
POTATIS
Prima, välsorterad rnatpotatis

önskas köpa.

OIof l{ilsson, Slutarp.
Tel. 106 Kinnarp.

Ekvallen
Floby

Onsdagen den 1 juni kl. 7.15 em.

Semifinal i kretsmästershapet:

$lutarps lt - Floby lt
Efter matchen: LEKAFTON till

musik av Bylin och Klasson.

FrF.

len"ihla*e Re*
Willys motor, renoverad, i skick
som ny, till salu. Extra bensin
medföljer, Grevagården, Yär:
kurnla, te!. Kinparp 66,

r' - |)yetsyerk
Nordsvets, 4 kS., obet. bgg. med
kompl. utrustning säljes biligt.
Tel. 126 Kinnarp. 5773

Falköpingsserien:
'Slutarp-Falhöplng 12-0, Vartof-

ta--Tomlen 2-3, ValtorP-Bjurum
5---4. F olkabo-K6ttllgtorp 2-3.
'Iomten 1492 346---35 20

SIutarD 1491 459-2775
KettititorD 'J-4 7 2 5 34- 3? 16
Veltorp' 7477 654-43 15
Elururn 7462 647-41 74
g'arxe 1552 728-4672
Vartofta t4 43 7 22-37 t'L
X'olkabo 14 1 3 t0 2+-47 5

Skaraborgs Resorvlagsse'rlo.
L{arlestad-Tidaholms GIl. 2-1'

t'ibro-Falköping 1-1, LidköPing-
Heimer 1-2, Skara-IFI{' Tidaholm
6--0.
Si<ara 15 10 3 2 44-t4 23
Tidaholms GIF 16 10 1 5 36-14 21
Il''K Tidaholm 14 6 5 3 26-25 17

IFK F-alköphg 15 5 4 6 39-J3 14
lleiåer - -15 62 729-3L14
Sl<övde AIK 15 6 2 6 26-33 14
rlfhro 15 45 629-34 13

r1\fariestads BK 15 5 L g 30-37 11

ilid]"öpings BK 15 2 3 10 19-57 7

å Tångavalleh, Slutarp,

lsöndagen den 29 maj kl. 13.30

F"dLKöPINGS AIK B-
SLUTARP.

il

Lasse Dahtqvist
medverkar vid SLUTARPS SAMHÄLLSF''iIRENINGS stora Hem-
bygdsfest i Midsommar.

Komrnitterade.

Glo oDaESpan.
Prima snickeritörr sågspån

till salu.
A.-8. Slutarps Möbelindustri,

Slutarp.
Tel. Kinnarp 4b.

En Inrdhrilk$arhstare
Å SIGGAGAEX}EN, SLUTAR,P,

tjänstgör
erhåller piats hos Åke Gustafsso
Lyckorna, Slutarp.

ston).

llut,teur 87$.4
Avgifi 5o kr.

Kinnoveils rn. fl. s:nars hingst-
förening.

söndagen den 12 juni kl; 14 mellan
Falbygdens främsta fri-idrotts-

klubbar
Karleby--Kinnarp-Wilske.

Inträde 1 kr.

Å SIGG.S.GÄRDEN, SLUTARP,

tjänstgör

$032
Avgift 150 kr. (för ieke frisedels-

ston).

Fliclca
erhållergenast anställning.

Falbygdens Väveri, Slutarp.
, .r Tbl. Kinnarp 58.

Kinneveds eil, siukkassa
håller uppbörd av avgifter i Kin-
narp hos Svedberg måndagen den
20 juni kt. 18, i Luttra folkskola
tisdagen den 21 kl. 14 samt i Slut-
arp å Källedals kaf6 samma'dag
kt. 18.

itlpand

$luts
ilJö#r
9å:'

TII'Leka,ttott,
Festparlr
KLÄM och FART med

Rune CIraafs lfot-trio
Den dansanta publikens favorit

musiker
gästar festparken under Pingst'

afton och Pingstdagen.

I
Annandag pingst svara

1|älsingullickorna
- Sveriges populärasto ilam-

orl<ester -
för ett sjusjun
HUMöR o.

TILL El.[ GLAD OCH TRDVLXG PINGST I PARKEN INB.IUDER'

I

ilil!trrp$

Triaffig$lmatuh
I F[iI IDROTT

å Odensptran

t$ tastbilsålu,e
r tel. Kinnarp 147 ell

SvNTE ANDERSSUN.

å Tånga,valltin, Slutäip'
onsdagen deri{15 itihi kL 20.

Stens Lekgäng möilvrjrtrlii.

I,,NÄRA 
15 M. AV GöSTA AR'VTDS-,'

[- SO1y r BöDERTÄL"IE. 1tl9-41 . 
I

! via täviine,ar i Södertälje i ons- i
ldass segradJcösta Ärwidsson i kula' I

iHa-n stötte 14,96. Stavhopp vann 
I

lRagnar Lundberg På 4,15 m' I

KINNARPS I. F.



Slute$"ps Samhäfl äsförening
anordnar sin sedvanliga stora

FC@ffifuywCsf esf
rnidsommardagarna. å IDROTTSFLÄTSEN med början midsommaråfton

kl. 19.00 och midsommardagen kt. 15,00.

MUSIK av Ulriceharnns Musikkår,
(20 man).

Fö"REIIR.A'G atr sekreteraren i
S,rensha Kyrkii,ns Diqkonistyre!-
se, tlen kände >hlro{tsprästen>
pastor Sarnuel Norfby, Stock-
hohm samt a,v folks}<olXärare
Valter Datrrl6n. Hökerrun.

gÄNG av Kinneveds E{yrkokör'un-
der ledning av kantor E{. Josefs-
son.

UPFTRÄE),4,NIIE a,v f,rfan railio
oclr rely välkäntle Lasse DahI-
quist, Göteborg, sannt av clen

Stor

från Sverrska oih utläntlskå scändr
Irände itlirsioniåten Ca,folf, >>En

strålande mästare uti facket>
silrev >Eerlindske Tidenrlei> efter
grisl uppträclalrdet på Variet6 Lorrlz,
Köpexrhainn, den fråii föregående
besötrr uppskattade >>Leveneduonr>,
ekvilibristeir Eerto, käird från lan-
dcts ledantlo .nö.lestöretag, trapets-
ho;rstr nären Witalis, luftnurnmer a,v

högsta klass. För lekarna kring
rhitlsornmarstången sva,rd,r >)Bfbis
Tiio> meil lekledarö >Stön>> Ahl-
qvist.

frör barnens extra trevnad blir tlet PONNYÄKNING midsommardagen
kl. 15.00-18"00.

Program:
Midsorrrrnarafton: kl. 19.00 l\{usik av Brors Trio, 20.00 Föredrag av F'olk-
sltoilärare Valter Dah16n, 20.30 tr'olklekar, 22.00 Lasse Dåhlquist, 22.30
X"olklel<ar till festens slut.

Måtlsomrnarda,grn: Kl. 15.00 Ulricehamns Musikkår marscherar från sam-
hiillet till fesLpla'usen, 15.45 }Iälsningsanförande, 16.00 Föredrag av Pastor
SamuäI Nori'hy. Ämne: Modern hjäItedyrkan. Därefter sång av Kinneveds
Kyrkökör, 1?.00 Konser:tmusik, 17.30 Uppträdande 

. 
av ekvilibristen Berto,

18.00 Konsertmusik, 19.00 lllusionist Carolf, 19.30 Leveneduon, 20.00 Kon-
sertmusik, 20.30 Trapel.skonstnäreir Witalis, 21.00 Leveneduon, 21.i0 folk-

'Iekar, 22.i5 Iliusionist Caroif, 22.45 Folklekar till festens stut. Kl .1b.00-
18.00 Po.nnyåkning för' barncn.

Itr ö g talnr e umträ g g nin g.
TOMBOLA / SKJUTBÄNA / KALASTOMBOLA ./ PILKASTNING
KÄGELSPEL / PISTOLSKJUTNING / SERVERINGAR m, M.

I(omriritteraile.

Välkovnmetu till Fal.bygd,eras störsts hembygdsfest.

Floby tlytladss till 'l{'.

l'! o rra -Västgtitaserie n,

Västergötlands Fotbollsförbundsi
seriekommittö fastställde i söndage 

I

sammansättning:en av distriklets se- {
ricr spelåret 1949-1950. Inte mindre 

I

iin 230 Iag delta i årets serieLävlin- |

frleddelattdB,
Våra kvarnar hållas stängda

midsommarafton den 23 juni samt
lördagen den 25 juni 1949'

Slutarps Kvarn. Yartofta Kvarn'

ffitlå p$r&rlfuok
förlorad i fatt'tiping d. 16/6. Inneh.
körkort, ranskort och penningsum'
ma. Tel. 149 Kinnarp

Chnurolet de
37, rnyeket välvårdad, till salu.

Tel. 21 Kinnarp.

Lä,rarhösöädeiha i Kii'Lrievetl.
SkolöverstYrelseh förordar hod

regeringen ått KinnevedS Skoldit
striki får statsbidrai eiil. Vanligq
grunder för uPPförande rid di-
ilrii<iets folkskola av ett böstads-
hus,rned två folkskollärarbostä-i
der. 'Byg$nadsföretå1ibt, som är
kostnaäsbeiäLnät till 89,450 kr.l
bOr ta utföras omedelbårt. NIol
ritningar framställes ingen,erin'
tan. Dö förutvarande skolhusen
iiomma att försäIjas. I't/6 -\4'

gar vilket är rekord..
En titt i seriernp, ger vid handen

att f,"loby, trots sin andrå.pls.cering i

Elitserien sista säsongen, blivit upp-
flyttad i Norra Västgötaserien till-
sar]lrnans med seriesegråren Töro-
boda.

Falköpingseorien:
Slutarps IF, Kåittilstorps Il', Val-.

torps IF, Bjurums gK, Falköpings
AIK B, Vartofta SK, Folkabo lK och
Äsarps I!'. Itlxe

l^- . _ zrlt
lSlutarps Samhätrisförenings -M,
I sedvantiga hernbygdsfest anord-
lnas å Idrottsplatsen i midsornmar.
lFöredrag hålles av >idrottspr'äs-
Iten> Samuel l{orrby från Stock-
lholrn. Vidare bjuds bl. a. på mu-
lsik av Ulriceharnns musikirår och
lsång av Kinneveds k5,r.kokör.

ffififfiffi&
p$ 

trf, $T 
peffi 

ffi
I I \.!., rj {, :r,{ i, l. i

DI{IYS KEING MIDSOil{MARSfÅNGEN mett Ef}rtH SheDriSf,nDTS
gamla välkända radlokapelt tlen 2B och 24 juri.

Midsommaraftol mod.ern. clans kl.8-1 em.

Midsornmardageh börjar festen.kl 1? med skämtävlingar. Bl. a.

uppträdande av skämtelefqnten Jumbo och Pelle Jöns. Dragkamp
mellan SamhällsföreningeR och IiIF. " Hastighetsåkning på

cykel, säeklöpning m.m. I<1,7g-2L spelar Ediths kapell upp
tiit gulpaf da,ns, därefJer.p"o,4grT .q ä r1 sr

Lördagen den 25 DANS till BRORS POPULÄRA TRIO.

, Spel och serve4ing. Tqmbola med värdefulla vinster.

Till årets största och trevligaste fest inbJud6r

Kinnafps Samhällsförening och KIF,.



ll-ll
i I JuniormästenskaPen I

i I avgjorda' t"+lo'ua' 
Illt

i I Falbygdsmästerskapen för Juniorer I

! I avgjoldes på söndag förrriddag på 
|

| | Ou, n.ptan och en del fina rcsultat 
I

I lnotc,ades, vilket visar att dct finnsI
I lgctt orn unga förrnågol lnom distrik- 

|

! | tct. Rcsultat: I

I I 100 rn.: l-) OlIe Torstensson. I(in- 
|

I lnarp, 72.2; 2l Gerhard Schäfer, Vtl- |

I ll:i<c, 12,3; 3) S. O. Andcrsson, Vilske, I| | rz,o. I

| | 400 m.: 1) S. O. Andersson. Vilske 
I

I t17,z;2) Erik tr'ohlin. Älbicn rs,o; 3) |

| |rtnc-tels Gör'ansson, Floby, 60,0. 
I

| | 1500 m.: I ) 
^ll.qn 

Lar's.ion, Vilske, 
I

| 1a.2J,,6; 2) Evert Johansson, Kat{eby, I

I la.Zf,tl; 3) Lennart Jonssctr, Ltlodtte- |

| | torp. 4.49,0. I

| | Kuls,: 1) K. E. Karl6n, Vilske' I

| l|12,22i 2) Rune Frisk, lijnnarp, J1,59; I

I la1 Oite Torstenssou, I{innatp, 10,85'l
Itl 'Diskus: 1) K. l:. Karl6n, Vilske, 

l

lj l3+,40; 2) Rune Kyr'k, Vilske, 33.10; 
I

f .I3) rnsemar lJat'sson, Valtor'p. 32,27.I
'!t I Spjut: r t Åke Tolstensson, Kin- 

|

f r lna.rp, 49,61 2) Stig ll{atsson, Vilskc, 
I

ls i sz,zt ; 3 ) -Iirik lljellun, I(rnnarp, 37,65. Il- i Höir]: 1) Srik Bohlin. ÄIbion, 155; I

lzl flvert Kjell6n, Kinnarp, 155; 3) 
|

i llennart Holm, Vilske, 145. 
I

I f,ängd: 1) Erland Eriksson, Vilske, 
I

1522; 2 )Äke I'etterss.on, Kinnarp, 518; I

I lf ; ove Nilss,on, Viiske, 505. I

il Stav: 1) Rune Kyrtrr, Vilske, 280; 
I

; l2) Ål(e Torstensson, Kinnarp, 270; 3) |

I lÅke l"lilsson, Vilske, 2?0. I

I stafett 1000 m.: 1) vilske 2.20,8;l
r.l2) Kl,nnarp 2.23,2. 

I

lKinneveds och Yårkumtra söndags- i

I skola Lr/s -q4. 
It'l

I hade anordnat utflykt i fredags. j

lFärden ställdes först tili Falkö-I
I 
pin8, där uppehåll gjordes. Så 

|

lfortsattes resan till Gudhem, där 
I

lbarnen fingo lyssna till kyrkoher-l
j de Fägerlinds intressanta föredrag 

I

I om klostrel och bese de restaure- 
|

lrade ruinerna. Därefter besågs 
I

lstiftets nyaste kyrkaj östra Tun-l
I 
hem, där en, kort andaktsstund 

I

lföljde under kyrkoherde ,Larssons 
I

I 
ledning. Sedan barnen intagit för- 

|

lfri.skningar, ställdes färden över I

iT]:"" klintar, där den..vackra ut- 
|

lsllit,eir bcundrades. .nar gJordes 
L

iuppehåll, och barnen lingo leka en 
I

j stund. Därpå fortsattes resan 
I

I hem. Vid framkomst€n tackade å |

lbarnens vägnar folkskoll. A. Nils- 
|

lson, Vårkumla, herr och fru kyr- 
|

koh. Larsson för deras uppoffran/j
. dc arbele i söndagsskolan. 

I

tr4,$$ av ffi, Årvidssngt I

::!: i fyrkiutlhs[$}nruilun,i
I

Fyrklr-ii:bsmatchen i Ri'dboholm i I

sönrlags mellr'lr [r'A-[K, i:iv]ile, Hu.gcn i

ocir L,',SK rert,iitl:r:'ndr-. i cn reglr för I

Kr,illc. Rersullate:l L-iie.ro or'cr lag
goda, bl. a. kan nåtrtnrs Götta, ,{r-
vidssons seger i kula med 14,89. Hå-
lre,n Lidman d"rsdebuter':rde på horta
häcken och noterade 15,9.

,frals$ng Eil$ missionstält
' Söndag ki. 15. Talare: Pred. K.
I{edman,..kantor Persson, kYrkoh'
K. Larsson,

Kaff€ serveras. Sång o, musik.
Alla väIkomna! Lulb-qol.

Skara.ÄIwborgs pojklagsaedo

Notra gntpp6n:.
Grolånd;r'Ar* il4 Vut'irftr,*

F''loby 1*1.
FÄil(
Fioby
Grolandå
Vartofta

Äsarp 3 21 0 F*BBlidsberg 3 2 0 1 .Sr4

, göil,ra gfi4ppea,:

_ Slutarp-Trädet 8---O, Åsarp-
Blidsberg 2-1.

tt00H0
3111b-83
3 1'0 2.*g 230121-8 1

ö
1
qB 1 O 2 1O*3

3 0 t2 2--73
i Siutarp

Trädet
I spolprograrilmet har den iindrin-gen gjorts, att a:rdra omgångdns

matcher, som skulle epeläts undcr ti-
dcn 25/6-10i7, uppekjuHtc fllI senare
Ilälften av juli månad.

