KINNEVDDS PASTORAT.
'Klnneveds

socken.

Födde 16, döde 11, inft.

100.

?f, utit.

Folkmångden, som vid årSskiftet
utgjorde 1.015, hade under året minskats med 20 personer,
Va;rinmra sockpn.
f.'ödde 1, döde 2, infl. 8, utfl. ?.
Folkmängden, som vid åfsskiftet
ritgjorde 189, hade under året ökats

med 2

Trettontlectagskollekterna

888:93, varav i Kinneveds kyrkai
676:43 och i Vårkumla 212:50. l

franzft)ra vi vårt vanna tack för ialgåvorna,

Samtliga anställda
Riksförsähringsanstaltens orts'

ombud.

pasqande

I

Flicka

OrhG,
till

ungsuggor, finnes
titlgänglig för tiänstgöring.

Sörby, Iiinuarp. Tel.

96.

$öndagsskolnns iulfsst

helst med vana 'från konditoribranschen, erhållcr god plats i

bud för Börstigs, Brismene, Kinneveds och Vårkumla kommuner.

[ >Vinterny>>, Kinnarp, 1ul1'Sb.
håller på onsdag kl. 17 hus-

.iordbrukskurser

AXTORPS MISSIONSIIIJS
söndagen den 8 jan. kl. 14.30.
Past. Nils öberg och tsiom.

djurskonsulent Fredriksson och
lantmästare Lönroth, Skara, föredrag om aktuella husdjurs- och

(Föredrag och iliskussioner)
kommer att anordnas å följande tider och platser:
17/t kl. 18.30 Folkskolan, I'OLKABO.
1?.00 NTO-Iokalen, GUSTAV ÄDOLF.
78/L
19/7 > 18.30 NTO-lokalen, KINNARP.
18.00 B;'gdegården, DARETO"RIT.
79/L
20/l > 17.00 Småskolan, ACKLINGA.
25/t ) 17.00 Bygdegården, TIARP.
75i2 > 17.00 Foikskolan, YLLESTAD.

Omväxlande program.

Kaffeservering. Offer!
Alla välkornna !

växtodlingsproblem.

"UiiltBrny", |(innarp,
TORSDAGEN den 19.1 kl. 18.30
föredrag I v hustljurskonsulent
Irredriksson och lantmåstaro Lönroth, Skara, om aktuelia husdjursoch viixtodlingsproblem.

Vartof ta Hushållningsgille.
I{1.

ilrallhlslr$

til!

6 och 8 em.

Vtrtoft:r husluillrringsgille.

äqommsr
SöNDAG
kl. 6 och 8

st&'r$

Dagrnar Etrbesen

Bäintillåten

Ludde Gentzel

Julia

PETER HöGLUNP
BN,IITA HOLtrTBERG
NAIMA WIFSTRAND

Cgesar

SöNDAG kl. 6 o. 8. Barnförbj.

Bohinson

i Roslagen

med

Adolf Jahr - Ludde Gentzel
Gull Natorp

rv[-SU.

Riksförsäkringsanstalten har f örordat nämndeman Erik Gustafsson, Hassla, KinnarP, att efter

hemrnansägaren E. W. Nisswandt'
Börstig, vara anstaltens ortsom-

Göteborg. God lön, fri kost, eget
rum. F ria söndagar.
Tel. Kinnarp 151. John Karlsson, Box 69, Slutarp.

håiies i

TRETTONDAG.
Barntillåten

Xinne-J

vetlr; pastorat. ltrh-fl,
uppgick till sammanlagt kr.i

Till Fubrikör'Jurl Andersson rned Fru

personer.

:. l
Hela pqstoratets folkrnij"ngd, som
under året minskats. med 18, utgjorde vid årsskiftet 1.204 personer.

i

i

"Uintotny", |(innatp,
Onsdagen den 18/1

kl.

föredrag av ..husdjurskonsulent

Fretlriksson och lantmästare Lön'
roth, Skafa, om aktuella.husdjurs'
och växtodlingsproblem.
Vartofta hushållningsgille.

t
I

t

I

t

aleh Va,ci{ra färgfilmen

Lappblod

I

17.00

>>Vinte,rny>>,

Kinnarp,

tqh_56,

håller i dag kl. 18,30 husdjurskonsulent Fredriksson och lantnrästare Lönroth, Skara, föredrag
om aktuella husdjurs- och växtodlingsproblem.

Missionsförsa,mlingen i AxtorP
har haft årsrrröte. Kassaomslutningen

under clet gångna verksa,tnhetsåret

har varit kt:.2.236:31 med en behållning till 1950 av kr. 363:67. Anslag
beviljades liil Västergötlands mis-

sionsförening 50 kr., till sociala missionen 25 kr. och till stadsmissionen
25

kr.

Beslut fattades om att vår'högtid
skall hällas den 7 maj med pa^storerna Rikard Levinsson och Blom som
talare, missionsmöte skall hållas under aug., skördehögtid den 1 okt.,
missionsförsäljning och en bibelstudievecka under nov. månad. Vidare

att under försommaren'måla
missionshuset utvändigt. Missionsförsamlingens styrelse omvaldes, li-

beslöts

kaså lär'arna

i den under gångna året

startade söndagsskolan. I anslutning
till en vers i Matt. 28 kapitel talade
slutlisen pastor Nils Blom samt avslutaäe

äismötet. t4{t-51}'

i Stutarp fi h -'51) .' ''*
.den 2 juli i fjol mellan en person-

Kottisionon

och en lastbil behandlades åter, Per-

sonbilsföiaren hade vld föregående
rättegångstilffälle erkåint att hän varit medvållande till kollisioneh, men

därmed var åklagaren icke nöjd.
Han hävdade, att personbilsföraren
varit mest vållande. och därför blev
det uppskov föria gången, och åklagaren hade nu, instämt 2 vittnen.
Pessa fingo redogö4a för sin uppfattning om tilldragelserna, och så fällde
rätten sin dom, vilken gav åklagaren

rått i så måtfo, ätt pefsonbilsföraren
fisk 25 dagsböter å kr. 10, medan
lastbilsföraqen slapp undan med 20
dagsböter ä'kr. 3: 50.

Kinllnued.
Hundägare erinras om skyldigheten aLt under januari månad anmäla sitt innehav av hundar samt
att under samma tid erlägga skatt

för desamma. Kommunalnämndens
expedition öppen varje måndag
kloökan 9-13. Andra tider efter
överenskommelse.

2 $t, olntihl, ruln
hyreslediga
delse

till

i StUTAitP. Hänväh'

te1.

I{innarp 133.

Kinnarp den 19 januari 1950.
Kdmrnunalnämnden.

Slutarps I F:s

Vid inför länsstyrelsen företagen
röstsammanräkning för utseende
av efterträdare åt avgångne kommunalfullmäktigeledamoten i Kinneveds kommun folkskolläraren
Ilenrik Josefsson, Kinnarp, vilken
på grund av avflyttning från orten erhåilit begärt entledigande
fr'ån uppdraget att vara ledamot
av fullmäktige, befanns handlanden Gunnar Clauson, Slutarp, vald
till kommunalfullmäktig för Agruppen >Opolitisk samling>. Valet gätler för tiden till den 1 januari 1951.

medlemmar kallas till årsmöte
fredagen den 27 jan. kl. 19.30 å
kaf6 Källedal.

Samkvärn
Lörd.agen den

28 jan. kl. 20

gemensamt sarnkväm med Kinnarps I. F. och Slutarps I. F. i F.öre-

ningslokalen, Slutarp.

Kommitteratle.

SöNDAG kl. 6 o" 8

i

Ny kommunatfullmåktig i
Kinneved, 2{t-5il'

Hbän$
@Me

i

SöNDAG kl. 6 o.

Slutarp.

8.

Barntill.

JOC T ITURBI

Under Mexikss
himmel

Iirikslund, KinnarP'
godkänt släktnamnet

Ii Kompotent kontorist
l,

I

INGER JUEL

Rga !isation t

CARL-HENRIK FANT

l

ffj":#ål,Jåäl

'möberbranschen'
MöBELFABR,IK,
KINNAR,PS

Kinnarp. Tel. ?7.

Kinnatps &|anufakturaffät

lorilhruksaff$itdt,

realiserar under TORSDAG,

hand bortar'readleras
Under
hemmanct Lindö i Kinneveds'socken, att tiltträdas den 14 mars
'

1950.

FREDAG och LÖRDAG innevarandö vecka många nYttiga
och för dagen aktuella artikIar. Bra varor: Halva Priser!
Välkomna till ett besök !
Tei. 134 Kinnarp,

l

Arealen utgör 10 hektar odlad
iord och stora arealer nyodlingar
i.rrtnu utföias. Gör ett besök, närmare upplysningar lämnas av ägaren l{err Nils Johansson, VästarP'

Massaved.

och undeitecknad.

Slutarp den 19 jan. 1950.

För A.-8, PaPYrus räkning ttPPköpes helbarkad massaved i 2-

Ragnar Johanson'
SLUTARPS IF:S MEDLEMMÄR
har årsmöte På fredag kl' 19'30

kafö Källedal.

I

I

al
I
I
I

meterslängder till bestämda priser.
Kontrakt skola vara tecknade före
den 1 febr. 1950 för senare leveGötan Sandin,

KinnarP. Tel. 38.

Kin n q rps
l. F.
håller årsmöte å Kaf6 Kinnehall
kväll kl. 20.

r, -pVr

*.

Av

verksamhetsberåttelsen

fr amgick bI. a. atl föreningen kunde
se tillbaka på ett ganska livligt verk-

i den vackra färgfilmen

Arne Johansson med familj'

HKENBDIiG.

örenlngen.

har hållit årsmöte i föreningslokalen'

WALTEII, PIDGEON

har för

Kvinnan som
lörsvann

av BROAS TBIO.
SERVERING
TOMBOLA
Idrottsplatsf

MUSIK

Kinneveds SLU-avd.

Kungl. Statistiska CentralbYrån

em. Barnförbj.

Föreningslokalon, S L U TA R P,
lördagen den 28 jan. kl. 20.

StYrelsen.

samhetsår. Medlemsantalet hade uncler året ökat med sex och utgjorde
vid årsskiftet 83. Under året hade anordnats fem tävlingar i Praktiska

ämnen med sammanlagt trettioåtta
deltagate. TilI ordf. för 1950 valdes
Bengt Nilsson, Kotarp; v' ordf. R. Gö-

ranssonl Alarp, :sekr. UlIa'DanielsSon,
Krogstorp, v. sekf. Alice Gustavsson,

Stomrnen. kassör

K.-E'

Eriksson,

bitr. kassör K.-G.

Gustavsoir., Stommen; erb. Kerstin Gtis-

Backg'., och

tavsson, Ledsg., och H. Käll6n,
Striirrgg.

Tiil

revisorer valdes Gösta

Johansson, Nolg. och

Eje

Josefssori,

Backg. med Bengt och Rune Abrahaiirsson, Villiamsholm; som ers' fiIl
ombud vid årets distriktsstämma valdes K..G. Gustavson och H: Kä116n

kretsombud Ulla Danielsson,
Alice Gustavsson, Ilar^ry Joharisson
och E. I(jell€n. lfill styreiseledamot i
BF valdes ordf' och i SLKtr' sekr'
Programråd valdes; Efter förhandlingarna följdc samkväm, vawid bl'
och

till

a. förekom kaffeservering samt frå-

gesport i fyra etapper. Som seg:rare i
r'esp. etapper utgick Ulla Danielsson,
Eje Josefsson, Rune Abrchamsson
och Rune Sand6n. zfh-St>,

Kinneved.

i Kinneved
hålles öppen fredagen den 3 och 10
Pastorsexpeditionen

februari kl. 18.00-20.00.

Fastorsämbetet.

Templet 1923 Vinterny av NTO

i Kinnarp har håIlit årsmöte. Verksamhoten har varit mycket livlig"
Tjugoen enskilda och tre offentliga
möten ha hållite samt i samband
med nykterhetsfolkets dag en större
hembygdsfesl, vilken gav ett synllerJ
Iigen gott resultat både i fråga om

tillslutning och ekonomi. I statsJoidrag ti.il studieverksamheten hade
under året erhåliits 193 kr. Föreningens teatergrupp har varit i llvlig
verksamhet. tr biblioteket finnas 398

böcker. Medlemsantalet är 100. 'Juniortemplet har under året återupptagit sin verksamhet. Där har håtlits
tjugo möten och medlemsantalet är
l43, Räkenskaperna balanserade på
kr. 4.111:35 med en behållning av kr.
1.827:69.

Till styrelse för

1950 valdes:

ordf. Sven Andetsson, Lofsgården,
v. ofdf. K.-G. Gustavsson, Stornmen,
kassiir Erik Gustavsson, Hassla, sekr.

John Classon. Vårkumla (samtl. om-

valda), studieledare Elof

Johansson,

l"röje (nyv,),

ungdomsledare AnnMari Lager, Hassla (nyv.), juniorledare fnger Claesson, Vårkumla

(omv.), scout-ledare Arne Ka.rlsson,
ödeg. (nyv.), rådgivare Dagny Svens-

str, Granö (ornv,) och marskalk
Ingrid Neiiman, Vårkumla (nyv.).
Till LD

rekommenderades ånYo

Sten Ahlkvist, Slutarp.

Till revisorer valdes G. Karlstedt,
Hassla, Guslav Gustavsson, Smeagården och Sigvard Gustavsson, Kinnarp, med Eldor Andersson, Lilleg.'
Harry Göransson, Lilleg., och Åke
Andersson, Nolg., som ers. Dessutom
valdes litteratur-, sjukvårds-, besöksoch ungdomskommitteer samt refe-

( rent. -

t/z'to'

Kinneueds $kytteförnning
håller årssammanträde å Kaf6
Kinnehall, Kinnarp, sönd. den
febr. kl. 15.

19

Styrelsen.

Kinneveds BF-cvd.
håller ÅRSMöTE hos Oscar Kjellander måpdagen d. 6 febr. kl. 19.
Styrelsen.

fiödakotskrels

Kinnsveds
håller årsmöte
8 febr. kl. 18.

i

Slutarps skola den
,Styrelsen.

KINNEVED
S. L. S. hibliotek är flyttat tiil
östergården, Kinnarp, och hålIes
öppet torsdagar kl. t8-21.
Eibliotekarien.

dersson, Krogstorp.
Styrelsen omvaldes

i sin heihet och
består av ordf. fru Margit Andersson,
Österg., v. ordf. fru Elly Wikström,
Hailag., sekr. fr. Wendela Johansson,
Siggag., v. sekr. fru Stina Johansson,
Slutarp, och kassör fru Ester Johansson, Liden. I övrigt förekom de för
årsmöten. stadgeenl. valen. Därefter
diskuterades livligt semesterfrågan
är så behjärtansvärd, men tyvär'r också ett så svårlöst problem
som

för

lands;bygdens husmödrar, Även
studiearbetet diskuterades, och mötet

uttalade sig för att om möjtigt bilda
en studiecirkel. I övrigt diskuterades
brganisationsfrågor.
Av styrelseberättelsen framgick bl.
a. att avd, haft ett gott verksamhetsår. Bl. a. hade.en Hemmets dag varit
anordnad med talrik tillslutning. En

4 dagars slaktkurs hade samlat 8
delt. Avd:s medlemsantal har ökat
med 3 st,

Efter mötesförhandlingarna bjöd
värdinnan på kaffe, och därpå följde
en stunds tgevlig samvaro. Nästa
möte hålles den 28 febr. qlZ-SrJ.

f f ..

I

ffiastar ,
passande

SöNDAG kl. 6 o.

8. Barntill.

år,

för Norrland, ålder 5-8

l<öpes omgående.

Tel. 105 Kinnarp.

Åke Sötlertrlom, Egon Larsson,
Marianne Lövgren.

En grön barnjacka,
stickad, borttappad.,troligen mellan Sörby skola-Kinnarp. Ev. tillvaratagaren bedes medd. sig med
tel. 61 Kinnarp.

håller gemensamt samkväm i
Föreningslokalen, Slutarp,
lördagen iien 1tr febr. kl; 20.00.
Alla medlemnaar samt inbjudna föreningar hälsas välI

kornna

!

Kommitteraile.

