KONSTEN
I

Ars longa, vita l»'er.is . . . I)e sonr slilivu
och rnirla tar'1or', tidcns honstniirsholtl.
p.'i lllull'ens genriig till lleriinrntets Jlord
['iilhi ars longa nu I'tirsöha klira.
l\{en tiden klitikern som förr skall bliva,
all formlös färg och färglös forrn bli jord,
och ord den är, blott ord och åter ord,
den konst som modets dihtare bedriva,
Vad nytta väl porträtter i journaleu
och vänkritikens överdimension -till l<onsl blir ändå aldrig pekoralen,
och skaldefursten faller från sin tron
och tappar bort berömmets guldgalon,
om snille ej han är men endast galen
II

Itlott klåpare om konstens ltojor tala.
orn fbrmen som onödig sviirighet,
t1. varje stor och äkta konstnär vet,
atl tempi, rvtrn, kadensarr-ta, som dala,
dc iiro liitta soru en c-drlrskala.
'I'empelament och virtuositet
en honstuiir skiljer fi"ån en sltit poet,
sotr srindlal för l)assagerrll.r tlc lrala.
Nej, iiver" varje stup och ltrant rich klvftn
skall I'antasien ltrct och llrvgga slå,
rrpp rnot oåndlighetens hiurmel blir

skall kousten sig och rnänuiskonta lvfttr,
och till det hdgsta skall nran alltid sr,l'ta,
om upp ur rlvn iltan ell gång Linker nir.
I.'RÅZIE.
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l)e »l»n

ha,lrlha- a,nsyilnrt fiir rrursik:lvrlelnirrgr:lr jårrrltr
f ii r.iilll 12p161.1t represent,antc r,

:l

Sigfrid Liflalstiöh; Ngot Jönsson, Oscar lfåkansson,
.II. B.

Artur Åkesson, Gunnar Mörck och Erik Åhgren.

Svensson,

kulturlntird@uele{iizen-irug ert
Som å annat ställe i studieplanerna framgår har genom

samarbete

med LO och brevskolan startats en tvåårig facklig aftonskola. Syftemålet med denna är att främst ge de nya, aktiva fackföreningsmedlemmarna insikter och värdefulla kunskaper i historiska händelser inom svenskt samhällsliv, ekonomiska och fackliga aktuella problem tas
upp. Arbetsmarknadens intresseorganisationer och deras ställning såväl i samhället som i produktionslivet kommer där att ingående behandlas. Jämsides med denna komma vi vt. 1951 att i samarbete med
FCO ordna en föreläsningsserie i hithörande ämnen såsom: Den fackliga och ekonomiska utvecklingen. Den förändrade ekonomiska världsbilden efter kriget. Planering och samhällsekonomi. God och dålig
svenska. Skriftsvenska och talsvenska inom föreningslivet. Bokföringeirs grunder. Ansvar och revision. F ackliga principer. tr'acklig internationalism.
Representanterna för ABF och studieledarna uppmanas att taga
initiativ till att frägan tages upp på ett sammanträde. Vi skola söka
Iämna medven[an därtill på något sätt om sä. önskas. I övrigt bör
det kunna vara möjligt att ordna så att en eller annan gång föreningssammanträdena få en festligare prägel än de i regel äro. Sök kontalit
med oss !
Dagens fö4eningsfolk måste känna den värld de leva i, det sdmhälle
som är deras, de organisationer som är deras värn, det yrke som utgör deras föryärvskä}la. Vi ha genom våra organisationers arbete fått
en levnadsstandard som gör att vi kan och bör kosta-p.å oss en del
ifråga om utbildning och kunskaper som andra befolkningsgrupper

gjort före

t

oss"

Delloq ioåro
tecknings- och
må /n ingshu

nser

I

Ileribert Torsson.

