af morföräldrarna, ett bondefolk i Benestad by i Aringsås socken. År 1843 aflade
han organistexamen i Wexiö inför dåvarande direktören och domkyrkoorganisten J.
Svensson och folkskollärareexamen i samma stad den 22 Juni 1846.
Följande år erhöll han lärare- och organistbefattning i Moheda församling mot en lön af
195 kr.
Efter fyra års vistelse derstädes sökte han och erhöll transport till Säby församling, hvilken plats han tillträdde i Januari 1851. Organist derstädes blef Johansson 1864 och
innehade han denna befattning vid sin död, fastän han sedan sistlidne höst egde tjensteledighet. I något öfver 48 år har den gamle skolveteranen och organisten verkat i Säby
församling och således fostrat största delen af den till mogen ålder komna befolkningen.
Det är dock icke endast som skollärare, klockare och organist som hr. Johansson verkat.
Hans valspråk har varit ”arbeta”. Som han ock troget följt detta, såg man den ännu i ålderns dagar raske mannen ständigt verksam. Derföre har han äfven hunnit med mycket.
För lärarekåren har han ock lemnat ett värdefullt minne deruti att han var den som tog
initiativet till pensionskassans bildande för folkskollärare.
Detta skedde under hans lärotid i Moheda. Genom annons i Wexiö stifts tidningar kallades stiftets skollärare, klockare och organister till möte i Sjögrenska skolan i Wexiö. Ett
hundratal personer hörsammade kallelsen, hvilka sammanträdde under ”Sigfridsmessan” i
medlet af Februari 1848 och diskuterade spörsmålet med ett resultat, att en dylik fond beslöts skola bildas för stiftet, hvarjemte en komité tillsattes för utarbetandet af reglemente
för densamma.
Med sin praktiska blick var Johansson dock icke nöjd dermed, ty han ville hafva frågan
framåt. Detta lyckades äfven. Genom en sin slägting, A. Medin från Allbo, som den tiden
var riksdagsman i bondeståndet, lyckades Johansson få sin plan om en allmän pensionskassa för Sveriges folkskollärare framburen till riksdagens begrundande. Motionen härom
framlemnades äfven och föranledde tillsättandet af en komité, hvilken arbetade tills resultatet vanns vid 1866 års riksdag.
Ännu i ålderns sena höst var Johansson kry och rask, så att han sistlidne höst åter upptog
skolarbetet, då ordinarie läraren i Älmås behöfde till följd af sjukdom hjelp i sin skola.
Under sommaren hade han dock klagat öfver trötthet.
Vid 11-tiden i torsdags träffades han af ett slaganfall, som i söndags morgon gjorde slut
på hans lif.
Hans stoft kommer att jordas i Säby kyrkogård.

Ur Smålandsposten N:o 122 Torsdagen den 10 Augusti 1899.
En högtidlig begrafningsakt firades i går vid middagstiden å Ljungby kyrkogård då
aflidne stationsskrifvaren i Vislanda G. E. Schultz vigdes till grafvens ro. Bredvid hans på
samma griftegård jordade föräldrar sänktes den af kransar och blommor öfverhöljda
kistan, som med bantåg anlände till Ljungby och i likvagn fördes till kyrkogården, der
jordfästningen förrättades af komminister Carlsson.
Prestafverna fördes af stationsinspektor I. Andersson i Vislanda och trafikchefen Moberg i Ljungby.
I processionen deltogo jemte en mängd af den aflidnes vänner jernvägstjenstemän från
Vislanda och Ljungby.
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Hyllad chef. Trafikchefen P. Svanbeck i Karlshamn, som i går fyllde sextio år, uppvaktades af tjenstemän och betjenter vid Karlshamn-Vislanda och Vislanda-Bolmens
jernvägar.
Både dyrbara och vackra minnesgåfvor öfverlemnades då till honom, nemligen från
tjenstemännen vid Karlshamn-Vislanda jernväg ett stort, elegant album i ornamenterad
läderplastik, innehållande porträtt af samtliga tjenstemän vid jernvägen jemte vyer af de
större arbeten, som utförts vid densamma under trafikchefens tjenstetid, från konduktörer
och packmästare vid båda de under hr Svanbeck lydande jernvägarne en synnerligen
praktfull dryckeskanna af gediget silfver och från stationskarlskåren vid Karlshamns
station ett större, prydligt dryckeshorn af prima nysilfver, alla dessa gåfvor försedda med
inskriptioner.
Dessutom hade sju medaljörer vid jernvägens mekaniska verkstad låtit fotografera sig å
ett större fotografi, som jemväl i går öfverlemnades till hr Svanbeck.