KTNNARPS rDRorrqFöRENTNG llÄnderssox, Åke Torstensson, o.,x_iet-l

sektionernas bt-.rättetser framgick attllciista Guetavsson, G. F.rtsk, EJe Jo-l lå'-::.^:'^1^-^''
Has.sla, Kinnarp. TiII
werksqmhel
oånmq åretlleefsson,
årof ilmfeqn ocb
lGustavsson, ,f]*i'^'__j',?Ij"i.**iij.
'-;nder rrof
verksarnhel r:nrrpr
det gångna
E. rz{^rrÅ-.
KJelldn; ..,,
ti11 96;---'-"1J9-jf-l | luu>Lavw"'
^^l r:
va.rit ganska :g. Av reirsiÅsberä,- llt_t": wrie .rohanssån, dj r,i;i, ä",ffä;
'relsen framgick att räkenskapernallJohansson 9Sh9r KJell6n; tili.onen-lI l$ilHf.#,lffäffäff iåX:,j?jl,ä;
lår valdes hemmansågare Nils Jo-

f:';#1,'å3

i3111å",:"j
på kr. 3.558: 79. T:u,:lli::*T"*"R.G^iirans"ron,^j^*:.ci*l
behållning lå
Av fri- l tavson och Eldor Anderssor j rril |
ictrottssektiönensberättetseiramgick, ljsr*""utiL"ext. G. r.risk, E. å-':l'jl
nff sä.songen
intcrirtcs med femlrå-ll&h
fem trH-|mh Et
Änrrarooa- iiii
att
säsongen inleddes
E. Ändergson.
-,,, ro*^*"-^)t'll]l
iä"ottrå"J-"I. 1

r{innarp, med
v@L@r},' rvrurorl''
lä;ä,'v'ii*,tu,e,
Torsten Anclersson' Backg"
luduöo"at'

lhem'äg'

att
vroare beslöts
oesrols &LL
ers" Vidare
lStutalp'
l!t9,tary"' som ers'
ningslqvmga'" ,nod''uäe'::il,:=,1:
""å:#'"_T,s::
li å4iif:;g1F;:,11i9{{"ä.t#il:ö:
I l|r,'tråå."T#*ä
gen. Eldor Andersson hade <ieltagit il\Milgotsson,
Harry Johanssan ( -'-- rre
'6rra t'.X-jå"*.3."TFäli"!i
den 30 r:rars' 25 mai' 27
skaraborgs- och Fatbygdsmästerska-l Engdahl. Till representnrrt*r ,f;f
å,
l!o:.*d3^g"*?
''j.. Yt- t ljuli, 28 sept. och 30 november.
pen med resp. sjunde och fjärde pla- | striktsförb. åremöte va^ldeg ciista
I l'-_ä"iåäåiurrt eftt:r fattigvårdscering. I Segerbys terråingstafett I Gustavson och G. Frisk. vid r,Y,*-?s
styrelsens sammantr'äde hölls samknrn föreningen
rÄraninoon på
nå riärrto
nlerc FörrrÄr_ | erirurÄ-r. årsrnöte
å,--Ä+^ G.
|
konr
fjärde-plats.
-_,_,- ääit rr. |
^ Frisk
|g.ti.\tji1tr-.
äeo rom-närnnden. Till
|
|äffiä'#
eningen hade vidare t1r9T9"it-,1l._,1.;
-ör, "ä I lkommunatkassör för 19b0 va^ldes
Flg*.hl, Göran
ljd Skaraborgsalliansens
suutttäviinsar i fri idrog deliaqit i Ilarsmute
e"a""Åå"
"rää:
" läåilä:Hå"äå; å:,k#ä",
fem klubbmatcher, sJu nationelia tåiv- | wilssonsson och vid Falbygdsatlian- li
| Ii;-"ä;;;;ä
Tin unylbördsmnn för

I

ääå,"TJn'ä"''fifi:
|l, lä.-,rHå{i,P*.å#:{i#,HH"lä
*mim.::lf**l;"itr,Yltläffiål-"ä
av Åke rorstensson. viä siå."ioigs:
| rruJ(N^aLLcrt

JDM erövrades mästerskapet I spjut |gotsson.

l'-"":"-

|

råå::ä:r:3-"'åT?i.i,,å? f,lffi
rTMrör jun *.''xx'1,'?;?äråi:,1l|
p
bl. a:
måsterskap
två

"öi*;;

ff:t

s

-

Ko till salu.

I stora FM kunde för- ll
fi''"d att*"*:,,1 l"liF[lxarvstairning

raplaceringar.

1i.t""J""åäåt3å"i1ätl.U:"lf:

flxi""o'n.

ceringar, lagmiisterska; ;;åf'"å,ll.--.--10.00ö meteri raema$eiåt;p i;;;äl l
rtngspokalen'meä Se golne mot Vils- l l
kes 80, lagmästare betr. standaret | |

ä"Jå'":i'iäi"å'."',tffi?å;"'åäå;l

I

X*åååil:r:"åJ$:'*"Jfff""ååå:l

I

mar.

Bsman får snurren
..

lrlll-l+svEo. +/z-sa'
rlinneveds fattigvårdsstyretse omG"wilsot* | Il"iäåHåiät
io*u* sammanrräde rör
-i.ä.*,
lll*
har haft sitt årsmöte.
'h;Y;^
^,,,.^
de
Ti_ll
"åT,u"-i:.tffyloch
vrnreridrotrssektion
grftallggt.
fv
nämndeman Erik
.värdesl l;;å;"J,rT
idrottssekt. valdee G. Flisk, Etdorr

Kinnevqds SLSF-åvd.

har haft arsmOtö hos fiulMargit An-

Ett nytt

klubbrekord har note-

|
rats under' året av Eldor Andersson |
i löpning 5.000 m. på tiden 15.57,8. I
Cangslorten inoin föreningen har |
under, året heft goda framgång.ar |
^
rned 3..aktlva ttivlin8sgångere'
vilkal
deltagtt i fyra tävlingar. För DM i |

ctuc"på dist"nrema ät-il.-;";.;1dl
km. Jun. och 10 km. damer stod för-l
enlng'en eom arrangör, vilket för öv- |
itag.å"ri"l
rigt"var det förstabM
IF. I gång|
anordnats av.I{innarpe"r*
har under året erörrats två stipula-l
i1oit*äJ"r:äi-i t.o"e tuä r;ffi.ti1o I
;nä.rken i guld, ett guldmä.rke av hög- |
re valör, tre silver och Bex brone-l

|

|
I

|
|
I
|

ll
I
|

I
il
ll

ll
ll

23/2,

| Ili#-x"å"'i!iåi,T"1""'ffii?ä31 .$l
t"'"".':, 111YY" t' jYi1-T:::;^;:*^:::
II i##:Hl,tJ""#itffi#iru$r#
l

r.-fri. Axtorp,l l#å: fråäji:"ii,åjll;*"ä$-i;.Lså;
ror*tel And€rs-

ror.

II

r,em.as.

lsr"tag,,.o-1r' slutarp' med den först-

' l:g-""i"Iå
l"

h----------l-- |

Ilo

----!

'r .'.lra+

TtU styrelee för 1950 valdes, ordf. I
3östa Gustavsson, v. ordf. Ivar Gus- I
tavson, kassör G. Wllgote'son, sekr' I
Åke Torstensson, materialförvalt. G. I

ll
i!l{:öi;i!fu'å"äjå'ii"F;Xffiål ll
åS#-ffim"F;""rå'l,xn*l
Till

ailm.

l ll

r

|

l0 VeCkOfS UnghönS
efter livskraftiga och högvärpande stammar av vit och brun
Leghorn
samt engelsk Legbar. Plis: daggamla, osorterade,
t* r - pr st., engelsk Legbarl könssorteraoe röo /o garanti,2:25
p".t. Från den 15 maj försäijas 10 veckors unghöns till ett
pris av 6:- pr st.
OBS.! Dessa äro kullhusuppfödda och därför väl klimati
serade utomhus.

För hönsgårdens blodförnyelse har tuppar med stamtavlä
inköpts från landets förnämsta avelsstationer.

BESTÄLL SNARAST MöJLIGT för att leverans skall
I llIt
ll kunna ske vid önskad tidpunkt. På order över 500:- lämnas
llll b få kassarabatt.
ll
o
"

mårken.

och Rune' Grahn eom ers.
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Sl:ärmbildning

i

Kinneveds

kornnr,un

äger rum

i

Kinnarps folkskola
onsdagen den 8 och torsdagen den
9 mars hl. 10-12 och 14.15r 1,1i.

Slutarps kyrkliga sytörening -Stl'

anordnade i orxdags sin mlssionsförsäljning i Slutarps föreningsiokal. Inledningsvis hölls en
andaktsstund under ledning av
kontraktsprosten

Erik

Andersson,

Grolanda. Efter kaffedrickning
r!

l.tF

nom rnag
o

DANSEN i SLUTARP i kväll.
OBS.I SJ landsvägsbussar avgår

extraturer
från Falköping kl. 19.05.
från Luttra kl. 19.18
l
ankomst Slutarp ki. 19.30.
Äterresa från Siutarp kl. 0t).50.
Vanliga biljettpriser tntt:._
_
s.r.F.

-

vidtog,försäljningen under ledning
av kytkovärden Ragnar Johans-

son. Slutresultatet blev 2,180 kr.

" Torr sågspån,

ett billass, till salu.
A.-8. Slutarps Möbelintlustri.
Tel. Kinnarp

45.

6ffi

Slutarps Missionsförsamling

Kinneveds Högerförening in-

bjuder högerintresserade inom

Frökinds storkommun tiU möte

i

Byggnadsföreningens lokal i
Slutarp fredagen den 10 mars

1950

kl.

den vackra färgtilmen

F'X E
I

STA

6/Z'fi'
r""flkutt"tånilen.
Hr Sven Andersson i SlutarP

har överklagat biltrafiknärnndens
beslut att avslå hans ansökan om
rätt att överta ett trafi'ktillstånd
för en taslbit från A'-8. SlutarPs

Möbelindustri. Han har övertagit
ikontrakt På utf,öran'de av mjölk'transpor,ter och är därför i oundleängligt behov av det sökta trafikti1lståndei.

Df

19.30.

!

issionsf örsamlingen.

PROGRAM:

Problemen för en storkommun; anförånde av nämndeman Helge Gräslund, Stockholm,
Diskussion.

Film

Q)uflt
F'örenlngslokolon, Slutarpn
lördagen den 18 mars.

Välkomnå.

komla.
De avgående styrelseledamöterna
'Hanna Petersson och Lydia Sand€n
återvaldes, samt nyvaldes efter framlidne Johan Petersson Tord Berg.

Pastor Arvid Andersson har

i

cich kaffeservering,

Ärrangörerna.

Kinneveds Högerförenlng.

flvtdt
lill annan plats och i hans ställe valdes Karl X'rald€ll; som även. utsågs
till. församlingsföreståndare. Årsmötet beslöt siinda å.sbidrag titl SÄM
med kr. 10O:
och tilt VMF med
75:
Ätt represöntera
församlingen
-.
vid SAM:s årskonfeerns valdes Hulda Bruhn samt vid VMF:s årsmöte

Elsa Lindquist.
Vidare förekom beslut

l(innarps NT0-förenings
-

"!e,

junioravdelning

i söndags anordnat en offent-

"Ungdom i kris".
som haft mycket med fång-T?1.,
vård
att göra, lämnade

en del ex. på

av män. Lågenheten

SöNDAG kI. 6 o. 8. Barnförbi.

Till

ssgraren
med

be-

60.000 personer får svenska folket applå er.
förvara på anstalter på grund av'alEfter kaffeservering framförde
koholmissbruk. Och då få I'i heller
inte glömma deras anhöriga, vad des- barnen på ett medryckande sätt

DENNIS MORGAN
VIVEC.A. TINDFORS

Afförsfsstighet
1 i

Slufo'rp
försäljes eller uthyreeu Lokalerna
Iiimpliga för affärsrörelse eller lättare industri. Fastigheten kan med

fördel omändras

till

bostadslägen-

het. Närmare upplysningar genom

tel. Kinnarp 133.

få utstå av ekonomiska sfårig- ett underhållningsprogram. Där
heter och även rent psykiskt. Och var ett blomsterspel, i vilket olika
så finns det, ändå folk som tror. att
staten tjänar peng'ar på brännvinet! blommor gestaltades, men däf
Kinneved.
Här ett par av tal, ex. På ett ung- fanns även >snödrivor och åsk.
domsfängelse sitta fyra brtider in- moln> m. m. Programmet bestod
DXTEA PASTORATSSTÄMMA
spärrade för diverse brott. Äiiteedan dessutom av dialoger, sång ocli
barndomen ha de levat i den största musik. Att publiken
i Kinneveds nya folkskola onsdavar tackeam gen
misär. !'adern dog tidigt. Modern
den 15 mars 1950 kl. 14.
är alkoholist. Hennes levebröd be- märktes på de hjärtliga slutapplå:
Ordföranden.
sLår i att på kvällarna ha offenilig derna.
sa

verksam-

"l?-s0.

Anbud

Gummihiulsuagn,

lmottagning
står bara av ett rum. Vid de manliga
till att ungdombn
i klammeri med rättvisan. Vihornmer
vilja i besöken stuvar hon därför in barnän
vår självgodhet ofta döma så hårt. i en garderob, där de gft& få tinLiisa ni t. ex. att ett brutalt mord be- bringa hela nåtterna. på dagarna
gåtts, äro vi genast redo att yrka på läro de helt lämnade åt sig sjåIva.
dödsstraffets återinförande. Offent- iAtt de komma på kant med samhälligt spöstiaff är ett annat. Vi se så let är ju inte att förvåna'slg över,
sällan på bakgrunden: hurudant hem Men räcl<er det då bara med' att
och umgänge den åtalade har, vilka spärra in dess& inom lås och bom
kriser han eller hon har fÄtt gå ige- på livstid, iller som en del framhåtnom. f samband med brott kom t6l. ler, införa dödsstraff. Har man dåräven in på alkoholens skuld häri. med kommit till roten av det onda?
Åttio procent av alla brott som be- X'örvisso inte.
gås ske under rusets inflytande.
Talaren belönades med livliga
orsakerna

I

hetsfiågbr. År"smötet avslöts med

Iig tillställning i föreningslokalen. nybyggd, nya däck, 600X16, prir
Ombudsman . Gunnar Ahnberg, 650:-. Tel. Kinnarp 101.
ilStockholm, höll ett föredrag om

i

barn hjärtligt väikomna

sång och bön.

hade

SöIIDAG kl. 6 o. 8, Barntill.
ES"fiIE'i WILX,IAMS
ftrcdlldDo MAN',XET-rlou

haft årsmöte. Mötet inl,eddes med
Slutarps llissionsf örsamliil gs har
sång, varefter miss,kand. Ka.rl F råndell läste Luk. 12: 42-46 och gjorde
söndagsskola
några erinringar i anslutning därtilt
börjar ny termin sönd. kl. 11. Alla samt hälsade de närvarande väl-

Kinneveels Brantlstyrelse inford-

rar härmed anbud å utförande av
tre stycken branddammar. Dammarna skola anläggas å plats som
brandstyrelsen anvisar, samt utföras i enlighet med av Statens
brandinspektion givna föreskrifter.

Ritningar och

arbetsbeskrivning

finnes tillgängliga hos Ivar Gustafsson, Slutarp, tel. 702 Kinnarp,
som även lämnar närmdre upplysningar. Anbuden märkta "Anbud
å Branddamrnar" skola vara till
brandstyrelseri insända senast den

1:sta nästa april. tr'ör arbetets
ordentliga utförande är entrepre-

nören skyldig ställa av brandstyrelsen godkänd borgen.
tr'ri prövningsrätt förbehålles.
Kinneved den 8 mars 1950.
Brands'tyrelsen.

I

p

Påminnes om
Hrcatuls- seh lösöroauhtlonen

i LEDSBACKEN

S,Dl{I}.qG lil. 6 o. 8. Barntill.

KINNARP

X'REDAGEN DEN 17 DS kl. 1 em., då lantbrukare Ture Stenquist På

grund av egendomens försäljning låter försälja hela sitt Yttre lösöre
och
bestående aV 12 st. r.-fria nötkreatur,2 st. hästar samt maskiner

FjnåååECIggm

redskap.