l6

'()i oill hqrJrlrr tol/ff
q ?no

uyliduriil<t

tct. truå-hpttztlttd s. o aln. f_urruttitrrnirt

Att bygga

rrp.p

Irar,tide,

rjusar-c octr lyckligare

..
iir
cr..av gi-undtankarna i arit vårt

arbctö.

har varit

r iiag är crct ilr,a

ocLr

tersträr,andsvärt sonr tidigare. I;örutsättning., l'år att nran skall
"tlyt'krs i lllt trPpbyg.rrarlcarbete lir. att r t'r:kt,t skall vila nli t,rr
ru ot'lr siike, g,r'rrnd. irntingcrr tJct gällcrurt lr1'ggu t.li lrrrs,
It :
!t'qsa. rrPP sirr [_r sik rller sanrlrällsb'grJanrlc i stbl' sk,la. vi
Iraclt'n'ke stutt dri. vi lrrr stå oirr iclie tlettrr beaktats licligare.
I;ör att bli gort. sarrrräilsb1'sg1re rrråste vi sjäLva .k;;u*ir.är.unorrriska Iörutsåittningarna "h*;irtr;r. GrLrnclpeiarna ; v'irrt- aruetc
iiro: aktiva rredlemrrrar och gocr eko,orni. t)et gäller ocksri att
göra de tta i sarrverkan. Ati.organisera och sticlera eko,or,ip-roblerrren i cirkeltrornr gcr nrtijri.qhet tiil vidgad .vn
viliestyrka och ,rd,irrgsiinne s(apris_här-;g.,,o,-,,. sri'ujr,,lrialaten.
.tirpor,råll. Bliv personlig piarrhrrshållar'c. t)et är inte bara'staic, son,
l)clro\ (,t' vtra tlt,t.
..N'tr .hlrr .rrrrqtlorrrclr störrt. tillgirrgar pi perr_
,irgar i11 när vi börjarle
i,crr<sarnhet or-h ,,,?iä il;; .1.i.r.0'iir ar,
pats itskilligt.i hr ggnadsviig
de ringa mecrcl so,r clå ianns.
,\leir n, lrar clet l<onr,rit andra iorcl'ingar på loka!*rrra^ cle ha
blivit onroclcrna och lrarniörarit Iör snr?l o.,'t, ,,ei ci.,t'gäri.r',,,,gdomsarbete överhrrvucltaget linns clet irrgct rrtrr,rlmel

Inlör den

stunclancre jubireLrnrssäsorgen.ch rrccr ta,l<e p.i
örskningar rrigctornen i vår'-bygJ i,"; ,iå ciäi"garter
1.: sarnhalrc.r.rg
.1,:-:-l,ql,
en
h_r'ggnaci sorn iylrer behovet a' rokarer Iör ilcnna
ungd{rnts olrka lriticlsverksamhetsgrenar f råga vi:
l/il/ Ni t'ero meri ocrt genrnt L'der egen insots skopa ett srartkapitor
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Förenings- och samhällsliv har alltid intagit och måste intaga en
framträdande plats på ABF:s arbetsschema. Glädjande nog kunna vi

Hur skatl det gd till och hur kan iag göra min'insats?
som. skola
Ni känner säkert alla till de s. k. kedjebr_ev-en
till sina
brev
visst
antal
ut
ett
brinsa lvcka om man skriver
verklig.mcra
cn
med
men
idd,
denna
upp
nu
,ann'"t. Vi trg,
tretsbetonad äatsattnii,!. Vi starta en SPARKEDJA.där du och
iil- h; tiltä1e att Iå ä många kamrater som möjligt med lör
äiOan angivna ändamå1.
sparkedjan skatl bli ett medel att genom ungdom för ungdom skapa
tokåler

far

lJngdomens fritidsverksamhet.