Slutarps Samhälls-
fönenings Lu/to-r|oL.

traditionella midsommarfest sam-
lade är'en i år stor publik trots
konkurrens från grannsarnhället.
Festen gynnades av vackert väder
även onr det var gansl<a kyligt på1,
midsoinmarnatten 

- 
men det var li

ju ingen lokal företeelse. Midsom-
maraftonens festiigleter inleddes
rned förcdrag av folkskoll. Vlrlter
Dahi6n, Elölterum: Senare på kvät-
ien var. det uppträdande av den
välbekante Lasse Dahlquist, som
>höll låda> och sjöng flera av sina
egna visor. tr'oiklekar kring mid-
sommarstången vidtog sedan under li
ledning av Stens lekgäng.

Programmet på midsommarcia- | Serveringar.gen började traditionseniigt med
ati musikkåren, detta år 

-Ulrice- I S. L f'.

son. De olika punktcrna följde se- |

dan slag i slag. Inkvilibristen tserto | | PASTOTSAXpED1IIONEN

talis satte publikens nerver på lll fO_fS.prov i flera utmärkta nummer. lll

i"tr*?i:;'Jxtråi' ö;ffi ll rjur,på sitt speciella sätt och illusio-

Den ljickade festen, som de bå-
da dagarnä besöktes av c:a 1 600
personer, avslutades med foll<le-
kar.

Motorcykel,
500 cc.. till salu. Tel. 66

Ordförantlen.

l{t ffi !ilfinF$ Itr tr$fi [vER tsTfi 0
STIG BROLIN, KinnanP, tel. 131.

Utför alla slags reparationer av däck och slangar, Gummistöv-
lar och lädersl<odon halvsulas med gurnmi. Nya däck och slangar av
flera olika märkeh alltid till salu. Domkrafter, presenningar, jeep-

dunkar finnes också. OBS. ! Ny refim.

Le/<a{ton
I{anry Arvidsson <b-qq.

i Paristävning.
En landskamp mellan svenska och

franska jär'nvägsmän utirämpades
förla veckan i Paris. !'ransrurännen
vnnno med pcängen 80-69. Från
Faiköping deltogo l{arry Alvidsson,
sorl vann både kula och diskus, samt
Harry Gustavsson, som blev trea på
400 nl. oerh fyra på 100 rn. Ärvidssons
resuitat i kula och diskus blev 13,64
respektive 38,72. Tiden för Gustavs-
scn på 100 m. blev 11,4 och på 400
m. 52,9.

å I,DROTTSPLATSEN, SLUTABF
lördagen den 2 juli kl. 20.

STENS LEKGÄNG I,EDER.
Tombola.

ha,"nns Blåsorkester, tågade genom I - :
samhället till festplats.ä äai-r.""- i I

ffä:äähl*ilu1#:'u'.11*1ll ts* fr,enehcoal
Norrby, Stockholm, höil. ett fö;e- 

| lupphittad lrru *,,r,urn den 19. Äter-
drag betitlat >.Modern,,hjåiltedyr; 

llfÄÅ *ot annonskostnad i Nolgår_kan>. tr'öredraget mottogs 
^..T:d I I den, Stutarp. Tel. t uttra 72. "kraftiga applåder. Därefter följdei | ' ^

sång av Kinneveds Kyrkokör un-lll
der ledning av kantor-Il' 

,*:"i: | | Kinneved.

|(inneveds Erk, $iukkassa
Expeditionen stiingd under tiden

visade ggd klass vid sitt .framträ- ll I oppu" rördagen den "9 juli kr. 16
darde och . trapetskonstnären *i lil-iiS s"*t lördagen den 16 juli kl.

uu''rrqr' rrr KYrkohilrtlen.
Den välkända Levene-duon förnöj- | ll

73/7-1/8.
Under ovannämnda tid får an-

mälan om inträffat sjukdomsfall
göras hos sjukbesökarna. I Kin-
narp fru Bärnskog, i Slutarp fru
Juliusson samt i Luttra herr A.
Lindqvist, Sköttning.

Styrelsen.

it

l,
I
I

I

Ide publiken med sång och musik l 't'

helröd, 13 mån., r.-fri, till salu.
Tel. 66 Kinnarb.

Kinneved.

[eftaftom
å TÅNGAVALLEN;
SLUTARP.
lördagen den 16 juli kt. 20.

STENS LEKGÄNG
medverkar. Serveringar.

S. I. F'.



PREMIERNNG "'

r'1l)-t'r't. I SLIJTARP.
I års ungston belönade med skp.

Juliana (Jupard), B€hgt N,ilsson,
Ko,tarp, Sluia,rp; Flor,ette (Evo), Erik
Danie1s3,on, Finkagåiäen, Luttra; Flora
(Jupard), Nils KäI1än, Stränggarden,
Vårkr-rmla; Linda (Mon{e-Bello), Elias
Scherrnan, VinLorp, Börsbig; Junita

| (Jupard), Otof San.d6n, Backgå,rden,
Slutarf; Parly (Jupa.rd)1 Valdemar Jo-
hansson, Siggagarden, Slutarp; Julita
(Jupard), lbrsien Grxiavsson, Präst-
gården, Kinnarp; Vega (Jupard), Nils

H u!) ld.r*lvlr, F tds uEär'u eIt, I\tltllarp; &iel-

,.ly (Rlanko), R.agnar Gustavsson, Sig-

. 1Kä116n, 
Stränggården, Varkumla.

| 2 års urgstan belönade med slip.

I Juliana (Jupard), Gii,ran Andersson,

|Hulegård,en, Kinnarp; Se$san (Jupard),
jTore Ande.rsson, NaglarA, I(innarp; Ju-
Inbtte (Jupard), O,lof Sanden, Backrgår-

lden, Slutarp; Jurette (Jupa,rd), Torsten
t Gustafs"son, Frästgården. Kinndrp; Bel-

gagården, S,lutarp; Rexetta (Reflex),
Bengt Nilsson, Kotarp, Slutarp; Reisy
(Rerflex), Åke Gustavsson, Mellomgår-
den, Slutarp: Jupellan (Jupald), Bengt
Nilsson, KoL-rlp, Slutarp; Far.da (Ju-
pard), Karl Kjiillbcrg, S,iggagården,
Slutarp; Juneita (Jupard), Äke Gus-
tavsson, Mcl)omgården, Slutarp; Tura
(IIottsur), Ferdinand Johansson, Leds-
gård:en, Slutarp; Rbja (Reflex), Ru-
dolf Abraharnsson, Villi,amsholrn, Kinn-

$ års ungston belönade med'fris.
Julita (Juvill), Ragnar Gustavsson,

Siggagården, Siutarp; Juily (Jupard),
Valdem. Johansson, Siggagården, Slut-
arp; Reflexy (Il,ef[ex),. Arvid Johans-
son, Sall.eslitt, Grolanda; Juma (Ju-
pard,), Tbrsten Gustavsson, Pr-ästgår-
den, Kinnarp; BIäsa (Monte-Bello),
Elias Schernaan, Vintorp, Bö,rs,tig Bella
(Monie-Be1tro), bröd. Andersson, Gre-
vagården, Vårkumla; JuJi (Jupa.rd),
Torsten Andersson, Backgården, Slut-
arp; Diana (Jupard), Tore Andersson,
Naglarp, Kinn,arp; Iris (Juvill), Niis
Andersson, Naglarp, Kinnarp; Docka
(Dan), Hans Lin'dgren, Marbogå.rden,
Slutarp.

4 års ungston fö,rsta gången tretäckta
belönade rncd värdebokstav.

Tyra (Hotteur). B, Torsten Anders-
sgi, Backgården, Slutarp; Monicka
iJoriq), B, brijd. Johansson, Axtorp,
ödegård,en; Clarella (Elbe), B, Sixten
Lindrberg, Nolgården,. Axtorp,

Äldre fölston belönade med värde-
bokstav.

Mariette (Magnet), AB 40 rkr., Tors-
ten Gr.plavsson, Prästgården, Kinnarp;
Rexi (R;ef1'ex), B 20 kr., Elror Anders-
sgn, Ledsgården, Slutarp; . Espa
(Espoir), 8.20 kr., I{jairnar Johansson,
Storegården, Elörstig; Lilly (Lorell),
AB 40 kr., Ragn,ar Gustavsson, Sigga-
gården, Slutarp; Lor,etta (Lorell), B
20 kr., Ragnar Gustavsson, Siggagår-
den, Slutarp; Julia (Juvill), B 20 kr.,
Nils Kä116n, S,tränggården, Vår{rumla;
Rexy (Reflex), B 20 kr., Gustav Os-
karsson, Brandstorp, Slutarp; Clarry
(Clarr) B 20 kr., Niis Johansson, Kors-
gå"rdren, Vådiumla; Mona I (Monte-
Belio), B 20 kr., Artur ,A.ndersson,
Kringlalp, Börstig; Clarette (Clarr),
B 20 kr., bröd. Fredri(sson, Orrel<u.l-
len, S1öia; Eltra (Eib,e), B 20 kr., Va1-

r Oskarsson, Fröjeredsled, Slutarp;
Reisy (Refl'ex), B 2,0 kr., Bengt Nils-
son, Kotarp, Slutarp; Karolina (Re-
flex). B 20 kr.. Sigurd N}'rnan, Tom-
ten, Skånum; Bonetta (Eonit), B 20
kr., Bertil .fohansson, Skatteg., Vår-
kurnla; Refiy (Reflex), AB 40 kr., Åke
Gusta.vsson, I\{e11omgården, Slutarp;
Vendera (Vendes), B 20 kr., Valter
Oskarsson, Fr'öjcredsled. Slutarp; Flora
(tslanko), AB 40 kr., Eric Danielssron,
Finkag., Luttra; Rellan (Re,flex), AB
40 kr., B,engt Nilsson, Kotarp, Slutarp,
Flexy (Reflex), ÄB 40 k,r., Valdern.
Johanssor, Siggagård,en, Sltrtarp; Blan-
ka (Elanko), B 20 kr., Äke Gustavs-
son? lMellomgå,rden, Slutarp; Salona
(Satyr;, B 20 kr.. Göran Andersson,
I{utreg., Kinnarp; Bella (Blanko), B 20
kr., Nils Johan.sson, Korsgård.en, Vår-
kr"rmla; 1\4arina (Magn,et), ÄB 40 kr.,
Niis Johansson, Korsgarden, Vånkum-
la: Ninette (Cupido), AB 40 kr., Olof
Sand6n, Baq!g.,' Slutarp; Itelly (Re-
flex), AB 40 kr., Valdem. Johansson,
Siggagården, Slutarp; Gullan (Pierrot),

AB 40 k-r., Bengt Nilsson, Kotarp, Strut-
alp; T5zra (Re,flex), AB 40 kr., Nils
Iiä116n, Stränggården, Vårkumla; Stella
(Neckar), B 20 kr., Hans Lindg,ren,
Marbog., Slutarp; Reja (Reflcx), B Z0
kr., Ferd. Johansson, Ledsg., Slutarp;
Marja (Junof), AB 4,0 kr., Rudolf
Abrahamsson, Williamsholm, Kinnarp;
Virma (Blånko), AB 40 kr., Nils KäI-
16n, S,trängg., Varkumla; Daisy (Hero-
ton), AB 40 rkr., Äke Qustavsson, Mel-
Iomg., Slutarp; "A,1,a-Dansy (Re{lex),
AB 40 kr., A1lan Johansson, Alarp,
Kinnarp.

Hings{ar,
Hot{:eur (tr{eron), B, Kinneveds rn. fl.

ggc'knai^s Hingstförening, .siggagården;
Jupard (Jutard), AB 100 kr., Iiinne-
veds m. fI. socknars Hingstförening,
Jlgg.agarden.

täckd ikesgrätta re
erhålla anställning omgående. Hänvändelse till förma,n Green,
tel. I(innarp 34 mellan kL 19-21.

Uana

SVANSI(A GRÄVAI(TIEBOLAGET, BROMMA.

Missionskollekten i Kinneveo lll?
förra söndagen up.pgicl< till kr.

$27:24 och i Vårkumta tiil 190 kr.

Ungsugga
till salu, Tel. Kinnarp g6,

tr.500 m.: 1) S. Johansson, Ka,
4.06.6 (nytt mästerskapsrekorcl) ; 2)
Harry Nilsson, W, 4.74.4; 3) A. Jo-
hansson, A, 4.17.4;4) E. Johansson,
Ka,4.20.6.

5.000 m.: 1) E. .Andersson, Ki,
15.57.8; 2) N. Gustavsson, Tiarp,
15.58.6; 3) H. Nilsson, W, 16.57; 4)
E. Lundin, Gudhem, 17.18.6.

Kula: 1) f. Fransson, \Y,72.28; 2)
A. Frisk, Ki, 12.03; 3) R. Persson,
W, 11-71i 4) G. Lintlgren, W, 11.59;
5) R. Andergson, Ka, 11.59.

Spjut: 1) A. Nilsson, Ka, 59.48; 2)
A. Torstensson, Ki, 41); 3) Ä. Frisk,
Ki, 46.16; 4) Mats Sand6n, Ki, 38.92"

Diskus: 1) K. G. Johansson, W,
40.58; 2) Ä. Nilsson, Ka, 40.03; 3)
A. Andersson, Ka, 36.22; 4) I. Irrans-
son, W, 33.40.

Höjd: 1,) A. Nilsson, Ida, 1.65: 2)
B. An{ers-<on, Ka, 1.65; 3) O. Thör-
nell, Ki, 1.65r 4) S. Kjellin, Ki, 1.55.

Stav: 1) Y. Frisk, Ki, 3.20; 2) G.
WiJ.gotsson, Ki, 3.10; 3) Rune Kyrh,
W. 2.80; 4) Å. Nilsson, W, 2.80.

Läned: 1) Y. frrisk. Ki, 5.89; 2) E.
Fant, W, 5.7A: 3) R. Persson, W,
5.69; 4) A. Frisk, Ki, 5.61.

Stafett 1.000 m.: Kinnarp 7 2.73.2i
Wilske 1 2.13.6; Wilske II 2.21.2;
Klnnalp IT 2.34.0.

S t a n d a r e t:
1) Kinnarp 27 poäng: 2) Wilske

25; 3) Karleby 18; 4) Tiarp 5; 5)
Broddetorp 2; 6) Älbion, Stenstorp 1.

Mästerskapspoknlen (endast fri
idroit): 1) Kinna.rp 86 p.; 2) Wi]ske
80; 3) Karleby 46; 4) Tiarp och Al-.
bion 5 p.

"'?"::*,** 
II Siutarp uppvisades 67 st. ston, I

därav kasseracles 2 stycken. 
I

Killnarp lF främst i:P'
Falhy gdsmäster$kapert,

fralbygdimästerskapen i friidrott
avgjordes i söndags på Odensplan.
Kinnarp gjorde en överraskande god
insats och tog hem Mästerskapsstan-
daret före Wilske och Karleby. I täv-
lingen om Mästerskapspokalen blev
det även samma ordningsföljd.

Tävlingarna, som endast åsågs av
en fåtalig publik, bjöd på ett par
rafflande J,öpdueller, eljest var det
tämligen slätstruket. 5000 m. blev

I

l
l

Iturlig äng 2,5. - Väderleken för höst-
iltaa"n relativt gynnsam. För varsäden
I lh^ar det senkomna regnet förbrittrat

hö från od,lad jord 2,5 och frårt na-

'lskördeutsilrterna. Fbost har på en del
areatrer shadat potatisen, så att viixt-
ligheten f,iirs-enats. Timotejen skadad

lå axen av någon insekt. Tyohgenintressant, där E. Andersson, Kin-
nårp, och Gustavsson, Tiarp, viixel- lvis skötte om ledningen. Först på ll
sista varvet kunde Ändersson efter 11

en skarp slutspurt bärja segern. I

På 1500 m. blev det nytt falbygds- |
rekord genom Karlebys Sigvard Jo- !

hansson. Itran sänkt.e sin egen note- j

ring titl 4.06.6. li
Resultat: t

(Ki : I<innarp; I{a - Karleby; 
I'W: Wilskc; A:Albion.) I

100 m.: 1) Yngve Frisk, Ki, 1-1.8; I2) Olte Thörnell, Ki, 11.9; 3) K. E. I

Fant, W, 72.0: 4) OIle Torstensson, I

T{-i, \2.2. 
I

400 m.: 1) Olle Thörnel], Ki, 53.2; I

2) K. E. Fant, V/, 54.1.; 3) Gösta I
Svensson, Ka, 34.7; 4) S. O. Änders- |

son. W. 54.8. I

Eröderrta

I

lu

Iekafton
anordnas å
TÅNGAVALLEN. SLUTARP
lördagen den 23 juli kl. 20.00.