Ur Smålandsposten N:o 125 Onsdagen den 16 Augusti 1899.
Dödsfall.

Gammal kyrka

Att
Gud efter sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min ömt älskade make,
f. d. Hemmansegaren

till salu.
Då Aneboda församling, sedan Kongl. Majts
tillstånd dertill lemnats, beslutat att försälja sin
gamla kyrka af trä, så kungöres härmed att
auktion å nämnda kyrka kommer att ega rum i
Aneboda sockenstuga Fredagen den 1 September kl. 12 på dagen. Kyrkan innehåller mycket
godt trävirke, som kan användas till nybyggnad. Närmare bestämmelser i afseende på rifningen m.m. kommer att tillkännagifvas före
auktionens början. Upplysningar meddelas
genom korrespondens med Byggnadskommitténs Ordförande Komminister K. Holm.
Adress Lamhult.

Sven Johan Johnsson
från Kalkalycke, född den 30 December
1848, som stilla afled den 15 Augusti
1899, sörjd och saknad af mig, 1 dotter,
slägtingar och många vänner, har jag den
smärtsamma pligten härmed
tillkännagifva.
Sv. Ps.-B. 487.
Wislanda station den 15 Aug. 1899.

Eva Johnsson,
(5054)

Byggnadskommittén.

född Petersson.

(4906)

Det var denna kyrka som ropades in av Missionsförsamlingen i Vislanda och sattes upp där
efter storbranden i maj 1899.

Ur Smålandsposten N:o 127 Lördagen den 19 Augusti 1899.
Förskingring. Vid hemtnings påföljd har till Stockholms poliskammare kallats arbetskarlen Karl Wilhelm Eliason Hedrén, född 1856 i Vislanda socken, för det han för en
tegelbruksarbetare förskingrat en nattsäck med kläder, värda omkring 10 kr. Hedrén
säger, att han på uppdrag af nattsäckens egare lemnat nattsäcken i förvar hos en person,
men hvarest denne person har sin bostad, har Hedrén ej kunnat upplysa om.
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Ur Smålandsposten N:o 130 Torsdagen den 24 Augusti 1899.
Vittnesmål inför svensk domstol begäres af landsdomstolen i Ulm med frånskilda
hustrun *Jacobine Caroline Zeifang, född Petersson, hvilken uppgifves vara boende hos
sina föräldrar i Sjöholmen, Vislanda socken, i mål mot hennes förre man skomakaren
Ezechiel Zeifang i Allmendingen angående utpressningsförsök och falsk angifvelse.
*Var född på torpet Sparraberg u. Oby, Blädinge sn. 1855-12-29. Utvandrade till Tyskland 1872 och gifte sig
där. Hon avled 1922-05-24 på torpet Sjöholmen, Vislanda sn.

Ur Smålandsposten N:o 132 Måndagen den 28 Augusti 1899.
Lokomotivet antänder. I går antände uppgående snälltåget n:o 8 mellan Vislanda och
Alfvestad en skogsmark på 2 ställen, nemligen å Oby egor ungefär ½ tunnland och å
Blädinge Jutagårds egor 1 tunnland. Å det
förra stället släcktes elden af hr Key samt
hans folk och banvakter och å det senare
stället af folk, som per extratåg, under baningeniörens ledning, från Alfvestad afgick till
brandstället.