Vi tro att det linns tillräckligt många ungdomar i Hörby och
omnejd, det gäller ju lör hela-bygden, som vill och kan sp.ara
ih;p äi'rig .iaru en andel på. eithundra (100) i ett dylikt hus
ungdomens tritidsverksamhet. När vi så kan
-.ä tot uffir iör
inä bora cir ord att ungdomen vill ha en samdet
visa uno att
finssfo'kät, ia, då är säkert myndigheterna mera beredvilliga att
hiäina
till ätt lå till stånd önskemålet'
-'-b'"'inbetatda
medlen insättes i härvarande bank och å Edert
eset-konto samt löper med gällande ränta. Ni lörbinder Eder

Äi"ti utl medlen skall anväridas till ett andelsbevis i blivande
iln"ao*"nu hus i Hörby eller anuat namn som täcker det samf,aiftfiei behovet av lo[aler Iör-ungdomens lritidsverksamhet.
av

Ån,fiatningsblanketter, sparböcker-lör ändamålet ordnas
i samarbete med SParbanken.
oss
-Ungdårnslörenin gar, lclrottslörenin gar och andra organis.ationer
inbiufies medverka" till ett gott res-ultat. För att stimulera de
äiiri"-nirpperna komma vi-att utlysa en tävlan dels emellan
och
,iii." Eoä'nå stOrsta resultatet inöm de olika grupperna
och dels om det är manlig eller kvinnlig ungdom som lörst
når sparmålet.
r c.., e_.
Hul månsa sånser har det inte önskats lritidslokaler iör vär
unnåå*, *En ätttiä har pengar saknats lör starten och så har
l;å?;;"ä? i;å; å; lått lallä. Hä' a, en möjlighet till lrandling i
och andra platser
;ti;iln. Tala med Edra kamrater å arbetssedan Er lör
teckna
och
saken
om
varandra
irafr"
ääi"ni-r.uo
;;;;'en a"aet som blir en tillgång lör Er själv och ett-.nredel
i-oi äit ia'g. närt önskemål lör"verh-ligade inom överskådlig tid.
18

rf

l

erbjuda goda studieplaner och kurser i dessa ämnesgrupper: Mötesteknik och Föreningskunskap. Fackföreningskunskap. Föreningsungdomen och kommunen. Kommunarkunskap för ärdre och speciärt inför de nya storkommunerna ha ökat dess aktualitet. De akiuella ekonomiska studierna sorl år' från år fått ökad aktualitet. Här r.ekornrnende.as ABC-kursen i ekonomi som bygger på svensk. Bankför.ningens bildserie.

Allrnän,u krrlt.rella angerägenheter. sv.nsk a spr.ii lir:t är.
inte så träkigt att stLrdera som folk i allmänhet tr.or. studier.nrr. kan
vara både givande och intressanta. vacl kommer. du ihåg fr.än skoltiden ? O,dklasserna och deras kännetecken ? Ordens böjning o. s. v. I)et
kan du? Tänk att allt det där trar jag knnnat, merl rlu glömt! Korir
med i våra studiecirklar i svenska språket sedan 1är tt,i ttig låttar.
(!nB.lslr[, f r.irnska, t.yskir e]ler annat. spr.ak. I,.tilr ht,ttt,del
rrrin kurrrt:tt kirrr slr lrtu t.rrgelsk:i liir.hun lrut'garll ir.lr l'irr sk,la..l:r
vissrt, rnen vi l<ånrret i.tskilliga som gen{)m ABF--}Iur,st:r, tår.t sig fi-ir.sta
b:irJe t,ngelska, tysl<a och fr.ansikri. I)t stå ö1.rpnrr även liir dig. fIru,är.
tlel rnecl rnatt'nratiken sonr i rlet tlngliga livet hu,r.str)r.pr.akaisk betr,rl, ls,.. ABI,' 9,.1. (lig rnöjligh,'t rlt lräilI.J tlinu Iiunskaler. här.rrti ,,11,,r.
kanske drr btihöver, en ktirs i li.äknestickäns använ«1ning. Tec knin gs- o. m ål iri n gs k u rs
ordnas i likhet mecl l'öregående år,. !. ö r.e n i n g sir rr 1< I ti r i rr g uch rned clrn strnrrianhängancle
ji.nrnen or'tinas krrr.ser. i. Li vsris katl rrin gs1.r r o b I e rn e rr iir,o nriinga ot:h gerttinr vtrr.a. kursc,t
i ärnnet få.r du en gotl inblick i orrli lör,sttieisc förr
:

(lr,Ss l)11)hl.,m.