Ledare: Runes lekgäng.
Hjärtligt vilkornna.!

Kinnovedir Skytteförening.

SläpväSo,
med nya däck och betald skatt,
till salu. Tel,. 24 Kinnarp.

Itimotejflugan. Detta dock enda.st på

len del areaier. Klöverskörden sdmt.e

Larssons
Bilvenkstad, Kinnarp

hålles stängd fr. o. m. den 25 juii
t. o. m. 1 aug. Lagret och bensin-
stationen hållas öppna.



Realisation
i Kinnarps [|Ianufakturaffär
fr. o, m. torsdag t. o. m. lördag
innevarande vecka (28-30 juli.)

Pa,seo" pd, oclt gör ett besök!
Goda varor till verkligt

läg'a priser.

Tsl. 134, Kinnarp.

{F'K B_SLUTAR,P 2_2.
fFK-reservernas frerlagsmatch

mot Slutarp på Odensptan slöt oav-
gjoxd 2--2. ]\4atchen, som var syn-
nerligen dålig, åsågs av ett hundra-
tal personer. IFK:s måi gjordes av
Friberg och för Slutarps svarade
Eidor Andersson. zg/y-|l{.

Kom ihåg att
IiEALISATIONEN i

oopagar
t. o; m" lördag deqna vecka och då
säljes bl. a. Stätlrockar från 1,2:
Baddrä&ter från E:-, Klännin
fyger från 1:90 till 10:- m.

Tel. 134 Kinnarp.

Kinnevods skoldistrikt. wl7 - 44.
Skolöverstyrelsen föreslår rege-

ringen att med ändring av tidigare
rbeslut fastställa den högsta kost-
nad, varå statsbidrag far beräk-
nas till den nya skolbyggnaden i
Kinnarp tiltl 199,910 kr., varav
8,360 kr. till den första uppsättnin-
gen inventarieltill gymnastikloka'
ler, slöjdsal och skolkök. Den ti-

I digare fastställda högsta kostnads-
summan utgör 172,580 kr., varav
7,370 kr. för inrven-tarier. I denna
summa ingick även en gymnastik-
flygel med 29,000 kr. men för den-
na fick distriktet inte byggnads-
,tillstånd.

linpder ha*d
låter *Ierr Tlure Stenqvist för"sälja

lsitt ägapde hemmin 1/4 mantal

lLefrg.backen i tr{lnneveds .soc}sen

I att tiilträdas den 14 rnars 1950.

lllemmanet ligger vid vägen till
f nrO3e, citk-a 4 km. till Kinnarp och

| 1 krn. t_ill bussväg. Hemrnanet fö-
I dcr 13 kreatur och 3 hästar. Ny
Itaaugård med ptel{s för 14 kreatur
,qg"h 3 Bpiltor och en bo*. Elek-
f,rigkt. ljus och [14ff, sirog till av-
sa]U. . Qonlr.igphup i försvarligt
skick och,nö".dfgq qt\us. .

il

Närmare upplysningar lämnas
ay qgaren och undertecknad.

I Slutasp. .den:28, juli -1949.
Baqnar Johangon.

GöTDVE_SLUTARP 6-12..
Matchen mellan rubr. lag vilken

spelades i onsdags kväll blev en mål-
riir historia emedan inte mindre än
cjuttorr bollar hittade in i nätmas-
I<orna. Vårsta målsrrottare blev
Slutarps vi. Ändersson med åtta "sy-
tar", hi. Rehn 2, cf. Arvidsson 1 oöh
vy. Ärp 1. Slutarp ställde upp mecl
tre reserver. Domare var L. Thors-
son, F alköping. }ob-qq,

En guldhrosoh
graverad >H. J. den 6/7 7945>>, för-
lorad den 31/7 mellan lIalisarP-
Kinnarp eller Busseentralen-Ban-
vaktsstugan, Sköttning. Itränvän-
.delse till tel. 9 Kinnarp. Hittelön.

Kinneveds folks,kolor. ?l(-Yn4,

Skolöverstyrelsen har intet att
erinra mot att en vakant ordina-
rie småskollärarinnetjänst vid Sör-
by skola i Kinneveds skoldistrikt
ledigförklaras i vanlig ordning.

P 4 till Slutarp.
Som motståndare i generalrepeti-

tionen inför seriestarten får Slutarpett lag från Pansarregementet i
Skövde, i en match som spelas på
Tångavallen, fredag kväll.

Det gästande laget, som innehål-
ler spelare från bl. a. Stockholm och
Göteborg, blir säkert en svår mot-
ståndare för hemmataget, som hop_
pas kunna ställa upp ördinarie,

r I GöSTA A. VANN DI$I{US
ål BEIIN F.öR{.OR/IDE KULA.

Gösta Ärvids.son vann clisk-us vid
j Skacirans IIr:s na.t.ionclla tävlingar i
I Karlsboig i söncags. R,esull-atet, bleu
42,75. I kula blev han tvåa på 14 12
ef t-er '1hr.*u Pettersson, Lidköping
sor:r stötLc 14,88. Låingdhoppet vann*
av Niis Elicson, V/eetermalm, på 66f
cm. Bengt. Stef{nel hanrnade på tred-
je pla'us rned blSrgsailma 622 ci'n. På
5.000 m. segrade Tore Falk, Lidkö-
ping, . 15"35,6 med Sven Ä>relssoJr.
IIAIK, på andra plats. Hans tid bierr
15.40,0. LltC-4at.

FOTBOLL
å Tångavallen, Slutarp,

fredagen den 5 aug. hl. 19

P 4, Skövtle-Slutarp.

Käruad Håghalnr
till salu bllligt hos

John Göransson, Alarp, Kinnarp. | ;

Goilsmagaoinet I Sl,utarp,
Järnvägsstyrelsen har ställt

8.000 krr till förfogande för till-
byggnad av godsmagasinet i Slut-
arp. qlr.qA.

tr{inneveils F'olkskolor.
Skotöverstyrelsen har inte nå-

got emot att en vakant ordinarie
småskollärarinnetjänst vid Sörby
skola i Kinneveds skoldistrikt le-
digförklaras i vanlig ordning. f

Ilen 20-21 rugusti

sldämerika nska !'ytmer
med

Galle Jandö och Fi'nnhergs Sambaorkestef.
Calle Jarde och tr'innberg blevo under sin turn6 i Syd-
ameri.l<a omåttligt populära. Är för närvarande den entla
orkestern i Sverige som utför dansmusik i den äkta syd-
amerikanska stilen

RNSARVNRA DESSA BÅD.4. DAGAR, FöR EN FEST I FÄEG OOH
TOIYER.

Kinnarps I. F..

Lökafton
onsdagen den 10 aug:'kl. 20 å
TÅNGAV,ALLEN, SLUTARP,:
Sten5 lelisärig.

- r ,r' iberverrng
;lr.t

Iilrottsplatsf öreuingeu.

En ualack,
2 är, L sta, Lr/2 år, till salu.

Storegårilen' SlutarP.

irallröpingsserien. ISluiarp -Vartofta 5 2, Kättilstorn I

-Foikabo 2 -1, Valtorp_Falköpin!|
6*2, Bjurum-Äsarp bi-2, ---_- |

Kinneved.
PASTORSI'XPEDITIONEN

denna vecka öppen lördagen den
13 ds kl. 4_-6 e. m.

Slutarp vann på rrtr
större järnnhet. -'14.

Vartofta bjöd på bra rnotstånd vid
matchen i Sluterp i söndags där hem-
rnalaget vann på sin större Jiimnhet.
Slutarp ställde upp ordlnarie. Första
halvleken var spelet ganslra jämnt,
det yrmlg& regngt aatte spelama"g
balans på hårda prov bch den som
klaradb sig bilst var Vartoftas nye hi.
Svensson, en giinglig spelare med
god teknik. Tillsamrrians med hy.
Linn6 Johansson skapade han .flera
farliga anfall. De båda backarna stod
sig också gott i halkan och hade bra
stöt på bollen. I hemmalaget får väl
cf. Andersson räknas som tråsta man.
Xlör'utom tre mål så stod han för de
flesta farligheterna framför målet
och bra framspelningar s,v hy. Mål-
vakten Ruthman, vb, Gustavsson
samt hhb. Rehn märktes mest bland
försvar&rna.

Torsten Gustavsson, Falköping,
dömde utmärkt,

Slutarpsseger även mot
P4.

En underhållande match spelades i
Slutarp fredagskväll. då hemmalaget
mötte etL lag från P 4, Skövde, och
vann med siffrorna 7-6. Matchen
bjöd på rivande spel från början och
gästerna som flck spela första halv-
leken med den besvårande solen mot
sig, hade all möda att värja sig.
Ilcmmalagets mål gjordes av: cf. Än-
dersson 4, hy. Anders3on, hi. Äuders-
son och vy. I'risk.

tsr'o domare var L. Thorsson. Fal-
köping.



EN KASKAD I FÄRG OCH TONETT!
DIREKT FRÅIT SYDAMERIKÄ!

Spel och serveringar. Besök årets största fest!

Galle fmrde tillllher$$

Kom ihåg att Jerde och Finnbergs orkester
är den enda i Sverige som utför dansmusik
i den äkta sydameril;anska stilen.

gästar festparken undcr lördag och sönilag.

sambaorkester
omåttligt populära

I{inrårpr Feclpark

Kinneved.
PASTORSDXPEDITIONDN

denna vecka öppen lördagen den
27 aug. kl. 10-12.

Pastorsämbetet.

Lägönfret
önskas i Kinnarp, Åsarp, Slutarp
ell. Falköpi1g av 2 pers, Brevsvar
till >Lägenhet)), 'd. t.'k. f. v. b.

Kinneveds sholilistrikt. zglg-\q..
Regeringen har med ändring av

tidigare beslut faststäIlt den hög-
sta kostnad, varå statsbidrag får
beräknas till den nya skolbyggna-
den i Kinnarp i Kinneveds ekol-
distrikt. till 199.910 kr.

sr,lrranp veNx ieabrwsr
övEk F.atI( n. zrlr-qq.

_ Slutarp vann en målrik match på
tremmaplan i söndags g.enom att 6e-
segra FAIK:s B-lag med 6__2, Re_sultatet.får a,nses r,ättvist. Redan.ef_
ter 4 min. tog Slutarp ledningen se-nom hy. E. Anrlerson. FAlK-kvit*te_
rade genom cf. i'lundqvist cfter en fin
framspelning och tog även ledningen
C1.o.r" sarymer man..efter gott för_
arbeLe ly. vy.. Högbcrg. Efter tvåmIn. livittcr-ade Slutarp genom cf.
Sluta_rp hade ävcn en slr,alf som cf.
brände. Fem min. före paus. decime-
rades I'AIK:s lag ciå v6. tict tamnä
pranen efter en kraftig kollision med
riru[arps hy.

Sju min. in på andrä'halvlek ord-
nade, Slutarps - hy. .till .Jedni.ngsmålet
gcn ryl? Lrun. senare kom hemrna_
iagets fjärde fullträff, nu genom cf.
Andersso+ tr"emte målet fJorde hi.
och silltr'esultatet,tastståttäös av E.
"4.rvidsson.

Slufaipslaget var ganska jämnt
ocn ${all några frarn-hållas före de
andra så hlil' det ch., cf. och snabbohy. I Falköpingslaget, sorr-r. hadc ensvgg gn{ra. halvtek, är det cndasi
målvakt .Lindström ech i nåson.mån
ch. Erik Johansson som få lodkäntbetyg.

Friidrottsrnatch te{7'act'

KartrebY-KinnanP.
Kinnarp och Karleby möttes den 14

rug. i en klubbmatch i fri idrott där
resultatet blev 32-56,

100 m.:. 1) Olle Torstensson, Ki,
Lz,B; 2) Gösta Svensson, Ka, 12,9; 3)
ilagnar Kardell, Ka, 1.3,0; 4) Gerhard
Irtsk, Ki, 13,4.
.i100 m.: 1) Giista Svepsson, I(a, 56,7;
2) Slgvard Johansson, Ka, 59,2; 3)
rlidor Andersson, Ki, 60,6; 4) OIle
lorstensson, Iö, 63,1.

1.500 m.: 1) Siavard Johansson,
'ea, 4.23,2; 2) Evert Johansson, Ka,
1.2ö,6;3) Eldor Andersson, Ki, 4.31,8;
l) Gerhard Frisk, Ki, 4.33,2.

I(ula: 1) Änders l{ilsson, Ka, 11,74;
?) Ragnar Anderssbn, Ka, 11,00; 3)
lerhard F'risk, }li, 10,18; 4) Åke
Iorstensson, Ki, 8,64.

Dishus: 1) Anders Niisson, Ka,
18,60; 2) Ragnar A.ndersson, Ka,
15,11; 3) Gerhard !'risk, Ki, 30,02; 4)
åke Andersson, Ki. 29,70.

Spjut: 1) Anders Nilsson, Ka,
L6,6O; 2) Äke Torstensscn, Ki, 43,15;
3) Erik Kje116n, Ki, 36,1.2; 4) Arne
Andersson, Ka, 34,60.

IIöjd: 1.1 A,nders Nilsson, Ka, 165;
l) Bengt Andersson, I{a, 160; 3) Erik
Kjellön, Ki, 155; 4) lJldor Andersson,
:fi, 150.

Liingd: 1) Åke Torstensson, Ki,
i20; 2) Gösta Svensson, Ka, 518; 3)
{-rne Andersson, Kå, 514; 4) Erik
(jell6n, Ki, 485.

XTOTBOLL
Tångavallon, Slutarp,

söndagen den 21 aug. kl. 11.30

KÄTTILSMN,P B;-SLUTARP B
Kl. 13.30

FAIK B;SLUTABP

| *""""r- - l"*y:få:åu5å.;:,-,-#ffi:5,-l
I nXtnn PASTORATSTÄMMA li "oooug" 

med vartofta skyttegille I

li Kinn"rp" nya skola tisdagen den | ;oni arrangör länrnade följande re- 
|

I t6 rue. 1949 kl. 16. I ultat' 
I

| - | Lagtävlan om ÄB Normas vand- |

I Ordförantlen' I rngspr.is: 1) vartofta sklttegllte s1öl
"l l t., 2l Groianda skytteförening 306,1

, 

-,1 

;) xi.,rrr"rruds skytteförentng z:oz. I

I GöSta ArVidsSOn ende I I xrästerskapstävtan om ki'etsensl

I ram.are r* sM. ,:,{q. 
I l;:i:';:: J,i:,"fiålJl.il"ät"lffTj_l

]l Änmätningetiden till st'd i friidrottlll nansson, Ilinneved, 80, bronsmedalj; I

f nå Stadion d.en 19--21 augusti utgickl l:i Ofof Andersson, t{inneved, 79; all
li måndags' sammanla.gt 1111'-'l::- | | l"rao" Älfredsso', Grolanda, 7e. 