EVA DAHLBECK
BENGT BLOI,TGREN
ELSE-MARIE BRANDT

HOVtlrtttotlntl

A]RERT N'TEruS

i

Vaktmästaretjänsten vid Kinneveds folkskols, Kinnarp, är

till

an-

sökan ledig att tilfträdas den 1
april 1950. Lön och övriga bestämmelser enligt avtal mellan Kinneveds skoldistrikt och Svenska kom-

llformen. Vid öppen omröstning ut- |
fredags med lltalade man sig med stor majoritetl
I skolstyrelser, skolråd och lärar- I I för atternativ 1, som sålunda blir I
lkåren-inom den blivande Frökinds llf<;remat för kyrkostämmans beslut I
lko-*.ttt, vilket hölls i nya skolan'f li de berörda kommunerna. I
lKitttutp, behandlades under folk-ll S"au" en del byggnads- och re-l
led- | | parationsfrågor behandlats och I
I skolinspektör G. Lönnermarks
lning den planerade samorganisa-lltomtfrågan för centralskolan ochl
Itioöo för skolärenden i det bli- lltu"n.r" nya lärarbostäder i Kin- |
sammanträde

lvande

skoldistriktet.

munalarbetarförbundet.'
Ansökan, ställd till Folksholestyrelsen i Kiirneved skall senast

den 2l mars'

1950 insändas

till

folkskolestyrelsen i I(inneved, adr.
Kinnarp. Ytterligare upplysningar
lämnas å tel. n:r 53 Kinnarp.

Yid

skärrnbiXdsundersökningen

i Kinneved rllt- 50
förra veckan deltog 680 perso,

ner"

Smula, ågnade han sig i Yngre år åL
bvgnnadslerksamhet. F"ör något över
.

inställd.

Arrangörerna.
I{innevetls Högerförening

har haft årsmöte i

Byggnads-

föreningens lokal i Slutarp. Till
styrelse valdes Ragnar Johansson,
ordf., folkskollär. AxeI Nilsson, v.
ordf., G. Sandin, sekr., Torsten Andersson, kassör, samt Nils Ax,
Gunnar Karlsson, och Nils Johansson. Till ombud vid ftirbundsstämman valdes Ragnar Johansson, Göran Sandin, Axel Nilsson
och Gunnar Karlsson med Torsten

Kommunens hela inne.i'ånareAnders.son och Wiktor Danielsson
a,ntal var vid årsskiftet 1,0115 personer. Deltagareantalet motsva- som crsättare. Etter förhandlinrar all.tså i runt tal 90 procent av lBarna höll nämndeman Helge
t lGräslund, Stochholm, ett intresde undersökningspliktiga.
lsant föredrag om storkommunerlnas problem, varpå följde diskus-

Vidare förekom ka.ffe-serve|(inneueds Elk, $iukkassa lsion.
lring och filmförevisning. t6ft.fi.

hålter uppbörd av avgifter måndagen dgt 20 mars kl. 18 hos
Svedberg, Kinnarp, tisdagen den
21 mars kl. 14 i Luttra skola samt

i

Slutarp å Källedals Kaf6 samma

dag kl. 18.
Styrelsen.

i

llnu"p dryftats, avslutade insp. Lön-l

Inspektör Lönnermark redogjor-llnermark och tackade för det sam-l
da- I i
I ae fOrst för den nuvarande organi- I I rorstånd, som hade rått under
:l
lärar13
omfattar
förhandlingar.
som
| ls"n.
lt
* 70 är fYller den 18 mars raon- sationen,
kör Cart Rutman', SIutarP. Född i
|'

ilansen i $lutarp
lördagen den 18 mars är.

och I

Kinnarp får.,,!7'n llåXflg:J"ilåT:'ä,'låT,fiå"?,l l
centralskola. ll::lgru;:1:il11':,1,':l,l#*l:;

i
I via

I

ledig tiååstst.

lvilken indrages. Brismene

tie'i.fio ar sedan startade han i SIutarp en fabrik för byggnadssnickerier'
viiken verksamhet han fortfarande

frameårssrikt bedriver. Varmt intressärad för deL kyrkliga står hans
olats i kvrkan, därest häisa och krafrrch
[ui til*åo:"r, aldrig tom. GIadskafgemytlig tiil sitt.väsen har han
fat s.rg många vamer.

,6 Å.- $ii, td,_

l:iT'1"':*å11x1',å'å"JfffSl'?fi;l
den 28 febr' medl
samrnanträde
ocn |I i3
Brismene skolråd octr
sorstig
Börstig och Brismen"]3
"xåitåa
hade förslag framställts, att |I E
lärare
tärare"hade
=
överfö- I E
gri.*6"u
skulle-överfö-l
i
folkskoia skulle
Brismijne folkskola
ras till Börstig, utom 7:e lrl" som I =
för båda socknarna skulle centr."-l=

I

o. 8"

Barnförbj.

Fråimmande hamn
GEORGE F'ANT

ADOLF'JAHR

ILLONÄ WIESELMAN
STIG JÄRREIJ

ger

Hjalmar Bergmans pjäs

o
, ,.
a
n Vq e n
n
n
[
0- -- lt.
0
liserastillKinnarp.överdettafÖr-l= slag hade"kyrkostämman i Börstigl ! i Föreningslok&len, SLUTAaP'
uttalat sitt gillande, Brismene I i fredagen den 24 mars kI' 20.
kyrkostämma hade däremot beslu- | E *,^^
tat med stor majoriö;;; ;ctri" I $,""*"*?il$S", ff011ffå"#*Tå
äch ville nu cen- | i ---['"i1.
å"""t
"""taning
sin folkskola till Kimarp | =
tralisera
tet. x'alkö= Bitjetter i förköp t?v.,bri.,,.,u

med bibehåuandet u'"

SöNDAG trtl.

Dn'aMATTKER'sruDroN

$;;il;ä lE ,tät'";åå!rl '"Jf:f,.
trit:. vid ingången.

Vårkumla B3-skola fyllde

lE
n'1.'
.'
fi
u .'
äl"Tiii,åt ;äålij":'å*'i'åf"'13; 1 " " " " " "' " "'
bristfälligt skick. Det ringa barnantalet.iid d"trnu skola och tidll^nn
rrr
e3

r
** #,la"iäii,llOffenflig sy. och
tjänsternasindragande.
lt
| , r,,
"'ä?t""
rång"""ai"r.".I"L f:"f; ll
nakgtaUktiOn
"" alternativ. Enligt det | |
t
lades tvenne

Luttra småskora

förra skulle eentralskola enligt A- [l i totiat Vinterny, Kinnarp, torsdagen den 23 mars kl' 20.00.
formen upprättas i Kinnarn för ll
Kinneved, Brismene, Yå:uy]lf:l ll F öredrag av riksinstiuktör Arne
Luttra gä]lande Jolkskolestadift.llsuu.r=rorr, Stockholm. KaffeserAv dessi skuue 4 k].u:*: yg,:l:ll;;;ö sång, musik, sketch och
visas i Kinnarp och 1 i Luttra' ttt" ll fottt".-t ur.
Iokal för denna klass hunnit an-11;.,.^Gå::'
med tacksamhet'
;;;;f;1 Kinnarp. småst'otornu ill Älla i::t19"'
hjärtli6;t
välkomna'
gri.*"n", Sörby äch Slutarp uiue- ll
hålles, och till den senare överfö- ll
XfO.
res barnen från Luttra småskola'

KINNDVDI}.

Dramatikerstudions turn6
ztlg-e'kommer
Slutarp.

till

a'

trlb-so'
Räkenskaperna för Kinneveds
kommun har efter. bokslut och revision föIjande utseende för år 1949.
Inkomster: inkomna kommunalut-

Metllemmarna

i

Kinnevetls Riitla,kolskrets

anordnar fest tiil förmån för

$lutarps $amhällslötening
Slutarp, kallas härmed till ordinarie sammanträde i BYggnadsförer

Nu skall det åter spelas teater skylder 100.259:58, hundskatt 73O'
3.455:09, er-sättning för
l- ja, >riktig> teater - ute i byg- nöjesskatt
riitrgens . lokal,' torsdagen den
9.745: 51, ersättfattigvård
lämnad
återDramatikerstudion
lderna.
ning för lämnad batnavård 278, stats- mars 1950 kl. 20.
, kommer nu med ett ospelat stycke
friOiag till skolväsendet 45.465:55'
Ärenden enligt stadgarna.
ornl statsbldrag till skoltriblioteket 125'
lav Hjalmar Bergman, som
SlutarP den 2l mars 1950'
-är ett övriga ink-omster för skolan 7.027:. 46,
;man så får uttryeka sig
för skolbihllotcKe[
skolbibligl.l:t
Ragnar Johanson'
- vars övrisa
övriga inkomster för.
lromantiskt kriminaldrama,
25 Sidrae till brandförsvaret 98:82, I
Ordf.
,handling utspelas i början av sek- ståtsnior."titt familjebidragen 136: 75, I
'let pä en gård någonstans i övriga inkomster 13: 70, råintein- |

30

skoltandvårct i föreningslokalen'
Slutarp, i morgon kl' 19,30' Före-

årug hatt.. av d:r K' Pa1m6n, Falköping.

Bergslagens gruvdistrikt.

,Medverkande är Margot Ryding, Sture Ericson, Gösta Guståvsson, Lena Bergström och HenSchartau.
De första föraställningarna i länet slutsåtdes första dagen biljet-

rik

terna köm

ut. Det är också ett

evenemang som inte återkommer
varje dag. Fredagen den 24 mars
ges pjäsen i Förenings okalen,

kommer att förrättas under aPril
månad inom Kinneveds kommun
med hörjan i AxtorPs rote. Fastig-

komst 717: 21.

Utgifter: utgifter för fattigvården

$-önngången

15.?18: ?8, barnavården 2.356:31, arl:yggnadsförmed- |
betslösheten 25.
-,
2.809: 44'
lingen 96: 30, polisviisendet
folkpensioneringen 4.072: 34, kristids1örbundet 3.485: 05, familjebidragen
614: 85, skolväsendet, egentliga skolan 65.805: 20, folkskolebyggnaden I
6.343: 90. lärarbostäderna 9: 50, ut-l
gifter för skolbiblioteket 190: 4?' di-l
taxeringskostverse anslag 3.751:

ä

i sr,rltnnP i

morgon fredas.

I nitl*ttn"r tel" Falköping

"LönngånEen"

hetsägarna uppmanas hålla brandredskapen tillgängliga.
Brantlchefen.

29032.

i SlutarP

Nylonstrumpor

nader. Porto och-,telefon m. m'
i god sortering.
Dramatikerstudion ger om fre656: 71, utgifter för Lrrandförsvaret
Slutarp'
Förenilgslokalen,
i
dag
Silkestrumpor till låga priser.. '
Siutarp. Biljetter säljas i förköp 3.21'7 78, nöjesskatt till statsverket
skådesPel
2.146:31, övriga utgifter 245:.5O, Håmar Bergmans
Barnstrurnpor i bomull från 95
å tel. Falköping 29032.
ägöverlämnat till kyrkorådet 13.395: 4?' ,iönngångenn' UrPremiärea
pr par. Alla slag av underöre
arvbde till kommunalnärrndens ordde ruri töl e :a 14 däi;ar *"qä" i kläder, klänningstYger m. m.
Debitering och uPP- Munktorp i Viistmanland i närvPförande 600:
börd av de -.egentliga kommunalutGoda kvaliteter. Låga
för
i
Mecllemmarna
1
skylderna. Utestående restantier vid ro av Ut. a. rePresenlanter
åräts nörjan 898:22, debiterat för Stoekhobnspressen'. vilka i,be1ömKinnarps Manufakturaffär.
året 100.253:79, under året inkomna mande brAäuå recenberade förey'ggnadsf
ninE
öre
B
Tel. 134.
I $utarps
kornmunalutskylder 100.259: 50, av- stdllninge& Äv skådespelarna fick
uteståendc,
106:64,
kortat under året
u.p.a.
Mdrgot RYd,ing oeh Giista Gustavsslut 785:87.
rl tutt*i härmed till ordinarie års- lestantier vid årets
Lånerörelsen: lån vid årets början
son de mesta lovorden.
året
i BYggnadsföreningens 169.99?: 13, avbetalt under
vid årets slut 161.000.
Slutarp, torsdagen den 30 8.99?: 13, skutd
Tillgångar vid år'ets slut: fastighe-l

I

I

I

I
!

mars 1950 kl. 19'

Ärenden enligt stadgarna'
SlutarP den 21 mars 1950.

ter Zz=t.OOO, inventarier 17.000, innestående å postgiro 77 .2O7:74, innestäende i bank 36'951: 02.

Ragnar Johanson.
Ordf.

Slutarps Idr ottsPlat$0rening
håller årsmöte tisdagen den 28
mars kl, 19.30 å Caf6 Källedal.
Ärenden enl. stadgarna.
Styrelsen.

LöIiDAG kl. 6 o. 8. Ba.rnförbj.
Obs. dagen!

5iösoluvör
EVEII,T TAUBE

ELOF,{HR,LE

MAJ-BIT,ITT NTLSSON

I

'

Lslt
Dramatikerstudion besökte På
sin bygdeturn6 i fredags SlutarP
och gav i föreningshuset Hjalmar
Bergmans skådespel >Lönngån-

gen). Publiken övervägande
var fulltalig och det
ungdomlig

Brandsyn

I

i Slutorp.
Teoterofton
-sv,

Kinneveds Rödokorskrets
anordnar

FEST TILL FöBMÄN T'öR SKOLTANDVÅEI)
i Föreningslokalen, Slutarp, onsdagen den 29 mars kl' 19'30'
K. Palm6n, Falköping' Ämne: Hur kan iag föreFöredrag
- av DoktorbYgga
sjukdom hos mitt barn ?
Musik
Paket- och gåvoauktion, Medverkan av skolbarn' Film'
50 öre.
barn
1
kr.,
Inträde
. Kaffeservering.
Gåvor till auktionen mottagas tacksamt'
Styrelsen.

förväntansfull
rådde en sorlande,
spänning inför spelöppnandet. Man
var också nyfiken på, hur den sce'
niska inramningen skulle utfalla
med tanke på lokaliteteraas begränsade resurser. Men man glörnde snart bort, att sådana reflektioner gjorts och rycktes i stället
från första stund helt med inte
bara av dramats ödesmättade och
förtätade stärnning utan också av
ensernblens uppenbara vilja att
verkligen söka ge det bästa av sin
konst.

Den mest krävande rollen hade
Gösta Gustafson som den samvetsplågade brukspatronen På Forsa.

Ifan genomförde den med äkthet

och hård konsekvens med en inlevelse, som grep djuPt. Den stora
skuggan i hans liv var det förgångnas brottsliga handling. Margot Ryding tolkade med värme och
blidhet den underkuvade, skuld-

medvetna och ensamhetssökande
medbrottslinIivsledsagarinnan
gens roll. Särskilt -i 2:a aktens inledande scen, då hon själv luttrad
och hårt prövad med stillsam behärskning sökte dämPa sin mans
ångest och själskval, gav hon ett
vackert bevis på sin konst' Som
den lättjefulle filosoferande dag'
drivaren tog Sture Ericson sin typ
på kornet och iät den bli kvällens
kanske bästa. Henrik Schartau
sorn ingenjören och Lena Bergström som fosterdottern gåvo båda
prov på fin uPPfattning i gestaltningsförmåga. Mera mognad i sPelet kommer nog med tiden, det bebådade deras ärliga vilja.;
Hjärtliga och ihållande äPPlåder belönade Dramatikerstudions
framträdande. Synd att vi inte få
se så god teater också i tr'alköping!

A{tonunde rhållning
Samhällsförening lördagen den
anordnar Kinnarps
1 april kl. 20 i .N. T. O.'LOKALDN, KINNARP.

Föredrag av folkskollärare Yngve Bontlemark.
Ämne: >Förenta Nationerna och dess huvudorgan.>>
KABARE av Tiarps amatörer. F'RÄGESPORT.
PAKETAUKTION. _ MUSIK. _ SERVERING.