Skatte- och deklarationsfrågor äro problem

som ingen nu undgår att komma i kontakt med.
Vi ordna en kurs häri och som medverkande härtill ha vi fått landsfiskal Einar Harlow och hä_ Sonja Nilsson.
radsskrivare Lennart sonesson vilka under kursens gång komma att
ge oss goda råd i de frågor som höra hit.

Tvåårig facklig aftonskola. Genom LO och Brevskolan har uppgjorts ett förslag till en sådan. vi stå till tjänst med kursplanerna oeh
rekommendera desamma för de yngre föreningsmedlemma"rra.
Kurser för kvinnan och hemmet. ABtr':s kurser på detta område
vill stimulera och hålla studieintresset levande g"nä* ett modernt,
underhållande och sakligt kursmaterial. vi nämnallott: Bo bra. Hemmet blommar. vi syr, vi stickar, vi virkar. Kvinnan och samhällslivet
med flera.
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S/(ITTM,4§EN
När vännen Eengt Reis erhöll recla pa vära planeracle kLtrser i clr_.klareerinracle lran sig egrrer, framfarrta .lagars ltesvår

tion och skattefrägor
och kvacl

:

ALLT MI'I'T ÄR DITT
Det kom en skattmas till n:ig eir l(vall
på en länge väntad visit
Han var förbannacl på iliig soilt s;argi.
för att staten ej tracle fått sitt
Han stod och gloclcle med clLtnkel ltlicl<
värderande det sorrr va!: t11i'it
Det var eir pinnstol och ett skå1:
se'n möirelhancllaren iått sitt
Så sa' han rr-risslynt: Är cletta crlll',,
och stä.ngele rlirr clör"r ocir gicli
De[ var i kttnkursen orn fjoiton Ll:l r.
$ol'11 §taten n-iirr pirrristr:il fick
tJE',tiGr f:. liE'ts

,/11uil kor.rl<t-ur,ru h p tp r,e
har under år'ens lctpp r'önl. stor.uppskat.ti:ing. ft, hitt.ills

ar.ltet.a,nde

cir:klarna irar arbetat med en luvvär'd r,,iriLr,.riåi;rn c,cli a.ktivitct sc,rn gel.
gocia lriftt'n föt, komtriaridr, rr.'r,ei.t,. 'I't,ot:; ,,,ä.1diga kostnader rriotl en,
skaflining iiv niusike"liel irr:ir goila. iår'ar.el.;r'zilter är AEI,-:s Iedning -i:eredd att ta 5,tterligart,krallitLg fiir,lt siirnriler;i oeh oilla. niusikintresset inom föreningslivel. ccir sanrl:äl1et. Iiliv irntlerstödjancie rnctl.
letr i ABrf:s rnusikfijrcning s<im hal liil r.il.ipgift alt liålla, sarxrjlan
[]os;s:orkesLerrr. vi är'o tiicksaninra, f6r. ailt sliid som fiit.tiiis n:ottag.itir
r:i,:]r t.acka ftjr ajla kr;uirnande bidrag. tlnder. lt:clning av musikst;.r:k.irLirt:rr'r.'ll. B. §vensstlr b.yggt,r urkest,t'i-rr vi,la.re på. att. bli cn ver.klig

tiltgång fijr sarnhällel i sin helhct irch l.ili g;rgrr

och glädjr för. pojkarira. självri. Årsavgift 3

L.:lrrrar'bete rrir:t1 Ä rn at

kr..