ILlfiffii"* rrån 105 röreningar u"t"-lll 
äi.,vuosrriutrlinsen: Krass 4: r) H.l

l' 1.500 m. har lockat ojämförugtlll ufredsson, G., ?4 p.; 2) G. Johnns-l
lpes! p9a 34 deitagare. Närmast föt-lll ;on, K, ?3; B) Svcn Gustavsson, G. I

ilrl:'fiåäT?'l#åti'.ffi:i'"1;l Il'' 4) c oskarsson, v, 68; bi o 
l

lman till-mä-sterskapstilvltuagarna. Det | | \ndcrsson' It' 67' 
I

lär Giista Arvidsson, som,ställer uppl',| Klass 3: 1) H.'frygg, K,68; 2) O. l

fitaae i kula och diskus. lll a,nuersson, v, 6T; 3) E. Torstensson, 
I

,t, ',rl .;r: +r J. Blank, G, 60. 
I

I E r I ll Klass 2: 1) H. Johansson, V, 64; 
I

I Em weffieK ll ;l ;,":- 
Gusta'sscnJ '.62; B) o' 

^"n'i

lz ar, tiit uuto. Tel' Kinnarp 8?'ll 
-' '-'o -sr 

I

--_----_.--_-- il Skara-ÄIvsborgs poknlserie. 
I

| _ ll Göteve--4rolanda 0-1, Kättils- || [|ffi$! il*e:"'T,;-:"TJ-:|
lvidrånsavallen,slutarplltäiff 3i 3l t_3 tl
' 

*.. llKättilstorpB 2 7 0 1 6-7 zl

l0rescendo-l$usical-$howlå11i1'?" 
3 3 3 3 9:,å 3l

lstor tältfiireställning onsdagen aen li - _

| ". ""i,1,,?:1,"',,*å"'T;,",-. llÄruts qista lglnryffE$t

-.'l 

anordnas i Axtorp, Vartofta,
| _ _ ll törAagenden2Taugusti"
| - , "F"!59ptls*"ti9tt'^ - .- ll vartofta sportklubb.| \'artofta Kättitstorp 1- 0, Folka- l1l
l-"o Slutarp 0 -4, Falköping -Bjur- ll 

-

luin 0 8, Äsarp Vaitoi'p 1 S.

f Bjurum z z 
-o''o ri'- z 4ll *_^ ;; _-r , I

l:,.'"',tffi ? z s g;z--2 ,ll Hll fåge$hulad, 
I

f Kättlstorp 2 L 0 1 z- 2 z ll3 år gammal och stamboksförd. Iilvaftorta 2 7 0 1 B_ b z iltitt saiu på grund av äsarens mili_ 
|

f [3lTr*" ; å 3 i 
"-',l 

frllia"tla^.f. råt. z+ Kinnärp. 
I

f 
Folkabo 2 o 0 z 1-6 0ll--l

I



Skara,-Älwborgs Poknlserle.,
Floby-Grolanda 0-Å, SIutarP-

Kättilstorp &-2, Åsarp---G'titeve 0

-6. ,,

Grolanda
Floby B
Slutarp B
Göteve
Äearp B
Kättilotorp B

0 0 7--0
0. 1 14----r 6
0 2 &''9
o 2 8*10
o 2 4*9
o _2 8-1ö

ö
o
1

1
1
1

Kungör$l$$,

[lp*l Elapitän
li prima skick, snYgg och välvår-
loå0, *atj".. Tet. KinnarP 101'
I

I

o

3
3
3
3
s

6
4
t
t
,
t

Sven Andersson, Sluta,rP, har här-
stä"rles anhållit om tillstånd till be-
ställningstrafik för godsbefordran
med statiotrsort i Kinneveds socken
med automobilen R 2624, godkänd
för befordran av högst:4.310 kg' låst,
vilken trafik tidigare utövats av Äk-
tiebolaget Slutarps Möbelindustpi'
SIutarp.

Ansökningshandlingarna hållas här
ti[gängliga intill den 2 september
194 9.

Trafikföretag, som kunna beröras
av den ifrågasatta trafiken, så ock
andra, vilka ärendet kan angå, åga
att. före angivna dag till länsstyrel-
ren inkomma med skriftliga yttran-
1en över ansökningen.

l\{ariestad å landskansliet den 18
augusti 1949.

LÄNSSTYRELSEN.

Läroverken. zslg'u4' 
I

Teol. och fil. kand. Kurt Lars- l)
son, Kinnarp, har föreslagits till l'
extra adjunkt vid Halmstads läro- l"
verk under höstterminen. 

I
I

GÅNG.NM Ä,VGöRES
T KtrNNÄRP I MORGON.

DM i gång avgöres i morgcn I

Iiirlnårp. Det år Viistergötlands
Idrottsförbund som står som &nan-
gör'och som medhjälpare ha de Iiin-
i:rarns IF. Starten sker vid Nya sko-
]a,n kl. 3 och sammaniagt har 15 an-
niälningar jnkornmit. Seniorcrna gå
?5 knr. och de mest kånda i anmäi-
ningslistan äro Härlundagångarna
Torbjörn Anders"gon och Gunnar
Sanrlströrrr. I damklassen, som går på
en rrril Iång ba.:la är Falköpings Ing-
rid iohansson storfavorit. Juniorkias-
sen avverk&r samlna bana som'da-
lnerna. LTlr- rlq'

t,

Kyrkohorde Larsson, Kinnevotl,
t. {. kontralrhsptwt. 94r'la'

Till t. f. kontraktsprost i Fal-
köpings kontrakt efter Ilugo Gref-
berg, som avlidit, har biskop Gus-
taf Ljunggren förordnat kyrko-
herde Kurt Larsson. Kinneved.

Skara-ÄIvsborgs Pokalserie.
Grolanda-Åearp 4--2, Kättilstorp

-Göteve 
0-7, Slutarp-F-loby 3---0.

Grolanda
Göteve
Floby B

4 4 0 011-2 8
4 2 0 215-10 4
4 2 0 274-9 4

SiutarpB 4 2 O 2!1-9 4
Äsarp B 4t 0 3 6-13 2
KättilstorpB 4 L O 3 8-22 2

lsrgrid tshsllss 6s T!,ra,

Iisilr Bffi"tge$met.
Ingrid Johansson, FAIK, gjorde en

g)änsande propaganda för gången
v:d söndagens DM i Kinnarp. I full-
iindad stii awerkade hon milen på
gcda 54,20 min., vilket visår att hon
ännu inte sagt sitt sista ord ifråga
orn toppen på svensha damell.ten.

Kinnarps IF 'had'e fått uppdraget
ai.t arrangera årets DM i gång på
st.räckorna 25 ksr. senlorer, 10 km.
cl:rrner cch juniorer. Trots bristfälliga
i.nformationer från disfriktets grlng-
scl<tion fullgjorde Kinnarpsklubben
uppdraget fu[gott och utan anrnärk-

Seniorernas tävlan hade samlat 11
dcltag'are och hår vann boråsaren
Andreasson efter att länge ha käm-
prt med härlundagrabbsrna Sand-
strö;m och 'Iorbjörn Andersson. Ilin-
narps mångfrestare Gerhard Frisk
bclade en hedrande sjundeplacering'.

Damtävlingen hade samlat endast
två deltagare, förutcm lngr"id Jo"
hansson ställde Stina Johnnsson,
Svängen, Borås, upp. Damerna gtar-
tade en m1n. efter juniorerna men re-
diun efter någon hilometer var Ingrid
Johansson ifatt juniorerna och gick
ifrån dem i sin ögonfägrande stil.
Iilennes resultat bådar gott för årets
SM-gfrng, dtir hon ärnnar deltaga.

Juniortävlingen blcv en seger för
Rune Sandströrn, Iläriunda, raed de-
buterende Gunde Johansson, Kinnarp,
som tvåa. Kinnarpsgrabben år helt
färsk och hade inte nlycket hurn om
tävlingsgång. Debuten var ernellertid
Iyr:kad och bör sporra honorn till fort-
satt tävlande.

Publlken var talrik eå.väl vld m&-
let som ute på banan. Köpnau Gun-
nar lVilgctsson, Kinnarp, utdelade
DM-tecknen efter tävlingen.

Resultat: 25 km. seniorer: 1) Ing-
vald Ändreasson, SK Svä.ngen, Borås,
2.16,0 tim.; 2) Gunnar Sandström,
Elilrlunda Il'', 2.17,50; 3) TorbJörn
Ändersson, d:o, 2.27,5A; 7) Ger'hard
!'rlslr, Kinnarps IX', 2.36,20.

10 km. juniorer: 1) Rune Sand-
ström, Hiirlunda fF, 56,50 min.; 2)
Gunde Johansson, I{innalps Itr', 58,L5.

10 km. dar:rer: 1) Ingricl Johans-
son, FAIK..54,20 min.; 2) Stina Jo-
hanson, S.K Svängcn, Borå.s, 1.05,40.

FOTBOLL
å Tånga.vallen, SlutorP'

söndagen den 4 sePt. kl. 15

BJURUryI-SLUTARP

Fabriksny

Uslws PV 44#
säljes eller fytes.

Tel. 101 Kinnarp.

S$,UTARF:

Prima,'ff &ru{nll ds[[ mgmsl

inkomrna nu dagligen och förstil-
jäs i såväl parti som minut till
lägstä dagspriser.

QLQF'NII"SSON; tel. 106 Kinnarp

MVSRq SANDEN.

[Jnder hand
bortarrenderas jordbruksfaglighe-
ten Lindö i iKnneveds sobken,

att tiliträdas; 14 rnars 1950. Eg'
föder:12 kreatur och 3 hästar. Sto-
ra rnöjligheter finnes att uppodla
stora arealer mos,sar. Närmare
upplysningar lärnnas av ägaren
Nils Johansson, VästarP, KinnarP,
och undertecknad.

Slutarp den 1 sePt. 1949.

Bagnar Johanson'

Kretstnästersko.p
i SLU. ?lq-qq.

Vartofta-Frökinds SlU-krets hade i

i söndags kretsmåi.sterskap i fri idrott 
I

å Tångevalien, Slularp.
Resultat:
100 m.: 1) Gösta Svensson, TiarP,

13,0; 2) Äs"sar ?orstenson, Brismene-
3., 13.0; 3) Christer Nilsson, Slöta-V.,
13,2.
.400 m.: 1) Sigtard Johansson, Slöta-
Vårkumla, 66,4; 2) Assar Torstens-
sorr. Brismene-Börstig, 57,1; 3) INldor
Andersson, Kinneved, 58,6.

Höjd: 1) Arne Gustavsson, K)'rnbo,
170; 2) Bengt Andersson, KarlebY,
160; 3) Erik Kjell€n, ICnneved, 155.

I(ula: 1) Elon Ärvidsson, Ilinneved,
12,00 ; 2) Ii.agnar A,nders,son, Karleby,
10,95; 3) .A.rne Ändersson, Tiarp,
10,06.

Längd: 1) Slig Karlsson, Slöta-
Vårkumla, 569; ,2) Ragnar Anders-
son, Karleby, 548; 3) Bengt Anders.'
son, KarlePy, 537.

Diskus: 1) Rag:nar Aadersson, I(ar-
1eby, 35,55t 2) Ärae Ä:rdersson, Ti-
arp, 33,60; 3) Ame Gustavsson, KYm-
bo, 28,60.

1.5C0 m.: 1) Sigvard Johansson,
Siöta-Vårkumla, 4.19; 2) Evert Jo-
hansson, S1öta-\rårkumla, 4.24,4; 3)
Illdor Andersson, I{imeved', 4.24,8.

Stav: 1) Är"ne Guetavsson" I(Ymbo,
?80; 2 ) Åke ?'orstensscn Klnneved.
3T0; 3) Eengt Änderss4n" Karleby"
25C.

Spjut: 1) Äke Torstensson, Kinne-
ved, 44,53; 2) Eskil Olsson, Brisme-
ne-Börstig, 4L,47; 3) Arne Gustavs-
son, Kymbo, 39,53.

uta'44 
Ail jakt

å nedanstående marker är vid laga
ansvar förbjuden inom NagIarP
och Svenstorp i Kinneveds socken
på fem års tid.

Bertil Johansson, Erik Gustafs-
sons sterbhus, Linnar Andersson,
Tore An'dersson, Emil Fredriksson,
Gustaf Hermansson, Helge Gran,
Axel Andersson, Linnar Herutans-
son, Karl Johansson, SvenstorP.

Vid överträdelse tages ej hän-
seende till person.

Ägare och jaktriittsinneheva,re.



Kirurcved och Vår.lnunla: höstvete 3,
htistråg 3, vårvete 3, lcorn 3, bavre 3,
blandsä.cl 3, potatis 3, foderrotfouk-ter 3,
hii från odlad jord 2,5 och från na-
turlig äng 2,5. - BeriiXsrad skörd per
hektar: höstvete 2,100, httstråg 1,S00,
vårvete 1,3O0, korn 1,55O, havre 1,500,
,blandsäcl 1,5m, hö från odlad jord
2$00 oc*r &ån naturlig ålng 1,600 k€.

Htistsäden är välbårgad. Vårs6den
synes bli viil'bärgad: Potatisen på en
del arealer skadad av bladmiigel och
något försenacl i växtligheten på grund
av hrost un'der försommaren. Under
9örsom,rnaren blev vallarna tfl lbakasatta
beruende av den kyliga väderiehe-n.
God återviiit för betel Skihden väI-
t*irgad. Timotejen på en del stillen
skadad i axen av nfuon insel:t, f/6-t{,

KFUIII-I{innarp.
100 m.: 1) Lars llrrk Nilsson,

KFUM, 11,8; 2) G. Thofsell, KFUM,
12,2; 3) O. Torstcnsson, l(innarp,
1t a

400 m.: 1) Stig Carlsson, KIiUM
56,1; 2) O. Carlstranri, Ii!-U&I, 57,0
3). trlver A-ndersson, Kinrrarp, 57,6.

1500 m.: 1) Eldor Andersson, Ifin-
rarp, 4.22,0; 2) G. Frisk,'Kinnarp.
4.2i3,4; 3) P. Lindeiöw, KF-UM, 4.42,8.

€lLafett 1.000 rn.: 1) K!'UM 2.12,2
min. (L. E. Nilsson, G. Thorsell, S
Jarlsson. O. Caristrand); 2) Kin
narps IF 2.28,4 rrrin. (Y, Frisk, Ch.
Nrirson, C. Carlsoon, Id, ÄndersqonT

Stav: 1) G. Anderberg, KFUM,
330; 2) Y. Frisk, Kinnarps IF, 330;
3) Å. Torstensson, I(innarps Il', 260.

I{öjd: 1) G. Änderberg, nF UM,
f65; 2) Bernt Jonsson, Kr'Uld, 155;
3) 1I. I{Jeil€n, I{innarp, 1ö5.

Långu: 1) Bernt .I<-insson, KFUM
itSi 2) M. Nyblom, }{I,-UM, 602; 3)
f. Irrisk, Kinnarp, 559.

Kula: 1) EIon Arvidsson, Kimarp
n,A3;2) Y. Frisir, Kinnarp, 77,iä; 3)
^ltig Carisscn, Klr-tilll, 11,01 (näst
.,:ästa stöt 10,89); 4) L. El. Llnnars-
rcn, KFUM, 11,01 (näst bäs'ua .stöt
r0 48 ).

Iliskus: 1) I. Halleskog, Kinnarp.
76,05; 2) L. E. Linn:rrsson, IIL'Ui!I,
33,44; 3) D. Lindh, KFUM, 30,66.

Spjut: {) R. Sandln, KI.UNI, 45,34;
2) Å. Torstensson, Kinnarp,44,46; 3)
,!une Andersscn, Il3'UiVI, 35,85.

Slutstållning: I{FIIM 60 poäng,
Kirrnår'p 4'? poång. ölq-.14.

X'alköpingsserien.
Slutarp-Bjurum 7---3, Kåttilstorp*Valtorp 2-2, Åsarp-Vartofta 1-

1" Folkabo-*F alköping 1---O.
Slutarp 5 5 0 027-910
BJumm 5 4 0 126-72 8
I(ättilstorp 5 2 2 L g-7 6
Valtorp
Vartofta
F olkabo
Åsarp

6 21 314-13 5
52t27-105
52035-724
50238-162

F''a,Iköping 6 1 A 51.0-27 2

' 6lq-uot. stutarp-Bjururn ?-3.- 
_ 
Slutarp öl'e4cg ledningen i !-alkö-

:ring'sserien genom att besegra l3jur_
am med ?-3 i en riva.nde uppgöreloe.
Det blev inte den jännna kaÄo eomnan hadc bcsrretsat sig p!. eincdanijjutum en,iasl hötl cn hrlvlrk, Gäs.
terna bör.jade sia::kt och g.hlgo in föt
över.ru_mpling vilket tilt en däi 1ycka_
f,es i det man fick iedningsmåtet ge^
nom cf. Hcrrrmalagrt utjänrnade dJöktill I .-- 1 gcnor:r cf. And.,rsson ocl:

ga',' Sirrterp lcdningcn, valr.ftcr hirb.
/\ndelsson slog på ett skott från
långt håIl vilket gick in. Ornedelbart
erter pausen reducerade gästernas
',ry. titl 3- 2 men Siutarps vi. Arvids_
:r-ot s1g till att tvåmålsleclnjngen be-
höIls. IIhb. Andersson ökade ti-il 5_zil- 2 gjordcs av hy. Ändersson och,iör Slutarps: sista mål srrarade vi,BJyrulll tredje mål g;oides av vy.vid ställningcn 7 2, och clessutom
brlinde Ceras hi. en straff när Slut_
arp ledde n:ed 5-2.