Till talrfkt

besök inbjuder

EluterPs BYggnadsförening
omvalde vid sitt årsmöte R'agnar Johansson ttll ordförande. övriga styrolseledamöter blevo Evert Sanddn'
Gustav Johansson, Bengt Samuelsson, OIof Nllsson, Torsien Andersson
och Johan Andersson, samtliga omvalda; ers. Sten Ählqvist och Gustav
Karl6n.
Gunnar Gustavsson och Hadar Levinsson omvaldes som revisorer rred
Gert Joha.nsaon och F"redrik Anders-

Daggamla kalkonkycklingar
10 veckors kulluppfödda

o. m. den l maj.
unghiins kan levereras från slutet av juni månad. Daggarnla kyekHngär varje vecka. F rakt och emballage fritt.

4:- nr st. försälies fr.
Till förut

omannonserade Priser.

Nordåsens Hönsgård, KinnarP.
Tel. 50.

son som ers.

Styrelsen.

I(s.ssaomslutnlngen har under året
till kr' 9.168: 04 med en kontaflt behå]lning av kr. 587:51'
Styrelsen fick i uPPdrag a'tt under
det kommande året handhava ulhYrnlngen av lokalen s;amt att föranstalta om reParation och måIning' l/tt

anordnas i
Föreningslokalen, S L U T ARP
Påskafton kl. 20..0.0.
Musik av BRORS TEIO.
''
,;.'
"l ...

uppgå.tt

Wll

4)'

Blutarp-Bliilsberg 8--{,

BlidsberE och Slutatp årsdebuterade i löräags i en fotbollsmatch i

En, tr.f$i, ft0,

Slutarp, Planen var tdngsPrungor

för ett kalvs.tållning 5/5,,till salur
-hårt konditionsProv.vann matc-hen pä innarp. Tel. 146"B.
Blidsbergstagät
sitt bättre lagspel, medan Slutarlxsspelarna giirna gngo lite för llinge
och dåirför utsåttes spelarna

med bollen, vilket inte var så lämpligt på grund av planena beskaffenhet.

SlutarPs Samhällsföre"t"g

-9"

har hållit årsmöte. Räkenskaperna

ha under året balanserat på 3'711:34
kr. med en behålining vid årets slut
av kt.2.523:95. Bland besluten mär-

14.f0 års Foifie
erhåller omedelbart anställning

1ss att föreningen även under år
1950 kommer att ahorclna sin sedvan-

vid

liga midsommarfesl och festkommit-

A.-8. Slutarps Möbelinrlustri,
Slutarp. Tel.,Kinnarp 45.

t6 valdes.
TiIl ordförande omvaldes Ragnar

Johansson. De styrelseledamöter sorn
voro I tur att avgå omvaldes, nämligen Evert Sand6n, Olof Nilsson och
Gustav Kar16n. Kvarstående i styrelsen är Gustav Johansson samt sonl
håller årsmöte onsdagen den 1214 ! ers. Nils Anders'son. Som ers' nJrvalkl. 19.30 i nya skolan, Kinnarp. i, des Bengt Samuelsson'
Stadgeändring samt ärenden enTill revisorer omvaldes Johan Anligt stadgarna.
| dersson och Viktor Pettersson med
Arne Setterberg qch Gustav Gustavs-

Kinneveds Erkända
Sjukkassa

SöNDAG kl. 6 och 8. Barntill.

Sorrr Y*ooo
EDVARD PERSSON
EMY HAGMAN

I

--"*ali

sicbRiTi litotiN

son som ers.

Potatis,
Mat- och tidig potatis önslas köpa.
OLOF' NILSSON, SLUTABP.
Tel. 106 Kinnarp.

$kfttgfthsning

Kinneusds
'lanordnar
fältskjutning f(k före-

1l

lningens medlernmar Annandag
lpåsk kl. 10-14 vid Ledegården,

[.Cxtorp. Anmälningetiden u$går
.l tt. rr.
område: Terrängen eyd
J Farligt
riktning
östlig
om Ledsgåiden,
ioch
f.Axtorp, mellan kl. 10-14.- ",
styfalFetr

0ffiffi$
drax},ag.a
Filmskådespdlareh
R

7. FETER HöGLUND

\) berättar trevliga filmminnen,
(l taser Fröding och visar den
1) storslagna djur- och natur/3 filmen

l,

tr'i,ld,ma'rkens sdng

5\ rred

Signe Hasso.

f6 fir,LxonrNG, Roxy hio: Skolb_] fiireståUning för F alköpitrg och
f omgir.ningars skolor tisdagen
ft d*n 4 april kl. 16.15.
{d }:L{}$Y, I}io: Tisdagen den 4
$ anrit kl. s0.00.
{d SL{.fTARF,.Bto! Tisdagen den
l] 4 aaril kl. 20.00"
(obs. z st<itca filmer.)
ft
ncter
I{oglula up-pträder före
|,
Y filnrerr i Floby, efter densam9l nro i elrrtorn

f ilt'tu"""'l"*

Eil,

$iukltassa

Kinneveds
påminner om årsmötet den 1214
kl. 19.30 i NYa skolan, KinnarP'
StYrolsen'

FYccnadsföreningen'

\tl

?)

$

v

\

den vackrsste
någonsin

8.

t)

$
*"

I

q

\l

()

0rd, årssantntattlffids

$
,t

hålles med
SLUTARPS ET,EKTR. DISTRIB..

{t
Q

), r'itrlnurrksfilm som
.( sliapats.

ANN.&NDAGAN kL 6 och
Barntillåten.
ESTER WILLIÄMS
LAURITZ MELCHIOR
i ilen strålantle färgfilmen

)l

\
r)
tt

d

f,.öR,DNING
torsdagen den 27 dennes kl. 16.
Ärenden: $ 21 i stadgarna.

Lokal:

Siutarps Bygtnadsföre-

ning.

Slutarp

i april

1950.

Styrolsen.

Frökintls häratls polisrlistrikt I
har framlagt sina räkbnskaper
för ät 1949. Behållningen vid
årets början utgjorde lxr, 7,254:
94. Inkomster under året:.uppbördlsnledel från Börstigs kommun
893:09, från Brismene kr. 554:34,
$/q-oo,
ån Kinneved kr. 2,788:04, från
Kinneveds Erkäntla sjukkassa
Vårkumla kr. 445".17, statsbidrag
har framiagt sin berättelse överllt<r. 2,862.64, räntein'komst kr.
verksamheten under år 1949. Med- lllg:60.
lemsantaiet var vid årsskiftet 416,
| | Utgifter under året: lön till podärav 219 manliga oeh 1g? kvinn- | lti*rrru-rrrr"r, ,kr. 5,4g4:_. semesterlöliga' vilket visar en ökning underl irer kr. 804:g0, beklädnadsbidrag
ilet_m.ed76, därav 35 m-anliga ochl rz6g:ao, bostadsbidrag 240:-, te!1^ t<rn1ligp. Genom överlåterse lefonavgifter och p-orto 7622-,
från Falköpinqs 91känd_a sjukkas- I| materiåi m. m. 26b:1b, försäkringssa har kassan tillförts 31 manligal avgifter 2T:20, arvode och resor
och 41 kvinnligä mediemmar. G.-l]-."*. kr. 1gg:0?.
nom överflvllT"g från and,ra sjuk-ll Behållning vid årets slut kr.
kassor ha tjllförts 27_medlemmar,
111,5?6:20. Räkenskaperna hade ba_
genom utflyttning från kassanslfilanserat
på kr. g,516;?6; r|/s-Sv.
verksamhetsområde ha avgätt 44
ryedlemmar. Uqder året ha anmälts 88 sjukdomsf4ll, därav för
män 50, för kvinnor 29 och för
n 9. Sjukdagar för män 500,
för kvinnor 325 och för barn 102.
sammanlagt 927 sjukdbgar. I
TORSDAG KI. 8. Barnförbj.
sjukpenning har utbetalats 1,529,
för sjukhusvård 775. Kostnader
för int4gning å sj.ukyå'rdsanstalt
ha uppgått till 148:35, ersättning
för läliararvode till 2,727:27, dårEn ar4erikansk upplysningsav för Tqgdlemmar 1,829:92 och
film
för medlemmars barn 893:29,
94 "kä.rleksliye{" plotrlem".
Från'lokalsjukkassan har under
året per'medlem utbetalts 72:78.
Till medlemmarna under året har I
utbetalats kris- och rbarntillägg
rned 743, sjukhjälp och moder.
skapshjälp med 4,928:90 samt l1 ^*L arr:,
kr.
i statsbidrag
;;^-:.,i;:llerhällits
^i"a"427,
dessutom i kris- och
barntilläF
j*t;",ä.ä,i'rä?
lil;,i;;:;;,
251:50.
från
centralkassan.
Vin,
*
äl!::i *
;t;;
i"
ll i':^Y
1. : :"
-I-1:.. I?oj ;rg
heta
kassaouslutning
'*'"^'^:':i::'lfÅrets
lar
","
";;ääö;*"
'---:
uppgår till 429:!9 och tillsam-i
36,729:64' soT
mans med från Fatkåpi"g"-"rr.. lllc_tlt
1:,
ex-peditörhar fungerat
jukkassa a".rro"J" iårf,"ra"rr" lk"":.eT '111
Franz
s.""9'H:g'
1r.". t,ioz,zs
*-i1l"1l'
"tsils:"r.n:aiö; ill;|raa$a13iästare
f:1ning kr. 7,7 e 4 :47
5'"T:i.?lL sät; handhaft
:-".* "yå kassans
":l!
den utgjorde uia lÅä']iil;;.lltjans.truttt
rqnoarqoanhofar
ÅvomÄ+a
LBll^d
u"1"g:!*
i, a.
,?,
?
__.,".y1
r ffi
l
aprilrii T""
nvaTfolk'
" uu-l": l iffi l?r":i:T"i12
na uppgingo
till kr. l,iii
Lraaa.to. r23.-i;.den
llsfasel
r .
Kinnarp'
å."t
iar
i
t<ommunuii-å""iuglskolan,
la."

SLUTARPS IDROTTSFöRENING lför fotboll och allmän idrott och ctessa-n9lqs från
har haft årsmöte. Föreninsen han se lgt-..o-1-ernalht begärt
på
2'000:
kr'
på
tilrbaka
ett ul rrao.'**öäiG-;;h l*:Ti:i'ottsrörbundet
gjorda
beräkningar
hoppas
I
g1'nnsamt"verkekonomisk s]'npunkt,
:ilIgt, få idrottsplatsen färdig
att
samhetsår. Den ekcnoåiäilr'åtäir"rii fT^"i!
tagas i bruk under hösten 1951'
gån har väsentligt rorrr:l"iträts-g;;;;
tiilställn:ngar av olika slag. Fotbolls-

Iaget, som deltager i FalköPingsfick i 1948-49 års serie se sig
passerat av Tomtens B-lag, vilket
Iade beslag på seriesegern. Efter
höstomgången i samma serie Ieder
man dock iled tte poängs försprång
före Bjurums SK och har alla utsikter till aavncemang. Föreningen deltog även i KretsmåsterskaPet och

serien,

r

till

|

I

finalen, där dock mot- |
stånaren , Gulspångs I!., visade sig I
f$r svår. Reservlaget har deltagit i I
nådde upp

Skara-ÄIvsborgs Pokalserie med I
viixlande framgång och det såmma
gäller pojhlaget, vilket spelat i Skara
pqklags.serie.

-Ä-lvsborgs-alliansens
Styrelså för innevaräirde br fick
föliande sarnmansä.ttning: S. Ahl-

qvist, ordf., Gustav Guctävsson, sekr',
E. Rehn. kassör', L. Karl6n, v. ordf.,

och T. Ellström, materialfölvaltareä
samtliga omvalda. Till ers. utsågos
B. Kjellander och J. Carl6n. Revisorerna, E. Sa.nd6n och Gustav Johansson, omvaldes med Olof Nilsson och
Gert Johansson som ers. Ledamöter
i sektionen för A-laget blevo L. Karl6n, ordf., A. Ahlqvist, T.. Hellman
med Ivar Gustavson som biträdande.

för B-laget: Sven-Olof Johansscn, R. ArP och R. Göransson.
TilI kapten för Ä-laget utsågs B.
Juliusson samt till lagledare L. Karl6n.
Att representera de förbund föreningen tillhör valdes Gustav Gustavsson och E. Rehn. Aq-SA.
Sektion

SLUTÄRPS IDR,OTTSPLATS-

FÖRENING
höll i tisdags årsmöte å Kaf6 Källedal. Olof Nilsson omvaldes till ordförande för år 1950. Styrelsen består i

övrigt av föIJande: Gustav Johbnsson sekr., Gustav Gusta.vsson kassör,
NiIs Andersson v. ordf., Iedamöter
utan särskild funktion: Ex. Sand6n,

J: Karldn.och Gustav Andersson. Ers.
O. Kjellander, Ivar Gustavsson och
Oskar Johansosn omvaldes till revisorer med Torsten Andersson och Viktor Pettersson som ersättare.

Av styrelsens berättelse framgår
bl. 4., att kassaomslutningen uppgått
till kr. 4.581:38 med en behåUning
vid årets slut av kr. 1.622:.88. Föreningen har från Kinneveds kommun

tillclelats ett ahslag på kr' 5.862: för idrottsplatsens iordningstäIlande

I
I

IIin hYnptp

iir ilin

Jff

t

.

! :l\

å;;;-;;;ii

i:

Kinneverls Riidakorskr

*s 'Uq'g'

har haft en talrikt besökt vår-

All

torvströbalar

fest.

Efter musik av folkskollärarna
Gerd Artursori och Yngve tsondemark hälsade kyrkoherde K. Lars-l
son de församlade välkomna och'
erinrade om kretsens olika arbetsområden. En särskild välkomsthäisning fick kväliens föredragshållare, dr K. Palm6n, Falköping,
värs föredrag oni barnsjukdomar
århöides med största intresse.
Livligt ufpskattades också någ-'
ra'tablåer och en uppläsning av
skolbarh.

- Försäljningen av skänkta och
inköpta varor leddes av hr Sten
Ahlqvist och gav ett mycket gott
restrltat.

'Som avslutning visades ett par
filmer, >Ett besijili rpå Skansen>

och >Prinsbarnen på Haga>.
Kvällens slutresultat uppgiok till
1;048 kr.

vid A.-8. Karbo torYPtrömagasin i
Kinnarp är inställd tills vidare.

0ril. allmänt
årssammanträde
hålles med ddlägarna i
MöNARPS MOSSUTDIKNINGS.

FöBNNING
inom tr'loby m. fl.- socknar fredagen den 21 dennes kl. 15.
Ärenden: Räkenskaperna.

Lokal:

inånga möjliga.

Prislistan:

Ki. 3-4: 1) R. Fredriksson 24 tr.,
2) G. Haltagård 23, 3) H. TrYgg 21,

Slutarps. Byggnadsföre-

ning.

Slutarp den 6 dpril 1950.
Arbetsstyrelsen.

Kinneveds m, fl. s:nars

Hingstförening

Kinneveds Skyttetörenings

vårfältskjutning 15lU - *"
vid Axtorp annandag påsk hade
samlat ett 30-tal deltagare. Dagens
bästa resultat uppnå.ddes av Rune
Fredriksson, som sköt 24 tr. av lil<a

avhämtning av

.

m.b.p.a.

håller ordinarie årsrnöte i Vinternys lokal, Kinnarp, måndagen den
1 maj 1950 kl. 18.
Ärenden enligt stadgarna.
Kinnarp den 13 aprtl 1950.
Styrolsens ordf.

4) OIof Andersson 21, 5) Gunnar Andersson 21, 6) B. Engdahl

20.

Kl. 1-2 1) E. KjellÖn 2O tr., 2l
3) R. ArP
16, 4) Erik Svensson 16, 5) A. Grahn
14, 6) NilB Johnsson 14, 7) Folke
i-arsson 13, 8) Bengt Anderseon 13,
9) Gunde Johansson 13.
Sven-Otof Johansson 16,

o. 8. Barnförbj.
SöNIIAG kl. 6 o.

