
Aldrins tesdodad
Horde ei siglsaler
Ohevalcad overgeng

Hal l to rP ;  onsdag '  Baromete rn '

o tttoi,rica fru Karolina Ltndros, bosa'tt I Yggesbo' Ila'lltorp'
l -

I ner.ti"Jes och skadades s6 sv6rt a,v ett rillsbusstfr,s i Hail-

torp vid l0-tiden pA' torsdagen att hon senare avled' Olycka'n

skedde vid en obevakad jiirnvii,gsiivergfrng en ha'lv kilometer

s i i de roml la l l t o rps ih ' rnv i i gss ta t ton 'd i i ' r s i k ten i i r skymda 'v

sniiva,llar. Fiiraren pf, rii'lsbussen' vilken kom fr6'n norr' UPP-

tli,ckte den gamla, d& hon kom ut ur en kurva ett 100-tal meter

fr6n tivergi,nge'. rron var di inte uppe pi linjen men tycktes

ho fiir avsikt att Pa'ssora"

t'6raren slgSalerade samtidigt

to* ttttt bromsade men f6rmtrdde

inte undvika att bussens viinstra

del tri{ffado fru Lindros och sna-

rare knuffade iin kastade henne

ett 10-tal meter. Den diida var

svirt diiv och hade ftirmodligen

inte hd,rt slgnalerna. R[lsbussens

fart vid sammanstiitningen var
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Overkiird..,t

Det f,.r miiJligt att fru Llndros
hade sin uppmfi,rksamhet riktad
siiderut, varifrln ett tlg frA.n Sii-
derAkra var att v6nta.

Den bortging-
na var fitdd t
BJiirkelund t
Halltorp. Ifon ha-
de Jd.mte sin ma-
ke l{arl Lindros
varit bosatt I
Yggesbo i iiver
50 f,,r. Hon har
varit en ovanllgt
str6vsam mH,nni-
ska och bl. a. en
v$ilkiind v6ver-
ska. Ifon har

Karoltna
Ldnil,ros.
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mellan 30 och 40 km'

Efter olYckan var fru Lindror

vid medvetande och visade lnga

viire sxaaor. IIon ftirdes i ambu''

i;;" tiii lasarettet i r{almar' diir

fron emettertid senare avled' f-iir'

*tafrg"" till fitljd av inre bliid-

dessutom skiitt hemmet I Yggesbo.
Ofta fitljde hon maken p6, jlrn-
vfi,gsbyggen I landet. Niirmast siir-
jande iir maken samt tre diittrar,
bosatta i Stockholm. 

t

sonhustru och barnbarnl

Karl Lindros. Ld.genhetsdgaren,
f jordbruksarbetaren Karl Lindros.

Yggesbo, Hall-
torp, har avlidit
i en 6,lder av gB
Ar.

I{an var fddd i
Halltorp och in-
nan han flyttade
titl Yggesbo ar-
betade han vid
jordbruk. f yng-
re da,gar var han
itskil l iga 6r ute

p6. jarnvri.gsbyggen.
Ndrmast siirjande 5.r barn, barn_

barn och barnba,rnsbarn.

ningar.
Forts.: Overkiird, sidan 9'
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Min fllskade Maka,
vAr k[ra lilla Mor

V f  r .narolrna
[.indros

avled _hastigt i dag i sitt g0:e
levnadser, djupt ,s6rjd. och
sal<nacl av oss, samt sliikt

och m6ngp v'6qner,

Yggesbo den 2T febr. j.gb8.

KAR[, LIND&OS.

Barn,
Barnbarn. Farnbarnsbarn.

Ett strAvsamt liv har
slocknat ut.

Pl tlttig hand har domnat,
Din lAnga arbetsdag ar siut
I stiila frid du somnat.

Dg som dnskar fd,lja den
avlidna till den eista vilan.
meddelas att jordfHstningerj

SgeI rum i Hagtorps kyrka
roroagen den 8 mars kl. lb.

D8refter samling hos Al-
got Jonsson, yggesbo.

Vfrr'kii.re Far och Morfar

Kartr Lierclros
* 417 7874

avled stil la i dag, s6rjd och sak-

nad av oss, civrig sl[kt och
viinner'

I{alltorP den 31 oht. 196?'

NANI{Y och GUSTAV

SVHA octrr EBNST

RUTII och AI-FON

Barnbarn Tlarnbarnstrarn

Flil. ig sfr. l.dnge l 'rraf tcrna ri. ickte,

F'ricisam och nii jd ltar Du levat
Jl.in tid,

Somnat n[r allntiLktcn livslfi ga,n,
' sl6cktc'

Ljust dr Ditt minne, viia i ft ' id.

, Jordfdstningen 6ger rum i

i{alltorps h:Iri<a li irdagcn dcn 4

nov. kl. 14.30. itrfter iordfdst-
ningen en v6.n1ig inbjudan ti l l

Flythska Stiftelsen'
Meddelas endast P5. detta sdtt'