Hemmalagets halvbackar gjorde en
stark ins.ats och även måIvakten var
bra även om ett av målen verl(ade
rl.ätt>. Vänstersidan i anfallet, Ar-
zidsrson -Frisk, stod för de bästa an-
?reppen. Bjurum förfogade över en
i;r'a vänsterback och dito vänsterr,t-
-or. dossutcnr hörde cf. till clc båtirc
i laget.

J. Haakon, Skövde, dömde ut-
inärkt.

Bandtrnktor,

iick i sarnnra veva vhb. Gustavsson
juster:ad. tr{an fick lämna planen föratt efter pausen åter"komnra $orr rVt_

Iy Tul fönnådcle ej uträtta nagön_ling i foitsäitn,ngen. Hy. Andei,ison

Namit 85 hl<f, Ford V 8, B ton,
med mullskopa saiii! f,åftönterad
etenkran av ek, till ialtr. Svar till
fei. Kinnarp 19 A. Träffas säkrast
mellan kl. 5-7.

fiflista A, si tn$d :!i^

i rlurdiska knmpen,
Cri,ria. .\rwidsscn har .1lvit återbud

i-i l, i. :.; dr,;l:il landdrarnpcn i friidrott,
si.;:l l:örjai' i inorgon. Gösta är näm-
Iigen siradad i en fot cch han anser
sjiii.r' skaCan såpass allvarlig att han
intc vili ta risken att s älla upp.
l"{öj}igen kan han vara med i klubb-
rna';ciren mot Skackan, som går nu
orn sijttdag.

F alköpingsserien .
Valtorp-Slutarp 3-S, Bjurum-

Kättilstorp 4-2, Vartofta-Falkö-
ping 3.-5, Folkabo-Äsarp 3--4.
Slutarp
Bjurum
Kättilstorp
Valtorp
\/attofta
Åsgr:p
ir'ol-llabo
Irall<öplng

6 6 0 032-72 12
6 5 0130-14 10
6 2 2 2tt-17 6
7 2 7 477-tB 5
6 2'7 310-15 5
612 312-19 4
6204 8-16 4
7 2 0 515-30 4

Kinneueds
$kytteförening

anordnar statspristävlan söndagen
den 18 sept. med början med Rekr.-
kl,ass kl. 7.30, I klass' kl. 8, II klass
kl. 8.30, III klass kl. 10.30, IV och
Vet. kl. 11.15. Vandringspokalen
kt. 12.

Sön . den 25 sept. kl. 12 tävlas
om Darnernas sldnkta pris samt
vandringspriser och mästerskaps-
tävlan.

Anmälningstiden utgår 15 min.
efter resp. skjuttids början.

Styrelsen.

Sönd. kl. 6, I om. Baraförbi.

mf vin'd aFna

leorge Fan6i' -.ffi;'S$rfuL
Etrof Ahrla

Uddarnålsseger för
Slutarp.

Det var med nöd och näppe soni
Slutarp klarade hem en uddamåls'-
:eger över l(tittilstorp viika med lite
ur kundc fått oavgjort. De fingo i

r:örjan av andra halvleken sin bäste
'<edjespelare hy. Llndgren jusierari
nen hade trcts detta flera bra an-
;repp. I{emmaiaget var inte atL }rän-
:'ra igen och ovanen vid den n)'a. pla-
ren spelade nog en viss ro1l, men å
-:ndra sidan övertlgade inte upplägg-
:dngen s.v spelet i kedja.n, där en-
iast lttrarna i viss må,n kunde görs
',ig gåilande. Cf . Ändersson hadi
;vårt för att göra sig gållande mot
1ästernas cenierbacli och fick inte
oycket ulrättat- och detsamma gällei

rntanc.a, av viika vi. Arviclsson bör
iänka på sina meCspelare litet rrera
istäUet för att s;ä1v sIå på sl;...tt ur
.. 'Älli.rr lÄo':n :, å -,rtrci \rqr nz ja',

-;[ 6si - klippan va,r ci:. Juliusscn
,,iiiren inggep i rätLa ögonblicket.
ilra var även målvakten Ruthznan
vilken dock tagit för van.e att släppa
!n ett onödigt rnål varJe match rnel
iå länge kedjan l)'ckas fabricera mål
, sammå takt s,om hlttilis är det ju
:ng.n fara. Det glä;tu,nde laget över-
,'åskåde izred ett sna,bbt och energi-
iyllt direktspel, som satte hen-rmaför-
lvaret ur spel gång på gång. Försva-
iet var.ypperligt med den sii^hre mål-
vakten och centerbacken som bästa
rnän. Centern och högerryttern fi'am-
lrädde mest i kedjan som kombfure-
;'ade bättre än hemmaiagets.

zLld
-4e1. Seger för Slutarps re-

Sorver. /
Söndagens reservlagsmatch melian

floby och Slutarp var en av de bätt-
re, sorn spelats på Ekvailen i höst.
Gåsterna hemförde seg'eln med 4-2
nedan resultatet i paus var 1-1.
Floby hade nrånga och goda mål-
:hanser i företa haivleh och borde i
halvtidspausen haft en ledning rned
ett par nråI. Matchen dörrdes av T.
Gustavsscn, Falköping.

I
I
t
I

I

AIt $nkr
åir vid laga a'ns,sår förltjiidbn å föl-
jande gårdar : Baekgård&rna,, Leds-
gårdarna, Sikagårdarna, Marbo-
gärdön, Lycho?nä, ödegården, D.
nllagnusson, Grenslund, Mossagår_
ilen och Kjellanders.

Ägare oCIli jd&tråttsiirrtjhavare.

| fiiltileueds

I erirända slu$kassa
I |råt.l"f. , 

pvgifkuppbqr<f,: { .KtSrarp
lhos expeditören tisdagen den 20

lsept. kl. 18 ,i Luttra skola onsda-
lgen den 27 sept. kl. 14 och i
fSlutarp å l(älledals Kaf6 samma
ldag kl. 18.

bär

l-%-'i All jakt
, lär vid laga ansvar förb3'uden å föl_

I 
Jande gård.ar : tsackgårdarna, Leds_'lBårdarna, Siggagårdarna, Marbo-

l-Sården, Lyckorna, ödegården, D.
l,lMagnusson, Gnenslund, Mossagår_

I,den 
Kjellanders.

,l Slutar.n den 1b sept. 1949.

f,f ÅSau,ocilr ;ial*6.r&i,ttsiunqharya,ne:

Styrolson.'



Gumrnihinllsuagltar,
För 650 kr. får Ni en sats MT-

hjul direkt monterbar å Eder
gämla järnhjulwagn' (Obs.! NYa
Uäck och slangar.)

Tel. KinnarP 101'

$LUTARP.
Ä.NMANING.

Så åter"stod I

:nda,st pistolskjutningen, som ock- i
så gick mot tre rnålgrupper med 

I

rarnmanlagt 15 skott. Här visade 
lt

sig ,n',rmera garvade pistolskytten 
11

äarry Arvidsson besitta största ll

lräffsäkerheten. 11 träffar förde- j

:ade på alla målen var han ensam,
cm. I<. G. Johansson, fjolårs- I

Två ston
i andra året, premie?ade samt ett
hingst- och ett stoföl'till salu.

T,el. 1 Kinnarp.

Db som hava skulder till under-
lecknad, torde för bokslrrts skull
restfritt inbetala desamma lörda-
gen den 1 okt. kl. 9-13. Uppbprd
å affärens kontor.

Evert Sand6n.

$hardehöqtid
hålles i Axtorps missionshus sön-
dag kl. 15. Pastorerna Carl Wilson
och Nils Blom.

Sångare medverka.
, Skördeoffer. Kaffe serveras.

Välkommen.

IIan heter Glunnar Gustofsson, är 24 ät och hör hemma

i Tomten, Torbjörntorp. I sönda,gs tävlade han i solvaflna
hemma,rnarker tillsarnmans rretl ?5 antlra orn titeln >>Falbyg'

tlene bästo soldat>> och vann på, IB,8 poäng. Rune 'persson,
Bedberga, Falköplng, hom på antlra plats metl 110,2, och på

tredje plaLs hamnade fiolårstvåan trIarry Arvitlsson - iånn'
hsten ka,n man sålunda inte kXa,ga på i ha,ns fall - förarg'
liga tlonttolen slinre än Porsson. Titelförevoraren Allan
Skantz, V. Kleva, hade en minflls lyckatl tlag och hamnado-

ungofår mitt i tältot - 36:e ptats, t2{4-rq. (do+ w arliVol)

T. t:. Töt:li,ngsled,aren Rnut ,fohanssom tqcker att en kopp kafla
sm,ahar gott mellan uolDen pö, bqnan. T. h. Tuå, str(ngd, jiimviL

gare, Yngoe FaI,k ooh Harrg lrui,tlxsom.

Dirolctionen för Frökinds härads
polisdisffikt eorlq-qq.

har vid sammanträde upprättat
försiag till utgifts oeh inkomststat.
Staten har en ornslutYiing av kr.
7,913:33.

Som utgifter ha upptagits: lön
till polismannen kr. 5,484:-, be-
klädnadsbidrag k1'.'268 :80, kostnad
för tjänsterum m. m. kr'. 300;-,
semesterlön kr. 457:.-, pensions-
avgifter kr. 400:-, telefanavgifter
kr. 115:--, material, porto och för-
säkringsavgifter kr. 140:--, arvo'
de till'direktion och revisorer kr.
250:- samt till oförutsedda utgif-
ter kr. 438:53.

På inkomstsidan upptages:
statsbidrag kr. 2,830:-, beräknad
behållning vid 1949 års.slut kr.
1;100:- samt utdebitering å
26,588:88 skattekronor ä kr. 0:15
pr sk.-kr., varav Xomrner på tsör-
stigs kommun kr. :739:XLi, Erisrne-
ne kr. 39,2:22, Kinneved kr'. 2,447':
80 samt för Vårkumla kr. 409:19.

Siindåg kI. 6 o. 8. Ea'rntill.

Lofle $ffiffilionär
Elof Ähile, trreno Södor{r}om,

Marianne Gy.[enhammar
Sture La.gorwall

FdhöSngrcerion'
Kä,ttilstorp- .$lutatp 0-2, BJunrm

-Valtorp T-2, Folkabo-Vartofta
3-J, Åsarp--FalköPing ö--O.
Slutarp 8 8 0 037-14 16
Bjumm 8 6 1 140-19 13
Vartofta, 8 3 2 315-19 8

ÅsarD I 3 2 32O-Ag 8
Ktittilstor? 8 2 2 413-16 6
Valtorp
F'olkabo
FAJK B

9 2 2 622-28 6
8 2 | 6L2-2L 6
s 2 0 ?1S*.38 4lrean, iiJ också gam,mal pistol'I

skytt och han förnekade.sig inte I

heller nu. Andraplatsen blev hans 
I

på 10 träffar, oclt samma resultat l'
uppnådde Gunnar Gustafsson. Ru- 

li

ne Persson sladdade en srnula hår I

led 4/3, oeh ännu sämre lychades 
I

Skantz med 1/1. 
I

Diverse

-

t Dive*ee Il _-_-I-
" Mollan Eörstig-Kinnarp-Fbl- l f [ .-. t

köpins t**,lt*:;aen är ..n,.[i m a$Tal',
innehållande en *i1l::-_1"""i4c-llmedetstora, åtder 4_? år, enbets_sumriia.'Tel. 82 tr'alköpins. 

l1ll.9l-gr, 
ferfria, passande rår Norr_

- 

lltand, köpas.

I Tel.'105 Kinnarp, 30 Odensberg.

SöNDAG ld. 6 o. 8 'em. Barnt.

Kvarterets
olycksfågel

STICKÄN PALIVI.a
LASSE ]SAR.RI

Lt'LI"Ti [O&, ÄPPEIJGN,EN

Cu{e-l
i Föreningslokalen, SLUTABF
lördagen den 8 oktober kl. 20.

Musik av BRORS TRIO.
Kinnarp.

Komnitteratle.

Kinneveds

$kytteförening
anordnar fältskjutning vid Äxtorp
Ledsgården söndagen den 9 okt.
1949 med början kl. 09.00.

Farligt områile: Terrängen sYd-
och östlig riktning om Ledsgården
mellan kl. 09.00 och 13.00.

Prisutdelningsöver föreningens
tävlingar hålles i tr'öreningslokalen,
Slutarp, lörd. d. 15 okt. kl. 20, till
vilken föreningens medlemrnar
ned damer hälsas välkomna.

Skänkta pris mottages tack-
samt.

Styrelsen.

(irc"aq'
En lyckatl skördehögtid

hölls i söndags i Axtorps missionshqs.
Den vackert dekorerade lokalen ypr
fullsatt med intresseracle åhörare.

Soldathemsföreståndar'e Carl Wils-
son, Jönköping, och pastor Nils Blory,
T'rädet, medverkad^e som,talare. Don
förstnämnde.talade över orden i Upp.
72: 1:A.-\2 och pastor Blom i ansiiii-
ning tiii orclen i Joh. 16: 16.

.Musiiefö'reningen från l{öiaby,med-
verkåde med vacker sång och rt111sil<

Kaffe serveråd.es och Jrrer upijtbgs
för missionsverksarirheten. MisSions.
församlingens ordf. Valt.er And€n in'
ledde r,ed bibellåsning och bön, saml
ledtle och avslutade högtiden.

Nåsta söndag.blir det en likn4gde
skördehögtid i llärråkr a missjonShus.
Pastorerna Joehlsson, Timmele, och
BIom komma att tala, varjämfe dpt
blir sång och musik, kaffeseivering
och offer{nsamJing.



Falköpingsserien.
Slutarp-I{ättilstorp 3-2, Valtorp

_Biurum B_8, Vartofta-Folkabo
2-1, Falköping-ÄsarP 0-3.
Slutarp 7 7 0 035-14 14
Bjurunr 7 5 1 133 7777
Vartofta 7 31 312-16 7
Va,ltor"p 8 2 3 420-21 7
Kättilstorp 7 2 2 373-14 6
Äsarp 7 2 2 315--19 6

Folkabo 7 2 0 5 9-18 4
FAIK B 8 2 0 615-33 4

Kinneved.
ORD. KYR,KOSTÄMMA

med Kinneveds församling i Kinn-
arps nya skola måndagen den 10

okt' 1949 kl' 16' 
ortlf.

Kinsreweds

$kytteförening
På förekommen anledning änd-

ras platsen för fältskjutningen till
Hudene, Slutarp.

Styrelsen.

I

NANS
i Föreningslokalen, SLUTARP
i kvä]I kl. 8.

Kornmitterade.

@M
SöNIIAG kI. 6 och 8 em.

Barntillåten.

Den unilerbara färgfilrnen

Hinrtknlu$tt
Gregory Feck - Jane Wyman

tr- -//T--r1a1. ffnneveas S., t . U;'avtt . .

hado i onsdags tävlinga.r i ttal*or-
plöjning och traktorhörrdng i Kotarp'
Slutarp. Prisdomare voro för' plöjqin-
gen Vald. Johan$sorsi Siggag., ioch

Ärne Gustafsson, Liden,'.Luttra, såmt
för kör'ningen Torsten Andersso&
Backg., och G. Oskargson, Brande-

tory. '

; ,,Prislistorna ftngo fölJaod"e utseul-
'dg: r" '" I ".r. ',:!1i'i:.. .:

Plöjning": 1) I{.'G. Guetayssdn 81'6

p-., 2) O. Torätens.eon 70 P.,, 3) Äke
Andersson 62,5 P'

| ; ,Köryring: 1).8.:Vård6nr9&Ä'p.' tt)
ln: x.iila" ?? g.,.s)''Gir{erlstedt ?4,6

f 
n., +) eenet,*u"*I.71'5, P: - 

.,

Fråga om byggnadsplan

:ll|" för KinnarP - SlutarP.l

Sedan fråga. uppstått om bygg-
nadsplan för Kinnarps-Slutarps
stationssamhälle i Kinneveds soc-
ken hade länsarkitekten i länet
jämte t. f. överlantmätaren Kurt I

Ax6n, distriktsingenjören för vat-
tenförsörjning och avlopp Erik
Tolfe samt t. f. distriktslantmäta-
ren Knut Hägglund besökt orter-
na. Vid sammankomsten nårvoro
även representanter för byggnads-
nämnden och kommunalnämnden.

Båda samhällsbildningarna sy-
nas ha nått en sådan utveckling
och vara så livskraftiga, att man
rimligen icke torde kunna hålla
tillbaka den ena eller andra, ehuru
de äro så närliggande, att en så-
dan lösning på förhand föresvävat
länsarkitekten som den lämpligas-
te, bl. a. av ekonomiska skäI.