En stadgad, anspråkslös och
duglig Flicka,
ej för ung, van vid landthushåll och villig att
med tillhjelp af husmoder samt med hjelp till
de gröfre sysslorna, förestå ett hushåll af 10
personer, erhåller plats den 24 Okt. Svar med
betyg och lönepretentioner samt fotografi insändes till ”Landtbruk”, Wislanda p.r.
(5162)

Ur Smålandsposten N:o 137 Onsdagen den 6 September 1899.

BAL
i Wislanda
på Lördag afton den 9 September i Byggnadsföreningens sal.
(5461)

Komiterade.

Ur Smålandsposten N:o 143 Lördagen den 16 September 1899.
Vislanda marknad i går uppvisade talrika besökare och god afsättning af alla saluförda
varor.

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 21September 1899.

Missionsmöte
blifver i Wislanda den 23 och 24 September
med början första dagen kl. 4 e. m. och andra
dagen kl. 10 f. m.
På första dagen försäljas en del till missionen
skänkta arbeten m.m. Kyrkoherdarne Carlberg
och Willén samt Predikanterna Carl Andersson och K. J. Gustafsson äro kallade att under
mötet predika.
(5750)
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Ur Smålandsposten N:o 147 Lördagen den 23 September 1899.
Vislanda–Bolmens jernväg. Sedan styrelsen för Vislanda–Bolmens jernvägsaktiebolag
hos k.m. hemställt, huruvida liqvidation af k.m. påfordrades för bolaget, hvars ställning
vid 1898 års slut var sådan, att mer än två tredjedelar af aktiekapitalet gått förloradt, eller
bolaget egde, under villkor att bolagets styrelse icke iklädde detsamma några nya förbindelser, fortsätta sin verksamhet, har k.m. funnit förevarande framställning icke till något
k.m:ts yttrande föranleda.
En liknande framställning har af styrelsen blifvit gjord hos fullmägtige i riksgäldskontoret, hvilka, som bekant, likaledes förklarat densamma icke föranleda till någon åtgärd.

Ur Smålandsposten N:o 152 Måndagen den 2 Oktober 1899.
Kommunalt. Vislanda församling har till ombud vid markegångssättningen utsett fabrikör C. J. Lindgren, Vislanda, samt beslutit att anställa annan barnmorska tillsammans
med Blädinge församling. Lönen bestämdes till 300 kr. pr år, och skulle hon hafva sin
bostad vid Vislanda station.
Åt afgående barnmorskan fru Anna Hedrén beviljade församlingen en årlig pension af
50 kr.

Ur Smålandsposten N:o 156 Måndagen den 9 Oktober 1899.

I Wislanda

Barnmorskebefattningen

hålles ungdoms-nykterhetsföredrag i ordenslokalen Onsdagen den 11 Oktober kl. 7 e.m.
Likaså nykterhetsföredrag Lördagen den 21
Oktober kl. 7 e.m. af Distrikt-Logens talare
Herr M. Kneip från Halmstad.
Såväl ungdom som äldre äro välkomna.

inom Wislanda och Blädinge socknar är ledig
och kan af fullt kompetent sökande få tillträdas
genast. Årlig lön 300 kronor samt 1 à 3 kronor
vid hvarje förlossning. Befattningen tillsättes
med vilkor om tre månaders ömsesidig uppsägning. Skulle platsen ej kunna tillsättas genast,
antages vikarierande barnmorska på obestämd
tid. Ansökningshandlingarne, hvilka böra vara
åtföljda af prestbetyg och fullständiga betygsafskrifter, ställas till Wislanda och Blädinge
socknars kommunalnämnder samt insändas till
undertecknad senast före denna månads utgång.
Elnaryd pr Wislanda den 5 Okt. 1899.

(6221)

Samuel Johannesson,
(6122)

Kommunalordförande.