rn
eltt sätt. I'r.ärn.ja r.rruEihv*,1;surr:
lic'tt'lr i Hiit'b.i,. l.Inclet tsrnlillaritil Iior'yrlr'ru vi ai i
tireln;l- rlelii t'n siiit"rt' korrr;.,t.t. trrlr tlrl:t (.t! rrln:nl kalisk flirgespor,ttäviing.
§ å n g e rr och då främst hör,sången lier, ABI,.:s
fulla och odelade stöd, vare sig rtet gäller bland;rrie körer eller mansköru,. Vi skoia iiven ..iiika vr:r,ka för unisona s;i.rrgeirs ltopnlariser.ing g.en{rrit
sl<r;la

vi ::öha

allsrrngskviilla

2A

1.;ii.

r,,

ö r.r; r'11 tr s t.e

ABI':s;
It ,'

I

It a

t'n= ot:1l rr rt g rl p 1]r ri v (. I. li s;r rrr_
ll l{ ar.otrr[:r11,,,. M,,,,,1,,_

sonr ;rvsr.t. alrJct.rr

Iinmrrsih, blockflöjt. och tr:ckning.

Arhotaroskl,dds- och lianla,riUiirenlrrgen
l<ommer under denna vinter

att

tillsa.mma.ns merd

A.f-n:1 avdelning starta l<urs i olycksfa,lisvård,
sjukvård och yrkeshygien. Kurscn i olycksfalls_
värd avser främst att utbitda p.r.orål för ar_
betspla.tsernas olycksfallsvårcl, men är på
*r*rn.
gång grundkurs för vidarcutbildrlrg iiit-aipto_
merad sa.ma.rit. Legitimerade läl<are och sjul<_
vårdspersonal står till förfogande. Aila skydds- liyvzrld styrclselr-.rlaäro pliktiga att deltaga i kurserna som rnot Yngvc Pcrsson,
9lbud
föreningarna delvis ersätter kostnaden för.
I'uOmnif ,
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$

t

f§
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t
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ANMÄLNTNGAR t,l vinterns studiearbete kan
ske per postadress
box 13 Hörby och genom personlig kontakt med

na.

styrelsemedlemmar_

Halva kursavgiften erlägges vid starten och andra
hätften senare
under kursens gång. Avgifterna äro för två terminer
om minst 24 ti,
32 timmar tr'rämmande språk och teckning 1b kronor.
Andra
ämnen

10 kronor. Särskild avgift per timme erHgles
för musikundervisning_
en' För närvarande r:25 f.ör två rektions=t]mmar för
de yngre under
vintermånaderna och för de äldre 1:_ kr. per lektionstimml.
Ungdo_
mar fyllda 14 men ej 18 år erhålla, efter genomgången
kurs, restitu_
tion på halva avgiften. Kursmateriar och lo.t"r betaras
vid eirkelns
start av de ensk,da deltagarna. statsbidrag t,r grundböckerna
erhåIlas oeh omräknas i kursavgiften.

i.r

I.'öreningeris rerrisorer: Il ar }fåltansson, I{:lr,l
tsjärnerytl (för
pingen) och Etlr.. Lintlholm.

I<ö_

2l

ålutarrt
Irrnan vi;r,vsltt1.ir.r'rlcrrira. r,iir rr:dogör.c1sr.r, l;orn lrv*r'tt irti gr.r,rr rniij=
lignsl. kliir hilrl a,r, AI3F":g uppg.ift i samhä.llct s;ij, I<ornrner vi a1.l r.r.irri,ir.
oss att hr:lt n.yligcn r..n a.v vär'a, i:r'visoror frågr,rcic cn str.i-:,L;r,rncdl.irr
r:rn tlen poi'sotr han ta.lat mod, 1ti'r vili.t rrppdraq, verhiigc,r visr-;i. v.ri

ARE vrrr.