De närvarande voro eniga om
att föreslå bygCnadspl.an
för både Slutarp och Kinnarp inom
områden, som begränsats med hän-
syn tagen till föreliggande svårig-
heter att ordna lämpliga avlopps-
ledningar, vilka på grund av dålig
recipient torde få förses med gan-
ska'fullständig reningsanordning

Poltsalistrlkt.rr. rt/tg-''r4'

T. f. polisman T. Falk, KinnarP'
har hos k. m:t överklagat länsstY'
relsens beslut att förklara sig eJ

kunna utfärda förordnande för ho'
nom som ordinarie Polisman i tr'rö'
kinds härads polisdistrikt' Han er'
inrar om att han bland elva sökan'
de valts till innehavare av tjäns'
ten och han dessförinnan av lands-i
fiskålen förklarats fullt lämpli!
tör densamma. Hån förklarar sig
ej kunna finna att en eventuell
ändring av polisdistriktsindelnin'1
gen skail vara något skäl för att
frågan om tillsättandet av tjänster{
ställs på framtiden.

för spillvattnet. F rån orten fram-
fördes det önskemålet, att områ-
det i Kinnarp utökades med ett för
industriändamål avsett område ös-
ter om stationsområdet på Hassla
östergården 1:3. Denna frågq
syntes lämpligen kunna diskuteras
vid det sammanträde, som länssty-
relsen torde komma att hålla på
platsen.

Givet är att byggnadsplaneområ-
de bör påverkas, av, om storkom-
munens administrationslokaler,
centralskola, ålderdomshem eller
liknande skola anordnas på ena
eller andra platsen. Man bör na-
turligtvis tillse, att för erforder-
liga allmänna ändamål lämplig
mark intages i planområde. Det
vore därför i hög grad önskvärt
att beslut kunde fattas rörande
storkommunens blivande central-
ort och helst preliminärt även om
platsen fär de behövliga allmänna
byggnaderna, innan länsstyrelsen
beslutar om ungefärliga plangrän-
ser.

Någon tätbebyggelse utanför
planområdena bör ju icke ifråga-
komma. Till följd därav föreslås,
att länsstyrelsen måtte överväga
förbud mot tätbebyggelse inom
cmråden med avstyckningsplan
liggande utanför föreslagna bygg-
nadsplaneområdena.

Fröktntls polisdistrikt. ttl9'Y,4 "

Även polisdirektionen i Frökinds
härads polisdistrikt har hos rege-
ringen överklagat länsst1'relsens
beslut att inte utfärda förordnan-
de för t. f. polisman Thure Faik,
Kinnarp, som ordinarie fjärdings-
man i polisdistriktet. Beslutet har
tidigare överklagats av hr Falk.

Länsstyrelsens och landsfog-
dens behandling av frågan beteck-
nar'polisdirektionen som egendom-
lig och i viss mån hänsynslös mot
hr Falk, som av landsfiskalen för-
kiarats fullt lämplig för befattnin-
gen. Såvitt direktionen kan för-
tå torde frärnsta anledningen till

beslutet vara att landsfogden ön-
skar ny polisdistriktsindelning.

Dc gamilas ttag i Kinneved. 
I

I söndags firades de gamlas dag 
I

i I{inneved med Kinneveds klrk- 
|

liga syförening som arrangör.'

Söndagsskolans
skördehögtid
i Slutarps Missionshus söndag kl.
15. Pastor Älfred Jönsson, Arvid
Anderson och söndagsskolbarnen
medverka. - Kaffe serveras.

Offer. Envar välkommen !

Missionsf örsamlingen.

Traktens bilägare hade stäJlt sina
fordon till förfogande för de gam-
la som uppgingo till ett 60-tal.
Efter nattvardsgudstjänst i kyr-
kan samlades man kring kaffebor-
den i nya skolans samlingssal"
Kyrkoherde Larsson hälsade väl-
kommen. Musik på violin och or-

Kn["N$y"nD. 1]Ås-{4.

:

1

I

FalköPingsserien.
Kåttilstorp*Vartofta S-0, Slutarp

-Folkabo 
8-*{, Bjurum-FalköPing

6-0, ValtorP*ÅsarP 8*3.
Sl.utarp - 10 1.0 0 0 49-15 20
Biuruå 10 81153-20 1?

K"ättitstorP 10 4 2 420-18 10
Valtorp - 10 3 2 530-31 8

Äsarp 10 3 2 524L34 8
vartöfta 10 3 2 51()-26 I

lgel utfördes av folkskollärare
lBondemark och folkskollärarinnan
Itrot "tr Arthurssorq och fröken
[Maj-Britt Ändersson sjöng solo.

I 
Kyrkoherde Larsson rvslutade rned

len betraktelse. t?lrO-44.
l-F olkabo

F'AIK B
10 2 \ 774-33 5
10 2 0 815*44 4

I{inneveds Skytteförenlngs höst-
t, hO -qq. fäitskjutning

i.gde ruin i sönclags och vgr förlagd
tiil Hu.l.ne Lillcg. 36 skyttal deltogo'

Resultat:
Kl. I[-IV-Vet.: 1) O]of Anders-

vvt22 tr.;2) Sven Johansson 18;3)
R.-F"redriirsson 18; 4) H. Trygg 18;

5) Eson Johansson 16; 6) T' !-alk 14'

Kl:I-lI: 1.) R. Ary 19;2) I. Tors-
tensson 1?; 3) H. Ivårs"son 16; 4) Xl'

i<i*t6o 14; 5) A. Davldsson 14; 6)
Sven-Otof Johansson 13; ?) K' ArP
iz; S) L. Ivarsson 12; 9) Gillis Än-
dersson 11,

insats: Kl. III--IV--VeI': 1) Gösta
T,ar;sson 6/20; 2l Sven Jchänsson
OllO: al Rune lt"eclrikeson 6/16; 4)
B. Engdahi 6/13.

xl. f tt: 1) r. Trygg 6/r-5.; 2.) ['
Arp 6/13; 3) I{. Iväl'sson 5/14; 4) Il'
Kial6n 5/1a; 5) K. ArP 5/11.

Ordinarie kYrkostämma med l{in''
neveds'försarnling hölls i måndags,i
firrnatp" nya sko1a.' Härvid fastståill-
äes uttaxeiingen för år 1950 tiII 35

öre pr 'skattekiona' Antalet skatte-
kronör år 16.318:70. '

* Vtd sammå dag hållen kYrko-
ståmma med Kinneveds Pastorat be-
eiamAes uttaxeringen tiII pastoratet
till 60 öre Skattekronornas antal är
här 19.O46:65.



Fent'må'lsskYtt i ,,ho
SÅutarPslaget. 'ri'

Slutarp. tog sin tionde.>raka> seger
och offrät vär denna gång Folkabo'
sonr flck resa hem med 8-0 i bak-
iåineesmålkvot. Matchen bjöd ej på

"p*f "v någon högre kvalitÖ och in-
ticssct knöts helt till hur många
måI hemrnalaget ekulle kunna gör-a'

X'olkabo sai<nade dock ingalunda
chanser till reducer"ingsmål men for-
wards voro för tafatta,framJör mål
och det resoluta hemmaförsvaret av-
vötide lätt. Hemmalaget hade i dcn-
na 

-match Arvidsson som vänster-
ltter "- en Plats som han skötte bra
äch dessutom stod han för två mål'
Ett mål gjordes av hY. Andersson
vilken vid-ett par tillfällen kunde va-
rit mindre siAtvisX och "givit bättre
niacerade kamratel paesningar' De
övr-isa fem målen gjordes av cf' An-
deröon, vilken återigen bevisade sin
mälfarlighet. I försvaret märktes
mt:st ch]Juliusson, på vllken de fles-
ta av Folkabo-anfalien, strandade'- I
gåsternas lag övertygade ej målvak-
luo *o* veriado osäker, medan där-
en-rot cb., vb. och hhb' iiirnte de bå'da
lttraflla E.iorde bra insatser'" Rosandäri. Skövde, skötte pipan till
allnrän belåtenhet.

Kinneved.
Biapketter titl blivaltde mantals-

skrivning finnes att avhämta hos

undertecknad r'oteombud. Blanket-
terna vederbdrligen ifyllda åter-
lämnas senast 1 november 1949.
' Itassla, KinnPrP den 12110 1949.

Ilrik Gustafsson.

'l

SLUTARP-
WESTFÄLISK KOL, KOI{g
och ANTRA0IT

kan nu expedieras från lager. Även
utkörning ombesörjes.

SA}TUELSSONS.
Tel. Kinnarp 119.

SöNDAG kl. 6 o. 8' Barntill.
EN STRÅ.LANDE F'ILM
I FÄRG från Kanadas
vildmarker.

Lassin iuildmarknn

$nBn

0enotn offentlig auktion
som förrättas å stället torsdagen d.en27 oktober 1949 klockan 2 e, rn.,
låter delågarna i Karlgrens sterbhus försälja fastigheten Hassla 228
eller Björksäter. Fastigheten, som är belägen i omedelbar närhet av
Kinnarps statinn, innehåller två lägenheter, vardera om 3 rum och
kök. Fastigheten, som är 10 år gammal, är försedd med värmeled-
ning samt vatten och slask. Å tomten finnes även ett uthus med höns-
hus. En av lägenheterna i fastigheten är för närvarande borthyrd.
Tillträde får ske efter överenskommelse.

Köpevillkoren tillkännagivas vid auktionbn, dock nämnes att av
säljarna godkänd säkerhet fordras samt en handpenning av 1.000
kronor. Nödig prövningstid för antagande eller förkastande av anbud
förbehålles. Upplysning om fastigheten läunas av undertecknad samt
av Gilbert Karlgren. Tel. Kinnarp 20.

Hassla, Kinnarp den 18/10 1949.
Drik Gustafsson.

Valack,
Itt2 trc, färf fux, tilt salu i Store-
gården, Siutarp.

r. och kzr,stn.-fria, i snar kalvställ:
ning, samt ett 4-års sto, Prem.
{.. B., och t hingstföI till salu.

TeI. 73 Kinnarp.

Kinneveds SliYtteförening . i"
hacle prisutdelning'med åtfö'lJando
samkväm i lördags. Ordförandenl- ilu:
Iius Karls$on, håitsade välkommer!
varefter orclföranden i tr'albygdens
Skyttekrets utdelade 'de' under .derl
gångna såsongen drövrade. priseraa
Jch de volo båda ;långa och vackre..
Kretsolrlför'anden iröil sedan ett kor. :

tale anlörånde,r'vilket i första hand'
gick ut på ökad propåganda tör att i
s:törre omfdttning söka få ungdoinori
in i skf,tteleden, ooh han poäng'tera e

att shlttet iritö bara v&r.en fostbr-
i€indsgagnande gårning utan' *'sedd ,

med tidens ögon - vore det a.tt iåtm'
ställa rned vilken annan idrott som
helst, där clet fordras både koneen-'
tration och tränirig.

Efter unisont avsjungande av >>Du

ko, kuiga,

Kinneved och Vårkurnla: höstvete 3,
höstråg 3, vårvete 3, korn 3, havre 3,
biandsäd 3, potatis 3, foderro'tfrukter 3,
hö från odlad jor,C 2,5 och från natur-
lig äng 2,5. - Beräknad skörd per
hektar: höstvete 2,100, &röstråg 1,900,
vårvete 1,300, korn 1,550 och havre
1,500 kg.

Höstsäden välbdrgad, likaså vårsä-
den. D,ock föreligger risk för att sä-
den värmer sig i ladorna, d,ärför att
den på en del jordar icke blev till-
rälckligt torr vid bärgningen beroende
på den fuktiga väderleken. På en del
arealer är potatisen skadad av b1ad,mö-
gel och har därför givit mindre bra
avkastning. Återväxten på vallarna
och betet bra. Höstsådden skett un-
der normal tid och säden visar sie,
vackert uppkommen. Z'/to'Lltl . -

r garl.Ila, Du fria . . .>> och leve för kung
| öch fädernesland följde kaffedrick-
lning och sedan tog dansen vid med
Itrevtie underhållning i pausei'na bI. a.

I merl Cuettsång av syskonen Majbritt
I och Eidor Andersson.
I vi aier't<omma med prislistr.r i nästa
In,r. tt.l$-\q
I

Kinneveds sl<yttegilles tåvlingar
år 194e. tuho_41.

Prislista:
Statspri,stiiolan.. Rekr.: 1) Benet

Karlsson 100 p.; 2) Gunde Johangsön
n5 p. {!rI: 1) Stig Karlsson 6ti p.; 2)
E .Kjell6n 66 p. KI. II: 1) R. Arp ?5
p.; 2) K. Arp ?0 p.; 3) Folke Lars-
son 69 p.; 4) H. Göransson 62 p.; 5)
Evert Lars^son 62 p. Kl. IlI: i) R.
Fredriksson 69 p.; 2) Giista Larsson
9-S_ 

p.j. e)_ Harrtr Johansson 64 p. Kl.,

Olof Andersson 65 p.i B) Sven Jo-
hansson 02 p. Vet.-klass: l) Julius

IV: 1) Gustav Johansson OO ö.: Z)l
Olof And^elsson_-65 p.; g) Sven Jo-

ltfl:"" 5o P'; 2) Erik Gustavsson

V art o lta-Frökdnilsltolcalen, erövra-
des för sndra gången av Gustav Jo-
b&Dsson med 143 poäng närmast
följd av .OIof Ändersson ired 140 p.

M (r^st erskapstiiulan : MiästerskSrtt - i
skolskjutning. blev Olof Andersson
mcd 138 poäng efter cn hård stridrrreu röö poang elter en nård strtd
rned Bengt Karlsson, vilken hade
samma poäng, men som förlorade ii
den tredie nmskjrrtnin irpnderi tredje omstjutningen.

Korporatinnstiit:Iin g en : 1 ) Slutarps
$nickerifabrik (Gustav Johansson,
Bertil Engdahl, Sven Johansson) 2?6
n ' 9l I'olc Urrä^*^ l^'il*,r.^-^ oaö,
Bertil Engdahl, Sven Johansson) 2?6
p.; 2) Fala-Hudene Jordbrukare 269;
3) Bröderna Larsson 26it o.Brö'derna Larsson 26it p.

Individuella resultat: 1) Gustav Jo-l
hansson 9? p.: 2) Folke Larsson g2:,p.; ij röite'uÄö'i öi;l

ddksmn 91: 4) Olof Än-3) Rune Freddksmn 91; 4) Olof Än- !

dersson 91; 5) B. Engd&ht 90. i

Slutarps Handelstrådgårds Vpr.: I
Slutarps Hatrldelstrådgå

1) Gustav Johansson 50 p.vv..QurJwu uu [,, I

Bröderna T-arssons Vpr.: 1) Gundell
Johansson 4? p. il

FaststäUd sotningstaxa för
Kinneved Ltla-A4.

På framställning av kommunal-
fuilmiil<tige i Kinnevpds socken '

har lä'nss'tyrel'sen fast'ställt av futl-
mäktige antagen sotningstaxa för 

I

kommunen. I

Lundells Vpr.: 1) Olof Ändersson
58 p.

Urrnakare Ekblads Vpr.: 1) Gundo
Johansson 55 p.

I'abr. S. Johanssons Vpr.: 1) Olof
Andersson 58 p.

Nolgårdens Vpr.: 1) Bertil Eng-
dphl 47 p.

Fredriksson & Sons Vpr.: 1) Rune
Ary 46 p.

Hudene-Fala Vpr.: 1) Rune F?ed-
riksson 56 p.

Kinnarps Textils Vpr.: 1) Gustav
Johansson 50 p,

Ing. Gabrrielssons Vpr.: 1) Gösta
Lars,son 53 p.

Edvin Erikssons Vpr.: 1) Folke
Larsson 49 p.

Vandringspokalen: 1) Gustav Jo-
hansson 88 p.

Rosersbergsskjutning: 1) B. Eng-
da,h.l 24 p.; 2) R. X"redrikssorr 24; 3)
Sven Johansson 24; 4) H. Görans*son
19; 5) R. Arp 19.

Damernas skånkta priser: 1) Gusr-
tav Johan"sson 47 p.; 2) Olof Anders-
son 4?; 3) Folke Larsson 45; 4) B.
Engdahl 44; 5) Gösta Larsson 44; 6)
R. Fredriksson 43; ?) Bengt Karls:
son 42; 8) H. Trygg ,t2; 9) T. Falk
40; 10) Stig Karls,sron 39.

Kirrneveds Skytteförenin.gs Jubi.
lewnuspokal erövr"ades för andra gån-
gen av Bengt Karlsson med g2 p. 2:a
Folke Larsson på 91 p.