Ur Smålandsposten N:o 162 Torsdagen den 19 Oktober 1899.
Förste provinsialläkarens i Kronobergs län reseberättelse.
Förste provinsialläkaren i Kronobergs län har nu till medicinalstyrelsen öfverlemnat sin
reseberättelse, och vi meddela här nedan ett kort sammandrag af dess vigtigaste innehåll.
Reseturen
Började den 6 juni och fortgick till sin förra del till och med den 24 i samma månad,
derunder företogs ock inspektion af länets glasbruk för att i öfverensstämmelse med k.
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bfhdes anhållan begärdt yttrande, huruvida minderårigas olagliga arbete vid en del glasbruk inom länet för dem varit hälsovådligt, skulle kunna afgifvas. Senare delen af reseturen skedde från den 9 till och med den 29 juli.
Sundhetsinspektion
Verkställdes å ett jernbruk, 20 glasbruk, en cellulosafabrik, 2 pappersbruk, Målerås,
Hofmantorps, Vislanda, Elmhults, Alfvestads och Markaryds stationssamhällen, Tingsryds stationssamhälle och kyrkoby, Lenhofda, Göteryds, och Traheryds kyrkobyar, Ryds
stationssamhälle och sanatorium, Grennaforsa helsobrunn, Ljungby köping och efter
återkomsten i Wexiö stad.
Vislanda stationssamhälle
har ett 70-tal boningshus med omkring 700 invånare. Genom byggnadernas temligen
planlösa lägen omöjliggöres ett ordentligt kloaksystem. Två slagterier gåfvo anledning till
anmärkning liksom och dithörande köttbutiker. Dricksvattnet är i allmänhet dåligt, men
hade förslag väckts att åstadkomma en vattenledning från en ymnigt gifvande källa på en
kilometers afstånd från platsen. Afträden och svinhus äro på flera ställen osnygga.

Ur Smålandsposten N:o 169 Onsdagen den 1 November 1899.
Kommunalt. I Vislanda har för skolan beslutits en utdebitering af 10 öre pr fyrk samt 50
öre för man och 25 öre för qvinna, till skolhusbyggnadskassan 5 öre, till kyrkan 1 öre pr
allmän fyrk och 4 öre pr fastighetsfyrk.
Åt organisten P. M. Sjöstrand, som med innevarande års slut i 10 år innehaft organistoch klockaretjensterna i församlingen och skött dem till församlingens synnerliga belåtenhet, har enhälligt beviljats ett lönetillägg af 100 kr. att utgå från och med den 1 Januari
1900, så länge han qvarstår vid de förenade tjensterna.
Till komiterade att till Decemberstämman inkomma med ritning och kostnadsförslag till
ny skolhusbyggnad vid Vislanda station ha utsetts handlanden E. Ydén, fabrikör C. J.
Lindgren, direktör A. Rathke, handlanden E.
Svensson, nämndeman S. Magnusson, kommunalordföranden S. Johannesson i Elnaryd
och N. P. Johansson i Hullingsved, och har
hr E. Ydén utsetts att komitén sammankalla
och dess förhandlingar leda.
Till fattigkassan utdebiteras 30 öre pr fyrk.
Till socknens ombud vid mantalsskrifningen har utsetts kommunalordföranden S.
Johannesson i Elnaryd.
Till barnmorska för Vislanda och Blädinge
församlingar har enhälligt antagits Ingrid
Lisa Hultberg från Bergs församling.
Afgående barnmorskan Anna Hedréns pension har höjts från 50 till 120 kr.

Ur Smålandsposten N:o 171 Lördagen den 4 November 1899.
Brandkår i Vislanda. Husegare i Vislanda stationssamhälle hade i torsdags på kallelse af
bankdirektör Radtke samlats för att besluta om brandväsendets ordnande i samhället. En
genom frivilliga bidrag hopkommen brandkassa på 350 kr. fanns förut, och för denna
beslöts nu inköp af spruta och brandsegel. Stodo befintliga medel ej bi, skulle det öfverskjutande beloppet uttaxeras.
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Upprättandet af stadgeförslag uppdrogs åt en kommitté. Brandchefer blefvo mjölnaren
Svensson och skräddaremästaren Johansson.
Ett framåtsträvande samhälle. På möte med husegarne i Vislanda stationssamhälle,
sammankalladt för brandväsendets ordnande, föreslogs bildandet af municipalsamhälle.
På grund af de dryga kostnader, som genom samhällets litenhet skulle åsamkas de enskilde, ansågs frågan vara för tidigt väckt.