- "Iodii, det visste h*n n.g för rlan sa'ingenti,g.- De,t vis:,r<ri.sjg
son:tr.'att har-r trott det va.r något unnat iin vårt syfternäI.
ABlr söl<er skä,ka samhäl1s,,gdome, möjligrrerter .till inil.ia,1.iv rrndcr mottot vI vrLL. Den iclrottandc ungdome, bör beakta. cic tillfällc:n som finnas a.tt under vi,termånadcr*a studera spo.ten teorr:tiskt i de under medverkan av vära främsta idrottsmän ulgivna. hanclledningarna.

vi erinrar om vårzr grundsatser i Arbr:ta.nas Bildningsföi'bunrt
(ABF): vi vill gcnom en fri ocrr friviliig, partiporitiskt obuncren ocr.r
religiöst ncutr:rl bitdningsverksamht.t pä d.:mohratisk gnind, rost.r.ir
sina, medicmmar för arbetarcrörels:n oci'i samhällct sr:.mt gör:i krrltrrr-

r,'ii.rclcna

tillgätrgliga för alla meclborgarc.

Fri och frivillig studieverksamhet. betr-der at-t å rn n c s v:r I c t. iir
fritt och bestämmes av deltagarna sjäI.,.,a.. Ir'rivillig
br.1..1.i1i1. n.1,
dollag:rndet inte är obligatoriskt utan brrror hcll pii intresset frän
delta,garnas sida. Det a.nkommer på oss e.clast att gc uppsia.g tirl nva
iimncn och metoder. Det kan vara befogat att erinra orn vilka behov
önskemäl som framträtt i vår (ABrr:s) verksamhet. r st-ort sr:tt'ch
kan clessa sammar:fattas såiunda:
1. Behorzet av kunskap och förkovran i elementära ämncn.
2" Behovet av k,nskap och färdigheter i iimnen som s:rmrnanhiinger med föreningslivet.

3. Behovet av kunskaper och insikter i samhällsfrågor :rv

oiika,

slag.

4. Behovet av kunskap och förkovran i främmancle språk"
5. Ifehovet av personlighetsbildning.
skillnaden mellan skolarbetets katederuirdervisning och stnt.licr,rir'liclns ligger däri att katedern ciela,r upp kla.ssen i en avgränsad giva.nde och en mottagande part. studiecirkeln är en arbetsgemenskap, clär
lär'arcn ingår och fötjaktligen blir mera sturiieleclare än lärare.
vi vill ge inte bara minneskunskaper, *ta, verkligt aktivt vetande,
omsatt i den dagliga verksamheten, inom Foihröreiserna och s,mhäIlet.

llet iir mycket som fattas ännu inte minst e^ ailmän förkovrair i
modersmålet, reeia och levande spr'åJ<kuirska.per, (men tro för ali c-lel
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En Don, en kor och o/skod.
I,ln vrin, cn kiir och iilsliatl,
g,-a I ntig, IIcn.e, Irrcl<
ot,Ir 1ll.il
.l:rrl r ril liir.sllu. l )irr rrrr.rrirrll
rrrrrl Iirlerrs ;rr,rr.irtlis.

l)u

t

!

Ilrr hanrl, en slurk och tlr_ilirst,
hiilll Lrti li.ckans titl,
i gilrljerrs ()(.h isL,r.riells
ruit

r';,rri liLn.lirr,htt

or,h li.it!.

l'ln liisl, eir iiut och kiir.liri
s;orn sliingritr. rllgerrs smit lir:sr,.iit.,
,t1i'r litlg o{rh (liJlt i1 li ret,

r;t,l lrirrrlerr iiri lresl<:ir..
lllrr l'iIiln, en \-itl.nt or.h
irii

r"sliul3gor'tiitnir

ii1r1ien.

r.iirt
iil' tlliiru till ljlilmn l;i ittler.,
irr :tt jiir.rrel.j us o(,it r.tr.
l;r.i irg-