Vicl Stockholms-Tidningen Eiks.
skytte pä hemortens banor uppnådde
Olof Andersson 188 poäng och erhöll
som hederspris Folke Bernadottes
minnesmedalj, vilken även tilldeladcs
föreningens ledare för tävlitrgen,
nämndeman Erik Gustavsson.

Vid årets förbundstöoli,ng i Skara
erövrades RiksmedalJen i silver av
Gustav Johansson 70 poäng.

Urma,kara Algot Carksso,n^r Vpr.
henrfördes för fjärde gången och där-
med för alltid av Gustav Johansson
med 50 poäng.

Bertil Engda.hl tog sin tredje in-
teckning i Mörks Vandnimgspris med.
49 p. och eröwade det för alltid:



Tiaktor
John Dere Br., transportväxlad,
med gummihjul, i skick som ny,
till salu. Tel. Kinnarp 101.

SöNDAG
kl. 6 och 8
Barnförbj.

0liuer tralttmplog;
72", tväskärig, säljes för 800:-.
Tel. Kinnarp 101.

fiArwMAnr0n$r$t$

Peter Lintlgren, Inga Langr6,
Arnold Sjöstrand.

afi[J$

Iiättrc tele lonförbintlelser
ititthalp-1"56;i, 8Åo''a4'

Saihtal Kinnarp-Trädet, som
tidigåie gått öVer Falköpihg, expe:
dieras fr. o. m. ti$dagen geiiom
två nya, direkta ledningar melian

' ^;.. ,ttrnnarD ocn Iraoet.

SöNDAG
kl. 6 och 8

Barnförhj.

Fröken Solkafi
ANN.&I,I,SA EBIKSSON

NISSE DIiII{SSON
G.EO.[iG I;ITNI{Qtr'IST

I

ilfinneveds Rötlakorslcrets' klätl-
j insarnling ?ovte-w4 .

I för Europahjäipen har givit till
fresultat 70 kg. kläder odn 22 par

lskodon, allt av god Tleskaffenhet.

IilNNUVED. ,saf,s.u4.

KommunalfuJlmiiklige har hÅllit
ordinarie sB.inmantråde, varvld sta-
ten för nästkommande å"r fastståll-
des. Skolväsendets utgifter belöpa
sig på 178.769:14 kr. i viiket ingår
00.000 kr. för byggande av lårar-
bostådeqr' Övdga utgiftspoeter : brand-
våisendet 16.189 kr., därav 11.600 för
anläggning av brandda.mmrrr inorn
sockaen, byggnadsnäm.nden 600 kr.,
farnitjebtdragsnämnden 600, hälso-
vår<isniimr:.den 1,400, penslonsförsäk-
ringar 4.70O, arbetslijstretsuåmnden
1.600. barnavårdsnärrnden l-.90O, fat-
tigvårdsstyrelsen 16.800, förvalt-
ningskostnader 2.137 : 57. Uttaxerin-
gen faststålldes till 3:80, vilket tlll-
samma.rls med 0: D3 tiil den kyrkliga
kommunen utgör 4: 75 och innebår
en stinkni.ng med 1: 25 i förhållande
tiil ilnevarande år. Skolvaktmåsta-
ren tillerkiindes en lön av 4.166 hr.,
och dessutom fastställdes dyttldstill-
läggel för skolkökslärarlnnan tiII
39.5 oroc. Beslut fatiades om indra-
gande av telefon i de nya skolloka-
lerna. Till skatteregleringsfonden för
den blivande storkommunen bevllJa-
des ett a.nslag sv 0: 60 kr. pr skatte*'
krona. Slut*rps och Ktnna^tps idrotts-
föronlngar erhöllo vardera 100 kr.,
och dessutom anslogs 100 kr. till cir-
kelbiblioteken.

Slutarps Idrottsplatsförening hado
a.nhållit om n.nslag: till idrottsplatsens
futlståndiga iordningställancle. Kom-
munalnämnden hade utta.lat sig för
ett anslag på 3.000 kr., men förenin-
gens ansökan om 5.862 kr. beviljades
efter en längre debatt. Till ornbud vid
överläggrrin.gar med landsfisl{alen i
Vartofta distrikt om ändring av di-Vartofta distrikt om ändring av di- |

striktet valdes nämrdeman Erik Gus- i

tavsson och hem.-äg. Ivar Gustavs- |
son med hrr N. Äx och R. Biirnskog
som ers. Kommunalfullmäktiges ordf .

Evald Johånsson och komrnunal-
nämndens ordf. Erik Gustavs.son val-
des till kommunens representarrter i
samarbetsdelegationen för storkom-
munen. Ersöttare för dessa blevo
AxeI Nilsson och Gunnar Erlksson.
Beslut fattades även om att kommu-
nen skulle lngå som medlem i Sven-
she landskommunernas förbund.

Kinneved.
EXTRA PASTORATSSTÄMMA

i Kinneveds folkskola måndagen
den 7 november 1949 kl. 16.

OrdföraniIen.

tt
I

I
I

tl
:l

Tuårumslä$nhet
ledig i Slutarp.' Brevsvar till
>F. Aj>, d, t. k. f. v. b.

Aftonunderhållning
i Föreningslokalen, Slutarp,
torsdagen den 3 nov. kl. 20.00.
Program:
Ljudfilmen >Solvalla>, besök
på rikslantbruksmötet 1946.
Skåneresan.
Föredrag av f. riksdagsman
Friggeråker.
Kaffeservering. - Frågesport.
Ljudfilmen >Pengar>. Regis-
sör Nils Jerring.
Välkomna! R. L. F.

DELÄOARNA
i lKönarps rnosnars avdiknings-

företag
inom Luttra m. fl. socknar, vilkas
ägor gå ned till och över H -N -J -
järnvägen och där grävmaskin
lagt upp jordvallar inom järnvä-
gens område, uppmanas att oför-
dröjligen planera ut dessa. Varje
jordägare svarar för sitt område.

{qu4. Ordf.

I'

rufinn$

EDVARD PERSSON

I

Vart hjerta har

sin $aga,

IilNNEVED. toln-q+

i Föreningslokalen, S L U T A R P,

lördagen den 5 nov.
kl. 20.

MUSIK &v BRORS TRIO.
Idrottsplats öreningen.

Extra pastoratsstämma med Kin-
neveds pastorat hölls i måndags i
skolan. På förekommen anledning be-
slöts, att en tidigare gjord framstäIl-
ning till stiftsnämnden om att få dis-
ponera vissa prästlönefondsmedel för
de ecklesiastika boställenas behov
skulle återkallas. Stiftsjägmåstarens
förslag till avlönings- och anstiill-
ningsbestämmelser för det skogliga
biträdet antogs.

|--" -*l
l*,"u*u,"rn i stutarp. lsltt-q' 

I

I f" slaktkurs har hållits hos 
I

I familjen Andersson, SIutarP, un- 
|

lacr ledning av fröken Karin 
I

I ltrolm, Hushåtlningssällskapet, Ska- 
|

ilrr. Kursen har hållit På i fYra 
I

llaaga" och deltagarna hunno med 
I

Jl att lära sig att stYcka gris och 
I

llt ut" och sedan beleda desamma I

ll til ." mägnd smakliga rätter i 
I

llform av korv, sylta m. m. Delta- 
|

llgarna fingo även tillfälle att l?ira 
I

ilsig att konservera olika slag avl

llslaktprodukter. I

ll xur*.n avåluta,les med tesuP6, I

llaa uutje deitagare hade inbjuditl
lle^ pet"ott var att deltaga i sup6nl
lloch samtidigt se På den vackralll och samtidigt se På den vackra
llutstäl)nlngen av tillagade produk- 

|

l'ter, som hade anordnats. Ledarin- 
|

l.nan fröken Karin Holm blev ve-|
llderbörligcu avtackad av fru Mar- 

|

I' git Andersson, östergården, Kinnjl
lrarp, sorn uttryckte sin och sinal
likurskamraters uppskattning om'
lvad de fått lära på denna kurs och

lsamtidigt uttalade en förhoppning
lom att dylika kurser måtte anord-
lnas även i fortsättningen, tY sä-

SöNDAG
kl. 6 och 8
Barnförbj.

Vikla väst-filmep

| 1r4D 4 Y eII I rva Nqvvgurb

ikerligen har de en mYcket stor
luppeift att fylla. Även till vär-
dinnan fru Andersson uttalades ett
tack för visad gästfrihet genom
att upplåta lokai för kursen.

Vid tesup6n sjöngs en slaktvisa,
som var författad av fröken Alice
Gustafsson, Stommen, Vårkumla.

Initiativtagare till kursqn var
Kinneveds SLK'I'-avd.

Frärie
SFENCER, T'R,AqY

I{Ä.THARINE IIEPBUR,N



A[1or,-
,tnderhåll*i"q

anordnar Kinnarps Samhållsföre-
ning lördagen den 19 nov. ki. 20 i'

N. T. O.-salen, Kinnarp.
tr'öredrag av folkskollärare Ivan
Gustafsson, Falköping: >Ur Fal-

köpings äldre historia>.
Västgötahistolier.

Tiarps S. L. U.-amatörer spelar:
>Ett vänligt bemötande>,

lustspel i 3 akter.
Musik. Servering. Paketauktion.

En trevlig afton utlovar
Styfelsen.

SöNDAG
kl. 6 och 8
Barntillåten

SÖNDAG
kl. 6 och 8

Barntillåten

vilja

Frökinrls polisdlstrikt. zqlu'w4.
Länssty'relsen avstyrker hos k.

m:t de klagomål potisdirektionen
i trrökinds härads polisdistrikt
och t. f. fjärdingsman Thllre tr'alk
anfört över att länsstyrelsen fun-
nit sig ej k;Lrnna utfärda förord-
nande för tr'alk att vara ordinarie
polisman i distriktet. Ifrågan
om ändring i polisdistrikts;indel-
ningen skall komma till stånd för-
klarar sig länsstyrelsen på sakens
nuvarande ståndpunkt ej kunna
göra något uttalande. frör den
händelse Frökinds härads polisdi-
strikt kommer att bibehållas är
clet länsstyrelsens avsikt att på
nytt led,igförklara tjänsten.

Ftstfmpns
hwvwljeren

ÅKE SöDERBLOM
EGON LARSSON
EDVIN ADOLPHSON
F'RITIO!' BILI,QVIST.

HARALD MADSEN
I<ALLE REINFIOLDZ

rnot av kommunalnämaden och fat_

- - fO a"lyfiu" om tlsdag tantbru-
karen Torst en, Anl,eo.sson,= Backgår-
den, Slutarp. Han år tOda i afärp,
Kirrnarp, men har i många år innö-
haft Backgården. I den komrnunala
uerksamleten delta.r han som ledå_

, :igvårdsstl,'relsen. Tldlgaro tillhörde
lnan även under två perioder kommu-
lnalfullmäktige. Vldare år han leda-
l.*9! I styrelsen för Slutarps Sam-
f hälleförening. gln-qq. -

Hieltur
mof sin

trBffiffi$
i Föreningslokalen, S L U T A R P,

lördagen den 26 nov. kl. 8 em.

MUSIK &v BRORS TRIO.

@g-{t-E
i FöRENrrycSr,oKaLEN,
SI,UTARP.
lördagen den 26 novernber.

S. I. F"

Kinnarps fil|anufakturaffär erhiuder:
Blekt och oblekt lakans- och örngottsr'äv. Handukar från 15: 70 till'31:- kr. pr duss. Juldukar och andra handarbeten. Täckcn, filtar
och madrasser, täcksatin, bolsterväv och duntätt kuddvar. l'{at,tvarp
av ren bomull, 72/6 70:10 och 7-träd 7: 50 pr kg. Underkläder i trikå
för hela familjen. Damstrumpor: ribbstick. fr.5:70, sill<e o. tråd 6:45,
merc. bom. 4:75 pr par. Sport- och arbetsskjortor. Blåirläder i bästzl
kvalit6. Tel. 134 l{innarp.

ffi
F'ÖR,KOMMET PEESONKOR,T.
Nedannämnde person har i veder-
börlig ordning anmält att hans
personkort förkommit:
Andersson, Martin, Mönarp,

Sluta,rp.
Personkörtets serie 23, nr 673184.

Den som kan äga kännedom i
saken bör omgående giva sig till-
kännf hos Skäraborgi läns södra
kristidsstyrelse, Skaia.

MissiorÅ sfiirsäl jni"g
i Slutarps Missionshus gnsd. den

30 nov. kl. 18.30.

Medverkande: Soldathemsförest.
Carl Wilsson, Jhpg, Pastor Arvld
Andersson, Smeby, och Karl tr'ran-
dell, Åsarp.

Syföreningens förfärdigade ar-
beten samt skänkta gåvor försäl-
jas.

Gåvor mottagas 'med tacksamhet.
Kaffe serveras.
(Likvid å inrop från föregående

försäljning mottages tacksamt.)
Välhomna.

S. I. F. Mlssionsf örsamlingen.

dec. 1949.

Anna Svensson.

rlt I
t aclr

För all uppvaktning På min 50-

årsdag frambäres härmed mitt
varma tack.

Backgården, SlutarP den 24/1!
'!949.

Torsten Andersson.

Diverse

EN IIATT
blev i lördags.kvåll förbytt i Före-
ningslokalen, Slutarp. Den, som
tagit fel, torde vända sig till
tel. 132, Leaby.

Axtorps missionsförsa,nrllng
lrar haft besök av pastor Harry Ols-
son från Norrahammar. Under för-'
iden veeka höll han ofefntliga möten,
i. Axtorps missionshus, onsdag, tors-
Cag och fredag, I lördags hade för-
samlingen sin missionsförsiilJning, då
pastor Ols,son först predikade över.
xden i Upp. 12:10-12, och sedan
ledde förstiljningen" som inbri:rgade
kr. 1.000. thz -yq .

söNDA.q
kL.6 octr'9
Barnförbj

J&t{Nt lf,llt{GulAll

$ffiAUAnffi
itdolf Jahr'
Fout Xlolm'

...\,.,.:
Artur Iiol6P,

Julia, öaesai.

Byggnadsplan för områden vid
Klnnarps och Slutarps jiirnviigs-
statlonor i Kinnevods sochen.

Sedan fråga väckts om upprättan-
de av byggnadsplan för vid Kinnarps
och Slutarps jiirnvägsstationerbe-
Iägna områden, vilka närmare angi-
vits inom heldragna svarta linjer å
en till årendet hörande karta, vill
länsstyrelsen härigenom, jämlikt
114 g byggnadsstadgan den 30 juni
1947, bereda ägare av jord inom ifrå-
gavarande och intilligga,nde områden
tillfiille att yttra sig i ärendet vid
.qamma,nträde inför länsstyrelsen i
Kinnarps skola den 19 december 1949
kl. 12.

Handlingarna i ärendet Jämte
ovannämnda karta hållas under tiden
intill den 15 december 1949 tillgäng-
liga hos polismannen Ture tr'alk,
Kinnarp.

Ma,riestad å landskansliet den 1 de-
cember 1949.

LÄNSSTYR,ELSEN.

Kinneved.
ORD. KYRKOSTÄMMA

i Kinneveds folkskola måndagen
den 12 dec.1949 kl. 14.

Ortlf.

ORD. PASffi-TSSTÄMMA
samma dag och plats kl. 14.30.

Ordf.

Tack
Till Kinneveds båda kyrkliga

syföreningar, kyrkoherde och fru
Larsson, Vårkumla kyrkliga sY-
förening, till släkt och vännet, för
all uppvaktning och kärlek, som i
så rikt mått kommit mig till dei
på min 80-å'rsdag, ber jpg att få
framföra mitt vördsamma taek.

Pensionärshemrnet, Floby den I



0ffelttlig Luciafest ,

anordnas i lokal Vinterny, Kinn4rp
söndagen den den 11 dec. kl, 20.00.
Föredrag av komminister E. G.-Ä.
Sandstedt, Äsaka. __ Luclatablå.

Kaffeservering. Sång, musik,
deklamation och teater.

Alla hjärtligt välkomna!

N. T. O.

SöNDAG
kl. 6 och E

Barnförbj

MAJ.BIiITT NILSSON

PDTER,I,INDGIT'DN

GfiTAru

Hästar,
ålder 5-7 år, enbetskörda, önskas
köpa. Tel. 105 Kinnarp.

Ung KO
i snar kalvställning, reaktions- o'

kastningsfri, till salu.
Tel. 46 KinnarP.