Flickan f råri
tredj,e raden
med

EVA IIENNTNG
IIASSE EKMAN

I

I

FOTBOLL
å Itlrottsplatsen, ÄsarP'
söndagen den 16 aPril kl. 14.30
KretsmästerskaPet:

fl$u^^etö ctlton

ogrsrorBaLL I ÅfilLEP.
I t--i-*o,
gon spelas slu'uornqängen i
I,
il tr"t*iotnäricn. På idrotlsplatsen . i
l7';;" mötas Våmb och SlutarP' MatI chen-börjar kl.

anoronas I
torsdagen d. 20 april kl. 19.30.

VåMB-SI.UTAEP.

S

Program:
Föredrag av kyrkoherde

${innarp änar [åf;t
'1$, "Mr^ "-i*r[ruhlion.

LUTARP

>Välkomna med i den sventka

Motorfotogen, motorbrännolja,
White Spirit, växellådolja, kulIagerfett, konsistensfett ständigt i
lager.

GUNNAR CLAUSON.

gångsporten. Vi har mycket treviigt.
på våra tävikrga;:, och inte finns 1är'
,rågon stjärnciyrhan eiier översitteliatan vi är hclt enhelt bara goda kanirater i ädel och naturlig tävlan>. S;.
;ade Gängförbundets instruki.ör,
John l\{ikaeles^n, hcla idrottl.sver',':e,',
.>l\{lxo bl. a. vid sltt irtstrukticnsbt.öx
; liinnarp i on:;clags. i:n hnapphänu." I
.'cklem g.iorde xit inte 3å Inrrnsa Vortl

50 öre.

Kinneveds S. L. K. F.-avtl.

tur

Lindqnrist.

td/q- 5b

'

Kinneveds erk.
sjukkassa
håller extra möte onsdagen den 26

april 1950 kl. 19.30 å kaf6 Käiledal, Slutarp.
Konfirmering av årsmötets beslut om ändring av paragraf 27 i
kassans stadgar.

Styrelsen.

riirvarande. Scrgligt nog. Ty >Mix>
lisacte sig vi)) n cn iny:i:ut unSL]-Iäll,

:ekanlsila.p. 5r:tki:it och choseli'itt viiade han gångcus telrnik o{jh även cn
:!el e.vartej:, virk:; trln varnaile föi',
särskilt den s. k. >>löpsiilen:>. Gymna-

^rtiken betyder' mycket och för' eu
gångare, gäller det särskllt att träna
lpp rirjukheten i höfterna, påpekade
han.

visade även ett par instrulrlionsfilmer. Atlt sorn ailt kan nog säg:as, att tävlingsgången då den utövas så, sotn av .lohn }{ikaelsscrn är
:n av de vackra.ste och naturiigaste
>Mix>>

kallas till kommunalstämma i
N. T. O.-lokalen, Kinnarp, lördagen den 29 april 1950 klockan 14.30
för val av ordförande och vice ordförande i kommunalstämman, val
av kommunalnämnd jämte ordf.
och vice ordf. i nämnden, ävensom
besluta om kungörande och plats
för

Kinneved-Vårkumla
RLF-avdelning
håller ordinarie årsstämma den 1
maj 1950 kl. 19.30 i N. T. O.-lokalen, Kinnarp. Ärende enligt stadgarfia.
Diskussion: Om event. bilda förening för anskaffande av (mindre
tider under året utnyttjade) redskap.

Styrelsen.

kommunalstämma.

Kinnarp den 18 april 1950.
På länsstyrelsens uppdrag:

Erik

Gustafsson.

$lut lör $lutarp
relq-sr'

I

Kinnevoils Erl*i,nda Sjulrkassa
hade i onsdags årsmöte i NYa
folkskolan, Ifinnarp. fill stYrelse
för innevaranile år valdes: ordf.
R. Bärnskog, KinnarP, v. ordf. H.
Sönnergren, Luttta, sekr. Nils Andersson, Slutarp, v. sekr. B. Juliusson, Kinnarp, samt Gunnar
Karlsson, Slutarp, och Artur Lindqvist, Luttra. Till revisorer valdes G. Wilgotsson, KinnarP, och
Olof Nilsson, Slutarp. Ombud vicl
centralkassans årsmöte blev tr'ranz
Svedberg, Kinnarp, med R. Bärnskog, Kinnarp, som ers. TilI sju,kbesökare valdes för KinnarP fru
Inez Bärrxkog, för SlutarP fru
Ebba Juliusson och för Luttra Ar-

Ed-

vardsson, Floby.
Ärstiderna, rapsodi.
Sång.
Musik m. m. Kaffeservering.
Inträde: Äldre 75 öre, barn

Gerhard Frisk framtitlslöfte.

Den nybildade Frökinds kommuns röstberättigade medlemmar

Föreningslokalen, SLU.TARF,

14.

I(ungörelse.

i

![M-fgt$Ullg[I"

0rd, ålssatntnatttffids

i kretsmästervinst över SlutarP.

hålles med
SLUTAR,PS ELNKTR. DISTRIB..

Våmb gick vidare

slcapet genom

Matchen fick dock förlåingas och avgjordes efter 15 min. spel av gästernas vy. Ilallman, vilken med ett vackert skott stii.llde målvakten utan
chaqs, Våmb förskaffade sig ledningen med 3-1 i första halvlek. Första
måIet. vilket kom i 12 min. kan be-

tecknas som självmåI, enär skottet

lfrån hy. Karlsson åindrade riktning
på en förwara^re. Våmb visade bra
spel och kom fram gansi<a lätt ge-

nom det tungrodda slutarpsförsvaret.
Gästernas försvar hade ett par man;drcttsgrena rna.
na.r som höJde etg över de övriga,
Kinnarps Gelhard trr'isk fick atnp- lnämligen hhb. Gunrrar Gustavgion
koliegt'".
bel'ömtla
la lovord av sin
och.chlr. Börje Gustavqson- I 35 min.
Han för'Iilarade. att han aldrig förut iökade tlen . senare till 2-O, vB.refter
hölt tal3s orn nagon som eitcr sJ lvi. F.röjd i 39 min. gJorde 3--O. Något
koit tids tävlingsgång uppnått en sä lsenare reducerade Slutarp till 1-3
god tid på fem mil. Gerherd hade vid genom vy. Arvidsson,
DM i Borås i höstas tiden 4 tim. 57
pausen blevo rollerna, ombltmin., vilket enclast med tre minuter La..Efter
hade Slufarp stu-ndtals hqnd
överskrider distr:iktrekordet. Man om Nu
och flera farliga situatiokan nog vara förvissad om, att den ner spelet,
uppstodo
vid gåsternas måI. I 14
skötsamme och energishe kinnarps- mln. kom .andra målet, denna gå,:rg
pojken komn'rer att göra än bättre i genom.cf. Andersson. Tio min. senare
sommar.
klar, det var återEtt är också säkert! Svenska var utjämnlngen
vy. som nätade. I{emmalagets
Gårrgför'bundet är att gratulera li1l igen
nu bättre, och hade
en instluktör av John Mikaelssons försvar spelade
i ehb. Juliusson, vhb. KjeIkapacitet. Är det någon, som skall sina.båsta
och vb. Gustavsson. Kedjan
kunna värva proselyter för den sven- lander
knappast
få godkåtrt. De chankan
gångsporten,
såkerligen
är det
ska
gåvos, slogos bort,
mål
som
ser
till
han. Kinnarp fick i varje fall en or- och den rätta kontakten
saknades
dentlig >puff>.
mellaq spelarna. Vy. Arvidsson märks. Ä.

tes mest men höll boilen för länge.

lVIatchen som spelades i Äsarp
fullgott av Thure Jakobsson,

dömdes
F

alköping.

FöEENING
torsdagen den 27 dennes kl. 16.
Ärenden: $ 21 i stadgarna.
Lokal: Slutarps Byggnadsförening.

Slutarp

i april

1950.

Styrelsen.

@fu'
Sö--N-DAG

t

t. e o. S. Barntill.

Skolka skotran
STCKAN CAR,LSSON
GUNNAR, RJöR,NSTII,ANI)

tosforförgiftade ägg
utläggas under april månad ä
Simonstorp och T:bbarp i Grolanda, Nils Ahlins, Halsäng, Johan
Anderssons, Axtorp i Kinneved.
Jakträttsinnehavarna.

Siggag., Eox 9, Slutarp.
Tel. 115 Kinnarp.

.-

2'$t,

omöhlnrade rilr||l
hyreslediga i Slutarp från t *r,
Svar till tel. Kinnarp 133.

l,

Kinneveds m. fl. s:nars

Hingstförening
m. b. p. a.
håller ordinarie årsmöte i Vinternys lokal, Kinnarp. måndagen den
1 maj 1950 kl. 18.
Ärenden enligt stadgarna.
Kinnarp den 13 april 1950.
Styrelsens ortlf.

Idimnilrps rufll
anordnar hembygdsfest Kristi
Himmelsfärdsilag.

Utförligare annons senare.

at*t-tso.

anordnas

jaktlårdsförening för Kinneved
hade i förliden vecka kallats till
gammantråde å kaf6 Kinnehall'
Kinnarp. Jaktvårdskonsulent tr'råuredogjorde för en
jaktvårdsförenings arbetsuppgif'
ter, varefter enhälligt beslöts bil-

d6n, Lerdala,

Frökintls kornmun
lördags sitt första sammantråde i NTO-lokalen Kinnarp unhade

Jaktvå,rdsförenfing bildarl I
L4q-5D'
Kinnanp.
Intresserade för bildande av en

[!aHB$
'

i

Föreningslokalen, S LUT ARP
lördagen den 29 april kl. 20.00.
Musik av BRORS TRIO.

S. J. landsvägsbussar avgå extraturer:
Från Falköping ...... kl. 19.05 tr'rån Åsarp

l,> Luttra
t-.---*

...kl.

> Kinnarp

19.18

....

kl.

@e

söndagen den 7 maj kl. 15.
Medv.: Past. Rich. Levinsson från

]|in och smålänttittgslt
Stig Jårrel

-

Sigge tr'iirst

Naima Wifstr&nil

Ulla Anderosson

l*

kommunalstämman från 1 jan.
1951 t. o. m. 1954 års utgång valKinnarp,

till

Erik

Gustavsson,
v. ordf. för samma tid

Luttra.
Till ledamöter i komrnunalnämnden valdes lantbr. Elias Johansson, Fröje, Kinnarp, folkskollär. G.
Ä. öhrnell, Börstig, nämndeman
Erik Gustavsson, IIassla, Kinnarp,
iantbr. F. Landin, Mellomgården,
Erismene, riksdagsman Gunnar
Larsson, Luttra, Falköping, lantbr.
K. J. Holm, Prästbolet, Börstig, f.

mejeristen Ragnar Johansson,
Siutarp, korn.-ordf. S. Irleuman,

Vårkumla, Vartofta, f. banvakten
C. A. Johansson, Kinnarp, lantbrukaren N. l)anielsson, Grevagården,
Börstig och handl. Carl Johansson,

Brisrnene.

Tili ersättare valdes fru Margit
Andersson, östergården, Kinnarp,

lantbr. Ivar Johansson, Stommen,
Börstig, handl. E, S4nd6n, Slutarp,
iantbr, Sven Andersson, Mellpmgården, Brismene, lantbrukare
Einar Andersson, Skövdesgården,
Luttr:a, Falköping, Iantbr. Gunnar
Johansson, Döve Börstig, iantbr.
Torsten Andersson, Backgården,
Slutar:p, lantbr. Bertii Johansson,

lidoga jordens brukare. >Strävsamt Skattegården, Vårku.mla, snickerildär. gingo de gamle vid plogen, arb. Gust. Augustsson, Majliden,

odlade jorden på fädernas säft.
I Teg efter teg, som de vunnit från
lskogen, lämnats i arv till en senI tida ätt>. Diktens stämning och
I karaktär har väl fångats I kantor
lHenrik Josefssons musik. Den är
Kinneved.
lvef harmoniserad, melodiös och
OR,D. PASTOR,ATSSTÄMMA
I samtiiligt så lättsjungen, att den
i Kinneveds folkskola måndagen 1 |också Mr kunna bli en utmärkt
den 8 maj 1950 kl. 15.
| | skolsång.
KYRKOSTÄMMA efteråt.
tl
Ortlf.

Blidsberg, N. Blom och sångare
Kaffeservering.
från Dalum.
MÄNDAG kl. 6 o. E. Barnförbj.
- Alla välkomna !
Offer I

nåmnde-

rnan Erik Gust,avsson, Kinnarp,
som av länsstyrelsen förordnats
som sammankaliande. Till ordf. i

. kl. 20.03 riksdagsman Gunnar Larsson,

då en sådan förening. fu'Oieningens
namr faststlitldes tiil Kinneveds
Äterresa från Slutarp-Äsarp
Jaktvårdsftirening. Till styrelse lÄterresr från Slutarp*F alköping
kl. 00.40.
kr.
00.00.
Ahl,
Halsäng'
I
Martin
valdes: ordf.
I
Slutarps I. F.
kassör Nits Johansson, KianarP'
sekr. Ärne Olsson, AJarP, v. ordf.
Ny hembystlssång hade
ll ./Z
Änders Hallgren, GYolanda, v.
-*'
premiär i'Klnneveö
ll
sekr. Carl öhman, AxtorP, v. kasBetäclrta
ttttg$tlggor
I
Kinneved
hälsades våren med
ll
sör Allan Adamsson, KinnarP'
vid nya folkskosamling
llallmän
eamt Harry Johansson, HalsarP, till salu. Tel. 98 Kinnarp.
kyrkokören
tan,
där
utförde ett
ll
ers'
NaglarP;
Johansson,
och Bertil
livligt uppskattade sånger.
llantal
Sven Ahl1n, Halsäng, och Georg
I Kinneved zalq-S0' I lTal för våren hölls av kyrkoherde
Göransson, Kianarp. Revisorer
blevo Ivar Gustavsson, Kinnarp' börjar vårfirandet vid nya skolan I lKurt Larsson. Omedelbart därefoch T,. Hermansson, NaglarP. tr'ör- kl. 19,30. Härvid kommer kyrko- I lter framfördes en med stort inkören bl. a. att för första gången I ltresse motsedd nyskriven hemen,ingen fick vid starten 26 mett'
framföra
en nyskriven hembygds- bygdssång, >Sångep om KinnebetYdlemmar, vilket antal väntas
sång >Sången till Kinneved>. |I |lved>, författad av snickaremästaligt ökas.
Sången är författad av snickar- I lre Robert Brärnskog, Kinnarp och
mästare Robert Bärnskog, Kinn- | | satt för blandad kör av kantor
arp,, och satt för blandad kör av I lHenrik Josefsson. Den fulltaligt
'kantor Henrik Josefsson.
I lsamfade publiken mottog den med
Kinneyeds |(yrkokör
I I livligaste bifall.
hälsar våren vid Nya folkskolan
söndagen den 30 april kl. 19.30.
| >Sången om Kinneved> är vacSång och tal.
lker och finstämd. Textförfattaren
hålles i
lhyllar sin hembygds bördiga åklrar och blommande hagar, dess
AXTORPS MISSIONSIIUS

w^rhrr-a

der ordförandeskap av

des nämndeman
19.50

l

Eldsr &ffisBerssslr

i

t€,S

FalkVudq'i tennäa6"
tr'albygdsmästerskapet

i

terräng

gick i Eöndågs i Skattegården, SIöta,
där 13 senlorer och 12 juniorer stålldo upp

till

start.

Banan, som måtte 1.?00 m., löptes
två varv av seniorer och ett av Junio-

rerna. Den var lagom kuperad och
till deltagarnas fulla belåtenhet.
Sigvard Johansson. Karleby, som fick
finna sig i att stålla upp som favorit,
var för dagen inte riktigt kurant, och
föUden biev att han fick inta en blyg-

blev

sam plats i resultatlistan, medan däremot tr{innarps Iiidor Andersson visa-

de gott gry och kunde triumfera.
I junicr'lilas.sen visade sig S. O. Ändersson, tr'v'iislle, vara suveriin och
gicl< i r:ra.l s ,irr övc; [',]:. n s..!jrare.

utun rt L hr iö'./; förta sig

i

spurten.