Dödsfall.
Tillkännagifves
att
Veteranen från Amerikanska
inbördeskriget

Swan A. Hobert,
född den 24 September 1816.stilla och
fridfullt afled i Vislanda den 3 November
1899, sörjd och saknad af syskon och
öfriga anhöriga.

Död veteran. I Vislanda bortgick i torsdags en
af kämparne i Nordamerikanska inbördeskriget Sven A. Hobert. Född 1816 i Härlunda,
hade han tillbragt 40 år i Förenta staterna,
hvarifrån han på gamla dar åtnjutit en årlig
pension af omkring 525 kr. Han återvände till
Sverige 1892.
(Hans ursprungliga namn var Sven August Hörberg)

(6726)

Ur Smålandsposten N:o 173 Onsdagen den 8 November 1899.
Öfverkörda kreatur. 9 st. får af 11, som hade inkommit å banan, ha af nedgående tåget
från Vislanda i måndags blifvit ihjelkörda i närheten af Grimslöf station.

Ur Smålandsposten N:o 175 Lördagen den 11 November 1899.
Tillbud till jernvägsolycka. Banvakten n:r 17 M. Persson observerade i onsdags å sin
liniesträcka mellan Vislanda och Grimslöf att en rälsskena brustit och måste derför stoppa
nedgående middagståg, hvilket sedan med sakta fart gick öfver.

Ur Smålandsposten N:o 177 Onsdagen den 15 November 1899.
Hastigt dödsfall. Stationskarlen vid Karlshamn-Wislanda jernväg Sven Johan Nilsson i
Fridafors, Allmundsryds socken, hade i söndags varit på ett kort besök hos en kamrat
boende i Hönshylte, då han på vägen till Ryds station segnade ned, träffad af hjertförlamning. Den så hastigt bortryckte var gift samt har gjort sig känd som en duglig och
särdeles pligttrogen tjenare i jernvägens tjenst, der han under 15 år varit anställd.

Ur Smålandsposten N:o 180 Måndagen den 20 November 1899.
Oärlig jernvägstjensteman. Kontorsbiträdet Gustaf Uno Hägg-Johansson har i lördags
häktats och erkänt, att han vid biljettförsäljning tillskansat sig kr. 1,048,95, deraf han dock
återbetalat så mycket att bristen utgör kr. 440,25.
Gustaf Uno Hägg-Johansson är född 1877 i Vislanda församling, der modern bor.
Fadern, timmerhandlaren Hägg, vistas i Amerika. I sin barndom upptogs han såsom
fosterson af stationskarlen Carl Johansson i Stehag. Våren 1893 erhöll han anställning vid
Statens jernvägar och har tjenstgjort i Stehag och Eslöf samt sedan den 2 Januari i år vid
Malmö station, der han mesta tiden varit sysselsatt i biljettexpeditionen.
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Ur Smålandsposten N:o 181 Onsdagen den 22 November 1899.
Han hade schappat. Häromaftonen uppträdde en person på Drottninggatan i Karlshamn
maskerad och tillställde derigenom folksamling. Han skulle i måndags stått till ansvar
inför dervarande rådhusrätt för sitt dumma tilltag. Emellertid upplystes det att personen i
fråga, en f.d. packmästare vid Karlshamn-Vislanda jernväg Hugo Johan Magnusson, efter
att hafva fått afsked från jernvägen schappat från staden och ej kunnat med stämning
anträffas.