Jio,

lr.ir rii rt, err l.;iit,or.lr ii lsl<lrl.
t'rr trulir-cI hrlrtrl, rtrr r,illllcrr i:rrrrrr,
t,ir lr!st. c'ir ötrr ot.lr lirir.Iig-,
Jllis vllr,. (iurl, I)ilt rln)r)"

irrl. att spräk, exernpelvis den n* sii modcr,*
engelsl<*n ii' iiitt ett
liira' Det fäl gå i etapper, B ä 4 års studiecirkeiarbete
är g,rr,dläggnnde), i*tr"esse och glädje.för litteratur,
iy.if. o"t, t,oost"n, Ir'gr.,,rr.lliigga'irtle k"inskap i f,osofiska, est"tistl,
åtiska och rerigiösa fr.tigor..
l), och ,i andra som iäser detta har .u_.rru
möjlighi:ter att dertta_
g. i ett gerncnsamt arbete för att förverkiiga ett
kurtur- (ot
r)r'gr'ärn som både skd,ker och ger glädje åt sina a"rtag..*".-"--'i,gs-)
sä hiils:r vi a,a vä.rkomna t,ia"riaganac clert
av Hörby rokarav.ci.ing av ABtr' ordnade studiecirr<elair"l"t iför
äldre och y,are.

/3/it, ctklro de/loqore i s/uc/ieorhelel,/
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Metllerntnar, tionatorer och kommunala, enslag.
Virl arbetså.reti: slut den 30 .juni 950 vorrr Iill trss &llsllltrle.:
.1

n:r 28
l!) niecll.
.l() rnt,tll.
Mllrar'(rJörbllndets {rvd. n:r 29
Livs;meclelsar'l:erttrna, n:r. 76
142 rneill.
Ii'abriksarbetarr,för,bundert n:t, ifi,[
tT nrecll.
Må,lrrre,ftilltundet n;r 272
22 rnerll.
Ilvggria.dsar'bet:rreför'brrudr't rr:r.22ii
124 merll.
iieklii.rlnadsrLlbetlrr't:för'brrndetn:r.lll-r ll0 nredl.
Mt'l.rllilrbe:t.ureltirbrrrrclrL n:r.3.16
.1? rriedl.
Konrrntrlrrltlr'betareförburlrlet tr:t. liS'i
7I'r nredl,
'l-r'iiintiristr'ilrrl:etareför'l:untlt't.
18 rni:clt.
Lairtatjtrtt:tleftilbundttt n:r. (i0 I
4lJ rnedt.
lrllt"kl.t'iht,r'n:rs ttirbrrnrj
ll rrrerit.
'1',.1,,;1rril- or:h lelt.folirnlirrrilifiill.rrrtttlt.l. n:r. 2-l lS rrrecll.
'l'r'eiton krillt.lrt.ivl it.nslrrlnu. liit.(,11. (i6 I inedl.
'l-ypogr'affiirbundets avcl.

I(ornmunal:i 3ils1::rH hrr ii tu.jrrtitsti\i: FIiil'l)\, l<iipirrg, [Ii.irh.v larirlsl]iirs:t

rnlirrg, L.y'by koinrn

rr

n.

liititag st.iiLt vrir, verl<sirrrrh,.l
KonsLtm, Ha,ntverksföt'eni'ngrrr, LoLta.kilren, Kiipma.nnaför'eniug,t'n,
li'CO, Röda, I{orsets Htirb.ylcrtrts, li'rrrsta, IIär.adr, S1_rarbarrk.
I,ltt stot't rrntai enskildä 1)ersoner, ht mrd gävor. utrclorst.ött speciellt
v:i,r'rnusil<vtrrksåmhet.'l'ill all:r u11-alir vi vrir't trcl< ftjr e-rfiäIlnrt i;idr.ug,
villra visrr.r'r:rL1- v;'ir inl.r't:ssesfiir.omlltt.t.ur.v:ld vi önskrrr.: lrelrr lt\,g.derrs
oillt :t.ll:t tlttss oli l<rt. rnttdlttmntat' och l<otllot'lttiottt.t'.
Ii'i,iljantle ul'grl.nisr.t.i(,11(.1, l1r g(,i1()rrt

:
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