Striclcn bm lagsegr:rn irorn a.tt etii
mellan Wilske ocir i{alieiiy. De förra
avgjorde den tiil sin fördel.
Resultat:

Sen.: segrare och li'albygdsmåista-

re: Eldor

Anrler:sson, I{innarp, 13,34

min.; 2) Nils Gustavsson, T'iarp,
13,51; 3) Birger Ottergren, Wilske,
a3,54; 4) Arthur .Iohansson. Guclhem.
13.54; 5) Magnus Pettersson, Wilske,
14,07; 6) Sigvard Johansson, Karle-

by, 14,11; 7) Evald Fanth, Wilske,
14,13; 8) Evert Johansson, I{arielcy,
14J7.

Jun.: segrare och juniorn-rästare:

S.

O. Andersson, Wil-ske, 6,34; 2) Per
Elof Hansson, fr'loby, 6,4?; 3) Erik
Follin, Gudhem, 6,54; 4) Lennart Johansson, Gudhem, 7,02; 5) Evert Andersson, Karleby, 7,04; 6) Erik Kjäll6n, Kinnarp, 7,06; 7) Lars Bodssön.
Karleby,

7,11.

Lag: 1) Wilske, platssiffra 15 (Ottergren, lVlagnus Pettersson och
Evald lranth); 2) Karleby, 25 (Sigvard, Evert och Lennart Johansson).

Kinnarp, lantbr. Allan Johan$son,

Vintorp, Börstig, lantbr. Artur
Karlsson, östergården, Brismenc.
T'ill ordf. i kom.nämnden valdes
nämndeman Erik Gustavsson,
Hassla, Kinnarp, och till v. ordf.
folkskoil. Georg A. öhrnell, Börstig. Äntalet ledamöter i kommu- skolan, Kinnarp. Meddelande om
naifullrrräktige fastställdes till' stärnmorna skall ske dels genorn
trettio.
anslag i kyrhorna, samt genom an- |
Vidare beslöts att komrnunal- nons i brtspressen.
stämmorna. skall hållas i nva folkI
I

I

Kinneveds hingstförening

har hållit årsmöte i

.

NTO-lokalen

för förfastställdes till för

Kinnarp. Språngavgifterna
eningens hingstar

kr. i språngavgift och 40
kr. i fölavgift. För Hotteur 50 kr. i
oprångavgift. I tur avgående styrelJupard 60

e€ledamöter omvaldbs oeh styrelsen

består av ordf. Evald Johansson, v.
ordf. Nils Larqson, sekr. Valdemar
Johansson, kassör Torsten Ändersson
s.amt Änders Johansson,,Erik F ransson och Torsten Gustavsson. Till ers.
vaJdes G. Oskarsson, Allan Joharx-

son, Torsten Eliasson och Äke Gtrs-

Till revisorer omvaldes Erik
Gustavsson och Gunnar Eriksson med

ta,vsson.

G. Wård6n och H, Vår"ing som ers.

qk'9'

Xlnnoveds-Vårkumla RLF-ovd.
hade I mÄndags å.rsmötg,i NTO-lokalen, Klnnarp. Av styrelsens beriittelee
framgick att medlemsantalet vid års-

skiftet utgJorde

tlll

Metllemrnarrul

$lutarps $amhällslörening

lemmar'.. inom Kinneveds socken
samt Vårkumla oeh Vårskäls rota.r
i Vårkurnla socken;
Badene Missionshus, IGittilstorp
den 24; maj 1950 kl. 14 med de
medlernmar, som äro ",leverantörer

till Kättilstorps mejeri;

Föreningshuset, Sandhem, den
25 maj 1950 kl. 19 med de medlemrnar. ,som äro ,levetantörer till

orts-

Sandhems r,nejeri;'

,.

Församtringshuset, Muilsjö den
maj 19ä0 kl. 19 med de med-

från Hassla, Västerg., för uppförande

Ä SIGGAG., SLUTARP,
stå tillgängliga

rat vjd

mittera frågan till skolstyrelsen för
ytterligare utredning. Byggnadstillstånd för lärafbostäderr.a har nu erhåilits. I november föregående år
hade fullmåktige antagit hälsovårdsordning för Slutarps och Kinnarps

På kvällen ställdes färden till Stadion för att asp en fotbollsmatCh
rnellan AIK och ett lag från Berlin.

sanhällen, viiken insiints

till

f'örgt på

tprsdagspragramdnet
i Gamla stan
med :besök i Storkyrkan och Slottet. Senare besågs också Ri!;s-

tänssty-

kom en rundvandring

le15€.

återsänt handlingarna. Fullmäktige
beSlöt remittera handlingarna till

40 kr.

kbmmunalnämnd.en

för

dagshuset med riksdagsman G.
Hallagård som ciceron.
På em. beskådades staden dels
från Katarinahissens takterrass,

dess hörande.

Vidare beslöts att Frökinds kristidsnämnd skuile upplösas och dess uppgifter, vad det gäller Kinneveds kom-

Hotteur

dels från sjösidan vid en bfutur
qlder Stockholms broar

mun, övertag'as av kom.-nåmnden i

prem. B. Avgift 50 kr.
Tider: 6.30 fm., 18.30 em., andra

Skeppsholmstrrajen.

Andra dagen ägna.des åt besök
på Nordiska museet och Skansen.

för godkännande och faststälEfter yttrande av förste provinsialläkaren hade länsstyrelsen
relsen

Ardennerhingstarna

*

av

lärarbostäder. Efter behahdline
beslöt emellertid fullmäktige att rel

OIof Nilsson, Siutarp.
Tel. 106 Kinnarp.

fölavgift.

Stockholm qndgr ledning av sin lärarinna fru Anna Sandin.
Inkvartering var ordnad, på
STE:s trevligs, vandrarhem å f. d.
skolskeppet >af Chapman>>, förank-

son, Slutarp. Råkehskaperna för 1949

önskas köpa.

l

tisdags ordinarie sammanträ-

föredrogs och godkändes. Folkskolestyrelsen hade fördslagit att kommunalfullmåiktige måtte inköpa tomt

MafpnfatEs

kr.

Klass 7 vid, Kinneveds folkskola,

kommunalfullmäktige t. o. m, 1950
års slut utsetts haridl. Gunnar Claus-

Kommitterade.

Jupard

i

qls-9

omfattande barn från Grolancla,
Göteve och Kinneved, har den 2-5
maj ,företagit en skolresa ti]I

de. Fr'ån länsstyrelsen hade inkommit meddelande att till ny ledamot av

bygdsfest.

prem. AB. Avgift 60

Skolresa.

Kinneveds kommunalfullmäktige

hade

anordnar midsommardagarna
sin sedvanliga stora hem-

u. p. a.
kallas härmed tilI ordinarie kretssammanträde å följande platser
och tider:
Filadelfialokalen, Vartofta, den
22 maj 1950 kl. 16 med de medlemmar som är0 leverantörer till
Vartofta mejeri utom Kinneveds
sbcken samt Vårkumla och Vårskäls qolqf i Vårkumla socken;
N. T. O.-Iokalen, I(innarp, den
23 maj 1S50 kl. 18.30 med med-

länsförbundens samrnanträden
fastställdes till 10 kr. samt frl resa.
Samtliga etyrelseledamöter som voro
i tur ått avgå omvaldes utom Elias
Johansson, Fböje, Ifinnarp, som på
av bri.stande tid avsagt sig. I
hane stäIle lnvaldes Hilding Våring,

KINNEVED. btf-g,
rJ

i

tlafiofta |1t|ejeriförsttittg

108 aktiva och 9 pas-

siva. Aryodet för ombudena

och

_

Kinneved.

Sista dagen hann man hl. a, gted
besöka Stadshuset och några

tider efter överenskommelse.
Till oriltna,rls lii,rarinna 4/s-o.
en, ianan hemTel. 115 Kinnarp.
_varuhus
?J-$:-1111
vid Sörby småskola, Kinnorp, lfärden
antråiddes;
lemmar .som äpo, leverantörer till Kinnevetls m. fI. socknars hingstf.
-.*..:. - i-**"---- I
har u,tsetts extra lärarinnan vid
Mullsjö mejeri.
Statsbidrac till lärarbostad i
så$!rn&
skola fröken Alice Lars*on,
I
Hassla, I(nnarp. Vid koustituerande
Stadgeenliga ärenden.
Kinnoved. b(t-g) '
i bördig från Trådet.
sarnmanträde fick styrelsen följande
Styrelsen.
Regeringen har beviljat Kinnesammansåttaing: ordf. Valde Johansveds
skoldistrikt statsbidrag en-ll
t" * 4,,, 5,, och 6,, bräder, urut_ I
son, Siggagården, Slutarp, v. ordf, G.
Iigt vanliga grunder för uppföran- ll Professor llilahlund I I I
Karlstedt, Hassla, Kinnarp, sekr. H. l-hålles hos Johannes jonans_ I
I
li
lbräder
de av ett lärarbostadshus för tvåll
Våring, Haesla, I{innarp, v. sekr.
onsaasen
folkskollärare. Det beräkna" t os- li talar vid hembygdsfesten i Slutarp
Herbert Aridersson, Alarp, Itinnarp,
sönd. den 2 juli. Utförligare an- I ll | å:l i'",iåi'?i. rT:nnu'n'
I
I(ALK. och CEMENT
I
ta
89,450
kr.
kas.eiir H. Trygg, Hudene, Slutarp.
l.i nons senare.
på iager.
F ivlered den t2 maj
ständigt
I
samt B. Wård6n, Vårkumla, VartofI ll
I
rl
Kinneveds BF', SLKF och SLU.
cuNr{aR cF,.aIJ.soN
ta, Elrik Bohman, Slättiing, VårktmLinus rosefsson. I
la, Vartofta, och Arvid Ändersson.
ll
|!
| Likvid ä förfallna fordrinear
Halsarp, I{innarp. TilI ers. i st}Telsen som ers. Att representera avd. vid
före auktionens börjai.
FAIK
B-Slutarp
0*7.
F-alköpingsserien.
I
omvaldes Harry Johansson, Halsarp, ortsförbuldets sammanträde valdes
-B- Slutarp 0-*?,
, lunntaSes
lrAltr{:s
för
frAfli
Det
blev
slornederlag
ÅsarpKinnarp, lielmer Andersson, öster- jämte ordf. och sekr., som äro sjålv_
reserver vicl mötet n-red Slutarp på Kättiistorp 1-,3, Vartofta-Valtärn
gården, Kinnarp, Birger Andersson skrivna, hrr H. Trygg, Arvicl Änders_
2 -2, lrolkabo-, Bjurum B - 4.
Odcnsplan i söndags. Med en seger
Högagårdet, Kinnarp, och Ällan ,Jo- son och Llnnar Andersson. Att repre_
Slutarp
Iydancle på inte niindre iin 7-'-0 kun11 11 0 0 56_75 22
Bjururn
de gästelna lämna plnnen. Och den
11 91 15?_23 19
hansson, ÄIarp, Kinnarp. Till reviso- senter& vid länsförbundets samman_
stora segern var rätlvis, gästerna i Kättilstorp 11 5 Z 429-.-,19 12
rer valdes Linnar Andersson, Nag- träde valdes jämte ordf. hr H, Trygg.
y'åltorp
hade närnlig€n initiativet mest hele
11 3 3 532_.33 9
larp, Ilinnarp, och D, Abrahamsson Avgående styrelseledamoten hr Elias
tiden. De rnånga målen tiliverkades I 'Ta,rtofta 11 g I b :18-29 9
Krogstorp, Slutarp, med Bengt Nils- Johansson avtackades hjärtligt för
av hy. Anclors^son 3, vi. At'vidsson, hi. I Åsarp
11 3 2 625-37 B
Holm och cf. Andelsson ett vat'dei'a. I !-olkabo
11 2 7 877_37 5
son, Kotarp, Slutarp, och Torsten intresserade arbete han nedlagt för
Ett måI hjälpte FÄlK-försvararna FÄrKE
11 2 0 915_51 4
Gustavsson, Prästgå,rden, Kinnarp. avd.
med.
26

/

11

ilAohffi"" å

-ilr-l

[$lutarp"

I

l
lltl

Fotbold: tth-sa,

I

I

till

1e50.

I
I

Till den som är född 1937 o. tid,
utlämnas B 24, till den som är född
1890 o. tid. utlämnas T 160.
Börstig, affären onsd. 17 maj kl.
8.30-9.30 och 12.30.
Brlsmene, affären onsd. 17 maj kl.
10.00.

Vårkumla, affären månd, 22 maj kl.

Stor Hembygdsfest

Personhort o. tilläggsl<ort

Flickläger för EM-aspiranter

medföres.

De, som ej fullgjort'sin deklarat-ionsskyldighet om höns o, svin den
17 april 1"95O, tordp nu göra detta.
Kristldsnärnnden.

zr/S-9.

TÅNGAVALLAN, SLUTARP, Kristi Himmelfårdsilag.

Progr.am:
nya

Kl. 17 TÄL av kyrkoherde Larsson, Kinneved.
Kl. 19.30 TEATER: >Familjen Phil>, lustspel av

Gustav Sand-

gren, uppföres av NTO:s amatörer.

TRIO. Folklekar.

Sedvanliga fest-

män.

anordningar

n .

åt

lf

Laguppställning

fro.

lHr,ir årllrrrrE{'E" få}f

:*

ilf*lsut A*dersto*.

Vld Vartofta-Frökinds SLU:s
kretsn'rästerskap sorn hade Tiarps
evd. sorn arl:rngöl' s'egrade i seniorIrlassen lildor:,A"ndersson, Kinneved.
Juniorklassen valng klart av Evert

Andersson, Tiarp. Banan, som löPtes
rtt varv av juniorer samt två varv av
seniorer, mätte 1.?00 m.

Resultat. Seniorer: 1) Eldor Anclers,scn. Kinneveel, I2,40i 2) Sigvard
,Iohansdon. Slöta, 13,13; 3) Nils GusLåvsson, SkörstorP, 13,13; 4) KarlICric Ander,sson, Tiårp, 13,29; 5) Göst.a Svensson, d:o, 14,L4; 6) Ärne Anlersson. d:o, 14,3?.
Juniorer: 1) Evert Ändersson, Tiarp, 6,39; 2) Elic Käliön, Kinneved,
rj,49; 3) Assar Anclersson, TiarP, 7,02;
1) Inge Järp, Kälvene,7,25.

Dldor även lånsmästare.
SI-U:s distt'iktsmästerskap I ter-

-'äng avgjordes

i

torsdags.

I

senior-

klassen segrade Eidor Andersson'
Kinneved.

xu"t

Ärvid Ändersson

otun

å ldrottsptratsen, Slutarp,
kl. 11 fm

VALTOIi,FS IF'-SLUTARPS IT

Till en av dessa kurser har bl. a.
3östzr F.ldvinssan, Ti';rro AII{, kallats
och till en annan bl. a. GCsta Ärviclsson, !'alköpings AIK och Thage Pet-

tersson, Lldköpings IS.
Dessa båda teknikkurser lcdas av
Cösse I{oli-nör och ll1ai'tin Jansson
ined asrslstens bl. a. av Våstergöt-

iands distriktstr'ånare, Rolf Gustafs-

Olof Kjell6n

son.

Birger Andersson
Karl Johansson
Johansson Helge Grahn Valfrid Johansson

'IK har även tänkt på

Gunnar Kjelldn

Gunnar Clausson

Karl Johansson

Till talrikt

I{INNAIiPS N. T.

besölt inbJuder

9Jarhtistid

Bjurum.
ll

flickornas

utbildning och Martin Jansscn har
tilldelats överinseendet av dessa förberedelser. Minst 15 fiickor, som tiil-

Valdemar

skrivas EM-chans, kallas sålunda till
en specialkurs i NIuIlsjö under tiden
2t-2516.