Ur Smålandsposten N:o 183 Lördagen den 25 November 1899.
Rättegångs- och polissaker.
Hägg Johansson inför rätta. Häktade kontorsbiträdet vid Malmö jernvägsstation Gustaf
Uno Hägg Johansson, född i Vislanda socken, undergick i går ransakning inför Malmö
rådhusrätt. Som försvarsadvokat anmälde sig v. häradshöfding Lovén. Något väsentligt
nytt förekom ej utöfver polisprotokollet.
Den tilltalade vidhöll sina gjorda erkännanden och förnekade bestämdt, att han gjort sig
skyldig till något annat slags tillgrepp än det, för hvilket han är åtalad. Han har fört noggrann bokföring öfver de tillgripna biljetterna, i tanke på att, då tiden kom, ersätta bristen.
Häradshöfding Lovén förmenade, att då borgen vore ställd för till och med större belopp
än förskingringen gällde, den tilltalade endast kunde dömas enligt sista punkten i 25 kap.
11 § strafflagen (afsättning), hvarjemte han yrkade att Johansson skulle försättas på fri
fot.
Åklagaren anhöll om uppskof för att höra, hvad jernvägsstyrelsen har att säga i målet.
Rätten uppsköt målet till den 1 December, och skall den tilltalade under tiden qvarstanna
i häktet.
Kontinentaltåget söderifrån måste i dag stanna mellan Liatorp och Vislanda på grund af
maskinskada, och ankom det till Alfvestad något öfver en timma försenadt, hvadan middagståget derifrån till Wexiö icke kunde invänta detsamma.

Ur Smålandsposten N:o 187 Lördagen den 2 December 1899.
Sakta men säkert går qväsarvalsen fram på sitt triumftåg genom landsortens mest aflägsna bygder. Så har först nu dessa intagande toner blifvit bofasta å alla ”piglock” i V.
Thorsås, der för öfrigt den herrliga melodien sjunges och hvisslas af den musikaliska ungdomen ute och inne, sent och tida, i helg och söcken.

Rättegångs- och polissaker.
Hägg-Johansson dömd. Kontorsbiträdet vid Statens jernvägsstation i Malmö G. U.
Hägg-Johansson, bördig från Vislanda, dömdes i går af Malmö rådhusrätt för tillgrepp af
biljetter och förskingring till afsättning, 4 års straffarbete och 1 års vanfrejd samt förklarades ovärdig att i rikets tjenst vidare användas.
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Ur Smålandsposten N:o 189 Onsdagen den 6 December 1899.

Damer,
som önska vara okända, kunna få inackordering i treflig familj. God vård. Svar till
”B. Å.”, Wislanda p. r.
(7204)

Ur Smålandsposten N:o 190 Torsdagen den 7 December 1899.

Ur Smålandsposten N:o 193 Onsdagen den 13 December 1899.

2 Soaréer
för välgörande ändamål anordnas i
Wislanda byggnadsförenings lokal den 16
och 17 dennes kl. 8 e. m. med biträde af
Postexpeditör Carlsson och Organist Sjöstrand m.fl. Programmet upptager sällskapsspektakel, tablåer, sång och musik. –
Biljettpriserna äro å de 5 första bänkarne i
salen samt de 2 främsta å läktaren 75 öre;
öfriga platser 50 öre.
Närmare genom program à 10 öre.
Obs! Likaledes anordnas för välgörande
ändamål 2 soaréer efter ett nytt program å
samma lokal den 28 och 29 dennes kl. 8
e.m.
(7204)

Ur Smålandsposten N:o 196 Måndagen den 18 December 1899.
Soiréer för välgörande ändamål ha i lördags och i går afton varit anordnade i Vislanda
samt gifvit godt resultat.
Programmet ha ock varit af omvexlande och roande art.
Döde: Mrs Ingrid Maria Rydén, bördig från Vislanda, har aflidit i Vasa, Minn., 52 år
gammal.
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Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 21 December 1899.
Aneboda gamla åldriga tempel – hvilket
vi just i dagens nummer meddelar i bild –
har, skrifves till oss nu nedrifvits, och är
meningen att virket, så fort isen bär, skall
forslas öfver sjön Stråken till den vid
södra ändan belägna jernvägsstationen
Lidnäs och vidare till Vislanda samt uppbyggas till missionshus.
Aneboda gamla kyrka

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 30 December 1899.
Tågmissöde och tågförsening. Nedgående blandade tåget från Linköping, som skulle
anländt till Elmhult omkring kl. ½ 4 i torsdags e.m., ankom omkring kl. 6 e.m. Orsaken
till dröjsmålet var att maskinen körts sönder mellan Vislanda och Liatorp, hvarför hjelplokomotiv måste tagas från Elmhult.
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