Fröllinds hiirails polistlistrikt.
Regeringen har ogil at av Polis-,

direktionen i X'rökinds härads po-

Iisdistrikt samt t. f. fjärdingsman-
nen Thure Falk var för sig anför-
cla besvär över att länsstytrelsen
inte utfärdat förordnande för I'alk
af,t vara ordinarie fjärdingsman i
polisdistriktet på grund av en ev.

åndring av' polisdistriktets indel-
ning. rb[tz-44-

Kinnarps avtl. av Kinneveds kyrkt.
sydörening roÄ2'\ou

.har haft försäljning i Kinneveds
folkskola. En kort predikan hölls
av kyrkoherde ,Larsson. Efter
kaffedrickning vidtog försäljning,
som leddes av kyrkvärd Ragnar
Jo,hansson, Slutarp. Nettobehålh-
ningen bley 2,647:.75.

Kinneved
PASTORSEXPEDITIONDN

denna vecka öppen lördagen den
17 dennes kl. 10-12.

Pastorsämbetet.

I Trafikförseelser tS^z ''t'4 '
I upptogo resten av rättens tid. Ett
lmåt om cn bilkrock i Slutarp i juli i
| år handlades, rnen måste uppskjutas
I till den 17 jan. enär den ene svar.
licke ville vidgå att han varit mest
lvållande till kollisionen. En person
I från Tenhuit, som framfört en gräv-

,l lmaskin på otillåten väg och därvid
| | skadat denna, fick 10 dagsböter å kr.
ll8. En chaufför från Baskarp, som
[ | med sin lastbil färdats fram för fort
il lpa vägen mellan Jönköping och
ll lHabo, fick 1"0 dagsböter å kr. 4. En
lll yngling från KäIvene, som ej fyllt 16
l'lår, men det oaktat fört lastbil, fick
I t25 dagsböter ä kr. 1, medan den, som

I Iånat ut biten, fick 25 dagsböter ä kr.
l3:50. Slutligen fick ett hembiträde
I från f'a{köping, som åkt på den s. k.
I bönpallen till en lättviktsmotorcykel,

| 
10 dassbötcr å kr. 1.

l-

F{}rslng hnr ntl frnru}lffig*& ffiffi

lmntm,u,ner sktrtrle sfu(1Y66 nad

Vad slutligen angår storkom-
mun nr 31, bildad av kommunerna
Börstig, Brismene, Kinneved, Vår-
kumla och Luttra, har denna kom-
munbildning tillstYrkts av alla
däri ingående delkommuner, utom
av Luttra. Luttra, vars ombud ti-
digare inför länsstyrelsen uttalat
sig för länsstyrelsens förslag, har
i sitt yttrande över det preliminä-
ra förslaget uttaiat önskemål om
att överföras till den av Äsle,

Mularp m. fl. kommuner bildade
storkommunen nr 32; ordföranden
i Luttra kommunalstämma har
dock reserverat sig för länsstyrel-
sens förslag. Ett frånskiljande av
Luttra från storkommun nr 31

skulle emellertid avsevärt för'sva-
ga denna storkommun; folkmäng-
åen i densamma skulle nedgå till

dmrt

allenast 2.011 Personer. Med hän-
syn härtill och då Luttra har goda

förbind.elser mot den tilltänkta
huvudorten i sistnämnda storkom-
mun samt även i övrigt synes utan
större olägenhet kunna ingå i
samma storkommun, finner kolle-
giet icke anledning att härvidlag
frängä länsstYrelsens förslag'

Kotleeiet föreslår sålunda
a) att Börstig, Brismene, Kinne-

ved, Vårkumla och Luttra sam-
manläggas tiil en storkommun i
enlighet me4 länsstYrelsens för-
slag,

ilyn k'um ril il 
fi3ry$ ry$3jffffiffi 

,

Ka,rn'ftLtl,rkolle'gar;m h,ar na ft*ntlagl; ;tit .fi;r*ltlg til,{, ny
kom.ntunwtd.etnr,ng för Skuraborga ltltt a*h ft'*r d{i'rviå tJtil;t
?t*,rd,*r'e fra'tn tln ldirasctSlrelse??) $o?n. Iöresl*yt't 7 atiitlu'r' .lp

köpingar och 55 land,a'l*aqmaner' Axtulat sttic{ar ttt?z l';ö-

pii"gar ldirestås blr of Miit'd,rc'l; nladnn d&retnr.t s,nkil'st lanttra-
fttl 5t).

Frökind,, bestående av nuvaian-
de Brismene, Börstigs, Kinneveds,
Vårkumla och Luttra lan<iskom-
muner.

Nr 31,.Frölwwd,.
Omfattning: Nuvarande Bör-

stigs,,tsrism.ene, Kinneveds, Vår'
kurnla och'Luttra kommuner'

I'olkmiingtl
Börstig
Brismene
Kinneved
Vårkumla
Luttra

$kattekrono-r

Börstig
Brisrnene
Kinneved
Vårkumla
Lnttra

häradet.

111 1946 1i1 1949'sa,? 528
.277 26L
971 1.035' 194 187

\ 250 25L

1946 års :19tt8 års
taxeringar taxeringar

3.694 4.465
2.7t6 2.772

10.619 13.930
7.732 2,22L
3-612 3.678 l

Häremot ha vederbörande del- i
kommuner och ortsnamnskommis- |
sionen icke haft något att erinra. I

Koliegiet tillstyrker, att nämnda I
storkommun benämnes Frö- |
kind.

Slorkommun nr 31. Börstig och
Brismene bilda jämte Kärråkra i
Älvsfuorgs lä,a ett .pagtorat. Kinae-
ved och Vårkumla bilda ett Pasto-
rat. Luttra ingår i Falköpin.gs pas-
torat, .bedtående - förutom av
Truttra 

- av Falköpings ctad eller
storkornmun 'ry 64 samt Falkö-
pings östra land5komrnun i ,stor-
kommun nr 32 jämte Friggeråker
oqh TorhjOru?rp i storkovnmun
nr 19.

Storkornmun 4r 3?. ,Slöta, Äsle,
Mularp, Tiarp och Karleby bitrcla

ett pastor:at. Falköpings Qstpa
landskommun ingår i Falköpings
pastorat (se.ovan uncler storkom.
mun nr 3l).

De i st"oir.o1"*u""n 4r 31 ingå-
ende delkommunerna ha tillsty-rkt

I förslaget, rged undantag dock tör 
I

l'luttra, sor.n önskade tillhöra stor- 
1

kommun nr 32. Som motiv härför
åberopade'Luttra, att en qålunda
bildad'storkommun sammanföllcl
med Leaby polisdistrikt, att viss
,gemenskap förelåge med delkom-
munerna i storkommun nr 32 (be-

träffande brandförsvar, fattigvård
:m. m.) samt att Luttras geogr.a-
'fiska läge ej motiverade dess fö-
rande söderut. Luttras kommunal-
stämmas or.dförande reserverade
sig mot ,beslutet, under uttaJande
bl. a., att länsstyrelsens indelnings-
f,örslag,medförde fördelar vid skol-
väsendets or:dnande.

&,

!-ucimfsst
anordnas i

AXTOII,PS FIISSIONSHUS

rnåndagen den 19 dec. kl. 19.30.

Medverkande: Pastor R. Levins''
son m. f1. samt juniorer från
Blidsberg. Luciatåg, sång, dialoger.

Kaffeservering. Kollekt.

Välkomna!



KrNNEvrrp. sttlz-'.4 lt$?Så:"lr*fäJäfäTil å'J,å""Jå'":

.,,f "ä#J""T**H,il'ff ,Jf 'å?',,l3llli""s=*1.**n1,"åä3i.ff'11?iil
att hålla sina samma"t"aå""-""å;;ll Axel .Nilsson' Kinnarp' och snicka-

år 19b0 å samma tiou" oåtätJ åää ll ren a' F lor6n, Kinnarp, ers' hem-

under 1e49. r enlighet ä""J-;;;;;: llS.ansasare Elias Johansson' Fröje'

styretsens förslag ir."räir* i#åä ll5-il"?tl, hemmansägare Karl svens-

plats rör anläggande ;;"il';åäå: ll :T:^1"ut*ården' slutarp' lägenhets-

mar. TiIl ledamöter i nisg"äääiåii"- ll1e"-t"" Johan Ändersson' Gärdhem'

den för åren rsso-1,iäää"";;iä ll Srutar-p, och srri-ckeriarb-' R' Bärn-

kvarnägare o.xu" .ronJiä",'Ä'il; ll:5-"å-5t""?"q' Tilt ombud vid tinss-

arp, snickaren .4.. r'toö"äil;;;,ll1Y:o{g*"uusskvldiges sammanträ-

f. d. forkskorr. Axel idk;";'xi;å:ll1.t under året valdes nämndeman

arp, och hemma""asutåä""å*"i;; I E^rik. Gustavsson' Hassla' Kinnarp'
Andersson, Stutarp. irff 

"r.-.--iå, I 
med f. folkskoll. Axel Nilsson, Kinn-

samma tid vatdes topilän ä.' så"_ | .arp, som ers. Till revisorer för år
din, Kinnarp, ocn nanår. 

-ör"i 
NiG- ll1?!9--. ""d* kommunalfullmähtise

=Å", sr"iå'p.'rli r.a""iåi.;'i;;;;- ll ,:.1?:*d." 
kassor och ronder valdes

vårdsnämnden för at"" 
' isåö-ä li riksdagsrtran G' Hallagård' Slutarp'

valcles f. folkskoll. Ätär Nl[tö lioch fabr' Gunnar Gustavsson' Slut-

ä;;p;' ""r,"i"i[.r."ri.'-;;"ä;;] ll lt, :1.. handr G. wilgotsson, Kinn-

din, Kinnarp, ers. ne*-ä;;äs;;;; ll arp' ocrr stationsförest' Nils Anders-

Nils Johansson, vastårp;ä1ä;: ll so.n' Slutarp' Till revisorer-för Vilske

rinnan rngegerd e"aot.5å"Jä";ö ll na5,aa.s kommunalförbund för år 1950

Till ordf. i tarnavåraJi;;";;;lå; ll valdes hemmansägaren rwar Gustavs-

åren 1950_53 
"urO"""'r]'^?ä'ii."r.åir. 

ll so.n, slutarp' med f. folkskoll. Axel

Axel Nilsson, xi.tnarp,^'ocä^'i;ll";: [l witsson' Kinnarp' som ers' Till revi-

ordf. kyrkoherde Xå"t""ittt."",ll:g" i"-i'rökinds härads polisdistrikt

Kinnarp. Titl ledamöt.t* 
"i p"i.iå";l lll9.l år 1e50-51 f' folkskoll' Äxel

nämnclen för åren 1950-5ä"-;;åäu ll xmto"' Kinnarp' ers' rnåIarmästare

nämndeman Erik Gustäiu";;, H;;;: ll s' thlqvist, Slutarp' Till kommunens

la, Kinnarp, o"n rte*ÅatttäÄtiå N. ll revisor för inom kommunen varan-

Ax, trralsäng, xit ttu"p,'11". l:;;"ai: ll ae stuoiecirkelbibliotek hemmansäg'

Vilgot Johansson, I{inna'r-fr' ;h h; ll Cunna.r Eriksson, Hallagården, Slut-
mansägare uttry xutrssä;;;;;;p' ll Lrn' titt rev' i Slutarps Idrottsplats-
Kinnarp. Tiil ledamotl";;;"kti;;"; lli9l""ifg hemmansäs' rvar Gustavs-

för Frö^kinds härads polisdistrikt tör ll son'.-Slutarp'
åren lgbo-bg "ura"J-'"ä*"ä;;; ll Titl ordf. i kommunalfullmäktige
Erik Gustavsson, uassfa, Xinnarp, ll omvaldes enhälligt - 

hemmansägare

med kyrkoväroen nagnar iorln"i.oit, ll P:dd Johansson' Alarp' Kinnarp'
sr,.rirri,, som ers. til årlsoÅrr"a roi ll litl . "' ordf' hr Ragnar Johanson'

.t.tr-i# bosättningslå";a;å;; ;t*;- li 91Y!1:p' 
samt t-ill sekreterare nämn-

deman Erik custavsson, " Hassla, ll tqgr"f Erik Gustavsson' I(innarp'
*irrrru"p, med f. totkstoll- Äxel Nils- ll 

fitt 
- 

tommunens ombud i marke-

son, Kinnarp som ers' ilir reoamoter ll eånssna'mnden för år 1950 valdes

i branostyrälsen för aien fgSO-fSll hemmansägåren Ivar-. Gustavsson'

valdes hemmansägare 
-iuä" 

Custrvs- ll Stutarp, med hemmansäg_arg Gtrnnar

.år',, St.ttu"p, ocfi namnaeman Erik ll 
Eriksson' Hallagården' Slutarp' som

Gustavssonf Hassla, Kinnarp, ers. ll ers'- 
-

;##.-- A. Sandahi, Kinnarp. Tiu ll . Slrrtligen upptogs frågan om

biaädstyretsens o"Or. var6es' h.*- lf 
skärmnitOsundersökningea till be-

mansägäre Ivar Gustavsson, Slut- | handlil$ o9h beslöts uppdraga åt
arp. t-itl ledamöter i arbetslöshets- lj kom.-nämnden att tillsätta en kom-
nämnden för år 1950 vaides hem- limitt6.
mansägare Evald Johansson, Aiarp' I
Ragnai Gustavsson, Siggag. och I
Torsten Andersson, Backgården samt I
måIarmästare Sten Ahlqvist, Slut- |
arp, och hemmansägarna W. Olsson, I

I Atarp, och O. Kjellander' X'astorp. I
Beslöts att till arbetslöshetsnämn- |
dens ordf. föreslå nämndeman Erik I

I Gustavsson, Kinnarp, och till v. ordf. I
lkommunalfullmäktigeordf. Evald Jo- |
lhansson, Alarp. Till kommunens le- |

SöNDAG
kl. 6 och 8

Barntili.

VAN JOIINSON
ESTEIT, WILLIAMS i

9* ofesdl

bIi WLN

Att hyra

Rurn
hyresledigt
s,ån, Box 69,

i $lolarp
genast. Gustav Fran-
Slutarp.

du nstillstö Nlnin g
anordnas i
Stutarps Byggnatlsf örenings
loknl
måndagen den 26 dennes
(Ännanda,g Jul) kI. 2{)

med musik av
IiBOlnS berörnqla,, Trio.

Hjärtligt välkomna!

Slutarp dcn 20 dec. 1949.

Kornmitterailo.

Slutarps rnöbelindustri"fick bygg-
nadstillstånil. ftlrz'14.

Regeringen har upp?rävt arbets-
marknadsstyrelsens,beslut att väg-
ra a,kiiebolaget Siutarps möbelin-
dustri byggnad"stillstånd förtill-
byggnad av fabriksbyggnad i Kin-
neveds socken. Bolaget får alltså
byggnadstillstånd.

SöNDAG
Id. 6 och 8

Barntill.

Adolf ilahr, Emy Hagman,
Siggo tr'iirst, Rut Holm.

l'1;l Femårsplarr för I

I uäUbeläggningsathotett, 
i

I Oen av väg- och vattenbYgg- 
|

lnadsstl'nelsen fastställda femars- 
|

[planen för utförande av vägbe- 
|

Jläggningar under ären 1950-19541
lmed medel från reservationsansla-'
lget tilt vägbeläggningar upptager

Itt. a. ltaststäIielsen avser icke be-

fläggningsbredd och beläggnings-
Ityp) följande vägar i Sandhems

,lstationssamhälle: Broholm-Vis-
Itorps kyrka, KYlle-Kvarnö och

lvägen tiil järnvägsstationen; föl-
ljande vägar i SlutarPs stations-

lsamhälle : Ulricehamn-Falköping'
lUtinarp-slutarp och SlutarP-
lVårkumla; vägen FalköPing-
IJOttt öpittg, de)en Broholm-Muil-
Isjö; vägen FlobY-Ullene, del inom

IftonV municipalsamhäi]e.

t-

Offentlig

Markna ds-

tr

ll Kinnevads srk, siukkassa
ll natt." avgiftsuppbörd i Kinnarp
I 
I hos Svedberg tisdagen den 20 dec.
kl. 18, i Luttra skola onsdagen den
21 dec. kl. 14, i Slutarp å Källedals

lkaf6 samma dag kl. 18.
Styrelsen.

Tilt

alton Ingeniil $ahilelssott tn, Fru

Slutorp.

Ett hjärtligt tack för den

storartade julgåvan.
I Till Kiltrtarps Text'il A.B,i

Ett hjärtligt tack för de jul-'
gåvor vi fått mottaga samt en till'
önskan om Ett Gott NYtt Är.

PERSONALEN.

PERSONALEN,