O.

ll

stå tillgängliga

i Slutarps Missionstrus
l;täg, var Kristi Himmelsfärctsclag på I
Kristi Himmelsfärdsdag kl. 19.30.
:i:å';ä äiff'åö1r1",åiftl*iåi:Hl1f Jupard
Sekr. E. Hertz och sångarna från |ll*g'm
srutresurtatet uo'"
slutresuttatet
kr'
AB' Avsift 60 kr.
Äsarp. Kaffe. Offer. Välkomna. I :i;,r:r;t
11n""*' AB.
11n""*.
:i;tr:f;t';ado.
;ado.
- ';#;;äi;ietJ'
';#;;äi;;etJ
fölavgift.
fölavgift'
elva kämnade rtir I I
etva
Missionsf örsamlingen. I
voro hn. I I
I allt vad den" var värd. Bäst- voto
1,,fl,f,;;åf:tr"å;.å1'$t:u"'
I

E4

koltision
i

z5rt-p'

I(innarp qlen,19 maj 1950.
Ordföranden.

son, Hallagården, Slutarp).

trfter förhandlingarna

lämnade

hr Erik Johansson och disp. Persson, Vartofta, en ingående orientering angående relationerna mellan tillgång och efterfrågan inom

rökinds krtstldsförbund uppliist.
På därom gjord framställning
har länsstyrelsen förordnat, att
3'rökinds kristidsförbund. omfat-

trn'll
|
|

1l

*

40 kr.
kr'

HOtteUf
Hotteur

nrem. e. Avgift 50 kr.

måndags kväll på llTider: 6.30 fm', 18.30 em., andra
g6i\nsgåtan
invid korsnin- ll tider efter överenskommelse.
strax
med F"riikincls storkommun hålles
Tel. 115 Kinnarp.
Det var enll
med:Jakobsgatan.
i
gr:r
i foikilkolan i Kinnarp onsdilgen
ngstf.
socknars hingstf.
lfinneveds m. fl. soc
deu 31 maj 1950 klockan 1?.5{} för I aingsbil från Kinnarp och en I lfinneveits
avgivnnde av försla,g till kommu- I rsonbil från staden, som l<rocka- I
Gatuarbeten pågå för närva- i
ncns intlelning i valdixtrikt.
I

|

NTO-lokalen, Kinnarp. Styrelsens
ordf. hr Erik T. Johansson. Vartofta, för.edrog verksamhetsberätteisen för 1949 samt lämnade en
del värdefulla upplysningar angående föreningens ställning oqh
verksamheten i öwigt. Mötet beslöt enhälligt att franföra ett tack
till styrelse och föreståndare för
förtjänstfullt handhavande av föreningens intressen. Till fullmäktige för kretsen valdes (suppl. inom parentes) I,Iilding Våring,
Hassla, Kinnarp (Nils Johansson,
Västarp, Kinnarp), Ärvid Andersson, Halsarp, Kinnarp (Linnar Andersson, Naglarp, Kinnarp), Torsten Andersson, Backgården, Siutarp (,Gustav Wård6n, Vårkumla,
Vartofta), Göran Andersson, Mossagården, Kinnarp (Gunnar Eriks-

F

Ardennerhingstarna

{#i";'iör,",åitrti:ffi';:rl
Ek.

arlr-P'
förening
hade i. tisdags sammanträde i

SLUTARP,
lÄ }Jluvdu"
SIGCAG., Elurar

som i dcn nu snnrt färdig- | |
-"crien inte ljdit något neder'- I I

,'lundgren och ch. T.

Vartoftaortens mej€ri-

mejerihanteringen.

LtlS-fl.

Slutarp,
ll spciade
ll

MXTIT,Å KOMMUNÅLSTÄIIMA

söndagen den 21 maj

.På Bosön blir det fyra kurser under maj och juni månad.

fotbollsmatchen:

Ulla Danielsson
Margot Abrahamssqn Birgit Joiransson
fngrid Neuman Ann-Charlott Clausson fnger Claesson
Ulla Hallön
Ella-Greta Gustavsson
Ing-Britt Ahl
Margit Andersson
Ulla-Britt Sand€n

Kinnarp.

FrotbCI$il

till

Mullsjö.

niska kommitte anordnar enligt
>Svensk ldrott> deis som ett led i för'
beredelslna till årets landskamper
med lriniand och Fraukr'ike, båda på
hemmaplan i Stockholm, och ElvItävlingarna i Bryssel, och dels med
sikte på OS i l{e}singfors 1952 en tatl
hurser under våren för landslagskanlidater och yngre lovande idrotts-

idrottsplatsen.)

Sång, musik av BRORS

i

Svenska Frildrottsförbundets tek-

Kl. 15 FOTBOLLSMATCH mellan dam- och gubblag. (Ä
159

Kinnevocl.Vår'kumla-kretsen av

skalf Bosöträna.

anordnas å

13.30.

Slutarp mLno. 22 maj kl. 15.00.
Kinnarp månd. 22 maj kl. 8-11.

Gösta Arvidsson

;ntr4qgaUe

I ande på platsen och del är tydI igt att båda bilförarna brustit i

--

|
I

tande Vårkumla, Börstigs

och

Brismene socknar, skall upplösas

fr. o. m. den 1 juni 1950. Sam-

tldigt har liinsstyrelsen medgivit
att kristidsnåi"rnndens i resp. kommuner uppgifter uppgragas åt
kommunalnämnden. allJ:60.

Vatten och avlopp i ":'{"
Kinnarp och Slutarp.
Civilingenjör Oskar

Jonsson,

,

avslamning i anläggning av
emscherbrunntyp. Befintliga ledningar skola utnYttjas där så år
möjligt.

slås

Ätgärtler som böra vitl:
uPPrättas,

Byggnadsplan
enligt uppgift på Platsen ej svår- helst gemensam för KinnarP
bergföre-

Stockholm, har nu på länsstyrel- arbetad.

Dessutom

är

och

Slutarp. ProvpumPning bör före-

general- komsten myeket liten, varför ge- tagas

i någon uPPtagen bergborplaneutredning rörande vattenför- urensarnma anläggningar för vat- rad brunn i samhället om befintsörjning och avlopp inom samhäl- tenförsörjning oeh avloPP kunna lig brunn.ej kan få utnYttjas. I
sens uppdrag verkställt

lena Kinnarp och Slutarp inom utföras inom ekonomiska gränser.
Våster om samhället finnes ett
Kinneveds socken.
större dike, som i nordlig riktning
avrinner genom MönarPs mosse'
lJa
Äf nnarp,
Denna reeipient torde vara tillräcklig för ett samhålle av Kinn'
Nuvarantlo f(ithåIlanrlen arps storlek.

botriitfapde vattonförRiktltnler för vattenförsörjning och avlopp.
sörjningens ortlnancle.
Vattenförsörjningen år f. n. bageneralplanen
föreslås att vatf
serad på enskilda schaktade och
i
framtiden skall
tenförsörjningen
vattenoch
brunnar
bergborrade
tillgången är god. Avloppssane: utföras gemensamt för KinnarP
ringen är i hrivudsak baserad på och Slutarp. När bYggnadsPlan
enskilda anläggningar. Dock fin- upprättas för KinnarP bör denna
nes ett rnindre antal gemensamma utföras gemensamt med SlutarP.
ledningar för smågrupper. Äv- IYär även området mellan samhälloppsvattnet utsläppes i öppna di- lena blir bebyggt, kän gemensam
i anslutning till samhället och vattenförsörjning för hela området
reningen av vattnet sker mesta- bli ekonomiskt bärande. I generaldels genom avslamning i brunnar 'planen föreslås, att bergborrad
brunn upptages i anslutning till
av standardtyp.
samhället eller befintlig brunn utnyttjas. Provpumpnidg skall utBehov av sanering och
föras. När lämplig plats för vatbefintliga förslag.
tentäkt
drages ledKinnarps samhälle är ur sani- ningsnätetfastslagits,
med
hänsyn
till denna.
tär synpunkt i behov av gemensamma anläggningar för vattenRiktlinjer för avloppsförsörjning och avlopp. I samsaneringens utförande.
bancl härmed omnämnes att det
Samhället utgöres enligt vad
befintliga avloppet icke är godtagokulärbesiktning kan finrnan
bart. På nuvaraiide stadium äro na avvid
endast ett dräneringsområinga åtgärder vidtagna för uppSom recipient torde något av
rättande av förslag till gemen- de.
dikena viister om samhället. som
samma anläggningar.
tillkommit vid utdikning av Mön.l
arps mosse kunna användas. Vat-;
Förutsättningar för utfiitenförsörjningen kan icke beteck-,
rahale a,v allmänna vattennas som god. Dikena gå fram geoch avloppsledningar.
nom helt obebyggda områden. För;
Markbeskaffenhefen, gom till reningen av avloppsvattnet före-.
större delen består av pinnmo, är

anslutning

till

sörjningens orclnantle.
Vattenförsörjningen synes kunna baseras på bergbomad brunn.
Provpumpning bör fQretagas i nå-

gon befintlig eller

tagas.

bör

Riktlinjer för vattenför-

brunn. Ledningsnätet skall framdragas med hänsyn till placeringen av den blivande vattentäkten.

Riktlinjer för

avloppbsa-

neringons orelnande.
Avloppssaneringen förutsättes

denna Provpump-

ning skall förslag uPPrättas till
gemensamma anläggningar för

uppdelad

vattenförsörjning och avloPP.

gående

Kostnatler.
Uppförda enligt uppdragna

nyupptagen

i två däneringsområden.

Som recipienter föreslås diken, in-

i

utdikningen för Mönarps
mosse. Dikena torde ha tillräckligt

god vattenföring och anses

i

ge-

rikt- neralplanen vara godtagbara som
linjer kunna kostnaderna för vat- recipienter för ett samhälle av
ten- och avloppsanläggningarna Slutarps storlek. Reningen av avi Kinnarp inkl. vattentäkt och re- loppsvattnet förutsättes endast beningsbrunn beräknas till 230.000 höva utgöras av behandling i rekr., motsvarande en sPecifik an- ningsbrunnar av emscherbrunntäggningskostnacl av 1.160 kr. Pr typ. fnom de båda dräneringsområdena förutsättes ingen pumpperson.
ning av avloppsvatten förekomma.

SIutarp.

Åtgäriler som böra

.

vltltagas.

Slutarps samhälle är ur sanitär
Byggnadsplan bör, som redan
synpunkt i behov av gemensamma tidigare nämnts, uppråttas för
anläggningar för vattenförsörj- Slutarp oeh Kinnarp gemensamt.
ning och avlopp. De kommunala Samtidigt bör provpumpning av
myndigheterna har f. n. ännu inte befintliga eller nyupptagen berg-

vidtagit några åtgärder för upP- borrad brunn företagas och förrättande av förslag .
slag till gemensamma anläggningar för vattenförsörjning och avFörutsättningar för utfö- lopp upprättas.
rand.e av allmänna
anläggningar.

Markbeskaffenheten består lik-

Kostnaclerna.

Utförda enligt uppdragna riktlinjer kunna kostnaderna för ge-

Falköpingsserien
fårdigspelades under helgen, och slutstäliningen blev följande:
Slutaro
14 12 \ 7 67-24 25
B.jurum
14 10 2 2 69-34 22

Kättilstorp 74
L4
Valtorp
Äsarp
t4
Vartofta
14
F olkabo
14
F'AIK B
t4

7
5
6
3
3
2

3
3
2
4

439-25 17
641-44 13
731-43 12
721-33 10
1 10 2L-43 7
2 tA 21-58 6

För hög goodwill. Wlt'9'
Klagomålen frrån Svon Andersson i Slutarp över att han vägrats
tillst-ånd till beställningstrafik för
godsbefordran avstyrkes hos rege-

ri4gen av biltrafiknämnden, som
anser att det pris å 17,500 kr' han
erlagt till ÄB Slutarps möbelindustri för inköpt bilrörelse är för
högt. Av priset belöPer 7,500 'kr.
på goodwill, vilket vederlag måste
anses för högt, då de inkörda beloppen i beställningstrafiken och
mjöllltransporterna ej rpotsvaqar,
mer än normal sYsselsättning för
en 'bil.
70 år fyller den 3 juni f. lantlrukaren Erik Brodd,, Kinnarp. Han
är född i Kinneved och har tills för
något år sedan brukat det lantst.älle
Ljunghem i Kinneved, där han är

född. I unga år emigr.erade han tili
Amerika, men vistelsen dår blev inte
så lå,ngvarig. Brodd tillhör den gamta
l<ärnvirkesstammen, på det lilla lant-

ställe han brukat har han och hans
maka fostrat upp nio barn. Jubilaren
har även varit intresserad jägare,
men nu har han måst lägga bössan
åt sidan. Trots sina sjuttio år är hau
dock fortfarande ung till sinnet och
hjälpsam och gemytlig har han skaf-

fat sig vänner bland alla han kommit

i beröring med.
t tilt,
som i Kinnarp till övervägande
del av pinnmo. Berg förekommer mensamma anläggningar för vatinom området. Gemensamma an- ten oeh avlopp inom Slutarps samläggningar torde dock kunna ut- hälle beräkhas till totalt 260.000 ringen har frågan om utförande

l

I

föras inom ekonomiskt rimliga kr., motsvarande en specifik an- av gemensanlma anliiggningar för
gränser. Slutarp har i likhet med läggningskostnad av 1.080 kr. pr vattenförsörjning inom Kinnarps
Kinnarp ingen större recipient för person.
och Slutarps samhälle ur sanitär
avloppsvattnet att tillgå varför
synpunkt'hänförts till angelägen-.i
detta till större delen bör avföras
Enligt den av väg- och vatten- hetsgrad I, som innebär >svåra
till diken, ingående i utkanten för hyggnadssty_relsen angivna grade- sanitära olägenheterä, " --' I
I
I

I

I

Mönarps mosse.

Premierin g i,Slu.tarp.
I

torsdags ägde hästpremieringar

rum

i

Slutarp.

Fötrston belöna,tle mÖd värdobokstav.
Ciarry, f. Reflex, B 40 kr., äg. bröd.

Johansson, Brog., Göteve; Lora, f.

Lorell, B 40 kr., äg..Arvid Johansson, Nolg., ,Vårkumla; Reja, f. Reflex, E 40 kr., äg. Ferdinand Johansson. Ledsg., SlutarP: Monda,

'

Ardenner.

f.

Mon-

te-Bello, B 40 kr., ä9. bröd. Änders-

son, Mossag., Kinnarp; ReIIan, f. Rel-års ungston belönade med skp.
flex, AB ?0 kr., äg. Bengt Nilsson'
Clarrv. f. Clarr,,BB
SlularP; ClarrY,
Mary, f. Blanko, äg. NiIs Johans- I{otern
Kotarp, SlularD:
son, Korsgården, Vårkumla; Jova, f. 40 kr., ä9. Nils Johansson, Korsg.'
Jupard, äg. bröd. Fredriksson, Orre- Vårkumla; Virma, f. Blanko, AB 70
kullen, Slöta; Fläsis, f.,Evo, äg. E. kr., äg. N. Kä116n, Strängg., VårDanielsson, Finkag., Luttra; Bella, krimla: Julia, f. Juvill, B 40 kr., ä9.
f. Monte-Bello, äg. Artur Anderssorq N. Kä116n, S!rängg., Vårkumla; TY'
Kringiarp, Börstig; Carmen, f. BIan- ra, f. Reflex, A 100 kr., ä9. N. Kälko, äg. Nils Johansson, Korsg., Vår- l6n, Strängg.,''Våtkurila; Mona I, f.
kumla; Viola, f. Juvill, ä9. N. Käl- Monte-Bello, B 40 kr., ä9. Ärtur An16n, Strängg., Vårkumla; Julanta, f.
Jupard, äg. Göran Andersson, Huleg.

clersson, I{ringlarp, Börstig; Espa' f.

demar Johansson, Siggdg., Slutarp;
Dora, f. Evo, äg. bröd. I'redriksson,
Orrekulien, Slöta; Junette, f. Juvill,
äg. Ragnar Gustavsson, Siggag.,
Slutarp; Stina, f. Stråx, äg. K. Kjelllterg, Siggag., Slutarp; Juparda, f.
Jupard, äg. F erdinand Johansson,

40 kr., äg. bröd. Johansson, Brog.'
Göteve: trris, f. Juvill, B 40 kr., ä9.

Kinnarp; Flexy I, f. Jupard, äg. Val-

Ledsg., Slutarp.

Espoir, B 40 kr., äg.Hj.Johansson'
Störeg., Börstig:; DollY, f' Reflex, B

Nils

Andersson, NaglarP, KinnarP;
Jully, f. Jupard, B 40 kr', ägl Valdemar Johansson, Siggag. Slutarq; VeEa, f. Dan, B 40 kr., äg. F' Claesion, Västerg., Döve; l'alla II, f.
Amitiux, B 40 ki., äg' F. Winggren'
Storeg., Brismene; Daisy, f..Heroton'

AB ?0 kr., äg. Åke Gustavsgon, MeL
lomg., SIutarP; Refly, f. Ref1ex' ÄB
?0 kr.. äg. Åke Gustavsson. Mellomg.
Slutarp;-Elba, f. Elbe, B 40 kr', äg'
Valter'Osl<arsson, Fröjeredsled, Slutarp; ReUY, f. Reflex, ÄB 70 kr'' äg'
Vaidemar Johansson, Siggag" SlutJupard, ä9. Bengt Nilsson, Kotarp, arp; Lilly, f. Lorell, AB 70 kr. 'åg.
Slutarp; Junita, f. Jupard, ä9. O. Rdgnar Gustavsson, Siggag., SlutSund6n, Backg., .Slutarp; Jobina, f. arp-: Tyra, f. Hotteur. B 40 kr., äg'
Job, äg. R. Sandahl, Hedenstorp, Torsten Andersson, Backg., SlutarP;
Åsarp.
Vega II, f. Reflex, AB 70 kr., äg'
Toisten Gustavsson, Prästg' Kinnärp: Ciarette, f. Clan, B 40 kr.' äg'
3.års ungston belönado med frls.
Orrekullen, Slöta;
Freclriksson,
bröå.
.Magnet, AB 70 kr'' äg'
f.
ThorsJurette, Jupard, diplom,
f.
Mangni€,
ten Gustafsson, Prästg,, Kinnarp; Thore Anrlersson, NaglarP, KinnarP;
Julana, f. Jupard, äg. Göran Anders- Marctte, f. Magnet, A 100 kr.' äg'
son, I-[u1ä9., Kihnarp;' Rexetta, f..Re- ifror.ton Gusta*vsson, Prästg', Kinflex, äg,.Bengt Nilssorr, Kotarp, Slut- narp; Man6a, f. stim, B 40 kr.' äg'
arp; Junette, f. Jupard, åg. O. San- G. öskarsson' ErandstorP; SlutarP;
d6n,. Backg., Slutarp; Venny, f. Evo, Salona,'f. Salyr, AB 70 kr.' äg' Göäg. Arne Gustavsson, Liden, Luttra; ran Andersson, Ifuleg'' KinnarP;
Jupellan, .f. Jupard, äg. Bengt Nils- Toreta. f..Tore, B 40 kr., äg. Johanson, Kotarp,. Slutarp; Sässan, f. Ju- nes Johansson, Huleg., Slutarp; l'1opard, äg. Thore Ändersson, Naglarp,
ra, f. Blanko, AB ?0 kr., äg. Erik
Kinnarp; BeUy, f. Blanko, äg. fiag- Danielsson,
F'inkag., Luttra.
nar Gustavsson, Siggag., Slutarp;
Reisy, f. Reflex, äg. Äke GttstavsHingstar.
son, Meilomgården. Slutarp; Parda,
f. Jupard, äg. K. Kjellberg, Siggag.,
Jupard, f. Jutard, AB 100 kr', KinSlutarp; Ragna, f; Reflex, äg. Ber- neveås m, fI. sockn. $ingstförening'
til Johansson, Skatteg,, Vårkumla; Sissas., Slutarp; Hotteur, f. HerTura, f. Hotteur, äg. Ferdinand Jo. roä, g, Kinnev. m. fl. sockn' Hingsth&nsson, Ledsg., Slutarp.
förening, Siggag., SlutarP'

2-års ungston belönade med skp.
Linc16 f. Monte-Bello, äg. E. Scherrnan, Vintorp, Börstig; Pärla, f. Joris,
äg.'Llnnar Ändersson, .Naglarp,
'Kinnarp; Frlorette,.t. Evq ä9. El. Denielsson, Finkag., Luttra; Juliana, f.

KVAL.MATCII å

trtl?"-tfiiT

å ldrottsplatsen, Äsarp
söntlagen tten 4 juni kI. 14,30

Våra låns- och lokalserier äro alla i
och med annandagens matcher klara,

och slulståilningarna för de serier
som beröra våia trakter. återfinnas
på annan plats på denna sida. Av tabellerrra fianrgdl att T'ibro är hlalt
för
och f. ö. verrit dgt långe

-avancemang' tiil nationell eerie,- möjligen kommer det att ersätta Tomten
i lYorra Sydsvenshan. Ned ramlar

med säkerhet l.loby och förmodligen
också Maricstad.
I*rån ltrorra eliten går Lockörn upp
i Västgötaserien och Mariestads AIF
och Il-K Skar'a ramla ur. l\{ariestad
kom f. ö. i fjol från Viistgötaserien
och har såIunda gått rakt ned genom
eliten.

Våmb, som haft en betryggande

i östra skaraborgs, befåste
i sisla niatchen genom att slå s.erietvåirn ilfullsjö med
hela 4-1. Lagct. kläLtrar nu upp tili
elitserien, rncdan Sandhem och Jula
kliva ned i lökalserierna, Sandhem
titi Falköpingsser'icn, ur viiken Siut-

Iedning

denna ytterllgare

arp svingar sig upp.

Medlommarna

i

Slutarps
Samhällsförening
kallas härmed till extra sammanträde å Byggnadsföreningens lokal, Slutarp, måndagen den 12 juni
1950 kl. 19.30. Besluta om över:
tagande av Brandföfeningen och
besluta om festplatsen.

Slutarp den 2 juni 1950.
Styrelsen.

tn r,-fri ko
med kalvningstid omkring den 20

juni till salu.

Lunnagärdet, KinnarP. Tel. 20.

lf

inköls

B.l(

- $lutarp$ lt

9*^octfiton

Lösöreauktion
Genom offentlig ,auktion, som
förrättas i Alfhem, Slutarp, lördagen den 10 juni kl. 15, låter Äxel
Karlssons sterbh. försälja all boets
lösegendom, varav nämnes: Salsmöbel, ottoman, skrivbord, soffpr
och sängar, turistsäng, bord och
stolar, 2 korgstolar, spegel, mattor, radioapparat, skänkar, mang-

anoronas I

KINNARPS FESTPARK
lördagen den 10 juni.
Utförligare annons senare.
Kinnarps ftlrottsförening.

el, hyvelbänk och snickareverktyg

t|allhundsualpar
lili salu.

Tel. 1?4 KinnarP.

Wibhe lavoril i
blå-s' funirlafeflen.
FK Zeniths terrängstafett arrangeras i morgon för 7:e gången I såmband med hembygdsfesten i Torpa.
'Wileke och Gudhem ha anmålt två
lag vardera, och vidare komma Karleby, Khnarp, Dimbo och FT( Falken
med ett lag vardera. Wllske har vunnlt 6 gånger och får finna sig i att
stiilla upp som favorit åven i år men

får kanslte Be upp med Falken,
har ett starkt lag.
Starton gÄr vid Torpa kI.

15.30.

sorn

.l

ffi.h., som ej specificerås.
Äv mig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit, andra får betala kontant.
Äganderätten till inropad vara förbehåller jag mig tills varan blivit
betald.

Slutarp den 3 juni 1950.
Ragnar Johanson.

FOTBOLI,
VALLENSÄS, TRÄDET,
om tr'alck-pokalen
onsdagen den ? juni kl. 19.15
ÄsaRPS rF-SLUTABPS Ir

juni kl. 19.15
BLIDSBSRGS IF-TRÄDETS IF
Fredagen den 9

T.I.

F.

I

KINNEVED.

6l

IAN$ i

o's''

Kinneveds kommunalfullmiiktige

frar frattit extra sammanträde' Folk-

q",
hade föreslagit'
"tj.
"iåt.ityt"t.en
nva läiarbostädei-na måtte upproras
å den av skoldistriktet ägda tomten'

att inköPa viss del, eller om
detta ej kan låta sig göra, hela.cten
tomt som i söder gt'änsar mot sKol-

;;;i";; fulimäktigö treslöt
.i enlighet
riåä roi.itg"t. Viäare beslöts ilköpa
qtL ovrrga
skolfilmsapparat, föruts4tt

föTsllg gm
i;;;;;.h"; inriommet
it;;i" indelning i Dåprovinsial)ry*{"Frökinds knsdistiikt tilstyrktes.

tidsnämnd upplösts med utgången av
Åui *a"ua-uppdrois åt kristids.diråt"tio"." att u-p-pgörä förslag lill.fgt-

d;i;i;; av trislidstorbundets tllt$ånear. Ei förfrågan framfördes genom
i" iuat Gustavsson, slutarp, o14attkomin-

munaifullmäktige vore villiga
köpa den brandmateriel som äges av
,riåä p"t"ott"r i Slutarp. Fullmäktigc
remitt-erade till brandstyrelsen för
yttrande., '

KIIIN4.RPS-FF.ISF.

I

6:A

hlO'Sa'

OLEI(ROI{BTIIAMPEN.

GångS ävlingen "Olskrokstrampen'

gick I sönCaBs för tredje

gången'

Landsvägstä'ulingen, 25 km', hemfö-rdes av Jöhn Ljunggren, Värnamo GK,

sorn noterade tiden 2.14,37. På 6:e
olats korr Gerhard l'risk, Kinnarp,
ined tiden ?.50,03.

TACK.
Ett hjärtligt tack till släkt

och

vänner, chefer oeh arbetskamråtet
på A.-B. Slutarps Möbelindustri

Falbygdens Väveri samt Götev(
Idrottsförening för uppvaktningar'
na under vår lysningstid och Pi
vår bröllopsdag.
Kerstin och John Alexanilersson
GERHARD
KURS.

.F'R.TSK

TILL GÅNG-

Till deltagB,nde i Gångförbundets
centra.lkurs i Striingnäs den 24 juni
juli har bl. a. antagits Gerhard
-1
tr'risk, Kinnarps Il'.
t/e -g.

,l

till

i;*änoutt

'

I

"nas"

F:uli":1"T:1-^,"-tl
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var
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$lutarpmedettben

Slutarp står efter söndagens vinst []aa9 I Tlrdaga ansrdnat sin ärligen
err ano rronar i Skerabås.qqerien låterkommande korporationssrt:utnlnä iitig"tvttut
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ru:r*x*x'*-rr'*,;{fr{:tåi

åTålåiiå"1"" åä!i1,til
1,',,,ä'l o,*"'f'flå,",h*å-ll 1åå';;"å','*"1 åTålåjiå'iTåH"'1,til
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vann
giistclna ntev han 3:a med
s,ultatet. Ef Lcr paus hrde
ll
!8'-a-5' $r.gnen
l
ingct att säga till om oth mälståtis- ll avrT. $köIdbrlng'-Norrkoplng' 'som I
S1e1
t<qn
5-'000
ti(en tick t6tianae utsecnde: 2 rnin. llnoteraAe 44,oS.-Pe pä in' ptats De-l|
andra
cf. Arvidsg.on, 13 min. iry. Ande|sson' lla'xelsson, FAIK,
16 min. vi. Antlelsson sarnt i 2L, 27 llsegraa &v OIle Johanssoh; 'I-rabåS. I
och 32 nrln. cf. Atvidsson.
llfider 15,46 resp. 16'45'4.
I
Donraren I{enry Johansson, Hjo, ll
I
övertygade inte helt.

e"uiir.

ll

r fdl{troitntnti'ilnent t

I

| $a
$A
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t|

I 1;

i'"Tr
i"Tr-

$lutatpsbo ska0ades'

dn ovan ftiiare'i'eri lit'en'Mdrris köide Vid 1?-tiden i söndalb
med'hög fart av väget i eh kutva
vid Altona skolä'i'Klagstoi"P

och

Itolliderade' med"en teleforrstolpe;

varvid tre Passagerare skadådes.
De föhdes ttll Gårnisiönssjukhuset

i Skövde, där Nils Blomberg, Slutårb;' underkastades öPeration.

Hans skaddr är doclt icke llvsfarligaf meddelas från sjuklruseti Han
har ådra$it sig en kraftig hjärn'

skakning, revbensbrott och ansiktsskador. tr'öraren har enddst
kört bilbn någon månad oeh är relåtivt ny vid ratten. Han klara9e
sig oskadad, m'edan ett Par m'akb"f

från

Trökörna'ådrogÖ

rslg

smärre

blessyrer. Bilen blev en

enda

skrothög och den tjocka telefonstolpen

_,'.

l.

rttot' tel.ofonstol$e'

-

musik av BRORS TAIO
Liiskedrycker och
Pilkastning,
Tombola. Chokladhjul,
chansgivande direktspel' trom segern
Varm korv m. m.
Kinnarps rtlrottsföreniug' ffi"l3f*:.t,?t""t"X?"?1?.t":t'i?å "iå:[

I

inom den blivande sto-rkommuner
'f.å**""." bidrager
härtill' Ett från

|(irrrrnrP$ festparlt

lördagen den 10 juni.
Dans på nyanlagd dansbana

I

samt

iBil

bräckteå. ${6-&.

,

$lutarp klarl föt

,,

o-'&

$karabotg$$oti8lt,

Slutarp vann iiven andra kvalmatchen mot Vinköl med 2-0, halvtid

1-0

och tog däremd definitivt klivet
Sl<araborgsserien. Slutarp tog
ledningen i 8:.e minuten genom vi.,
som otagbart sköt i mål. Båda la.gen
hade sedan flera chanser. men 1-O
stod sig hahtiden ut. I andra halvlek
hade Vinköl en stark pre$s mot motståndarburen, men gästeinas målvekt
var omuLlig. Det blev istiillet Slutarp
som ökade till 2-0 på ett lå.ngshott
från vi, I gästernas lag.märktes mål'
vakten samt kedjan.

upp

I

Sluta

rps Sarnhällsförening

D^ä

Hembygds es
MidsommardagarnavidIDR'OTTSPLAT'SENmedbörjanmidsommarå'fton

kl.

19.00 och midsommardagen

kl'

15'00'

i

t[s

Vid tr{imreveds skYtteförenlngs
tävlan

i

Stockholms-T'idningens riksskyttet.ii.vlins i söndags uppnåddcs föliande
iesuitåt: Karl Arp. kl. 3' 182 p': Olof
Andersson, kl. 4, 181; Gustav Johans:on. kI, 4, 778; Rune ArP, k|.2, 176;
liösta Larsson, kl. 3, 1?2; Vald. Jo-

KINNARPS I.FSTPARK

midsommarafton.

:ransscn. kl. V, 164; Georg Johansson,
^iI. 3,, 161; Th. Falk, ki. 3, 153; Evert
jrårslson, kl. 2, 138; Egon Johansson'
kt. 4, 128; Jullug Karlsson 122; Folke

Utförligare annons senare.
Kinnarps I. F.

'-arsson

Srnågrisar

111.

lS/6-

SO.

Skara- 1' 'UrFTRÄDANDE av Skara Amati;rLtubb' Skara'
borgs Pansarregementets
I7-2&, kg., svartbrokiga, köpes.
I
FIicka
(20
do okändas revy kän'(la
man).
f"att
Musikkår
I
Tel. Kinnarp 66.
ge,rr,ast; eUer den L7 juli
erhåller
naU;sfenoiiiånöt Carl-Gustav'
FöIBEDRAGav'Intendent(lands- |
anställning.
Mu'ttttun som balansera'r bord'
arklvarie) rngegärd Wa'llin' !
på
hakan.
Falbygilens Väveri, Slutarp.
i, Borås, sa.mt av folkskollärare I
stolar och cyklar
9å
Tel: 58 Kiånafp.
Illusi,nisten och buktalaren Gösta
stöfte
Vatter I)ahl€n, Höker1m.
I
'-:d
t-*
Levton
n"nny
UTFVISII{NG
YtS5"
^v Fatttvgalens I
poputara och ' pratande dqctrra
14.
m. kula.
Hembygdsgillps f'olkdanslag, I
Alexanden : : i'-i 'r
Falköping.
I
'
FAIK vann gårtlagens' friidrottssvaIar: nalnYsi'lBns rläååigdsgilö'
IIUSTK av..Avd. ur xurigr-

l---=----t
rl o rdbruksarbetare,'
lerhåller plats i Marbogården' Slut- |
lurp. Tel. 98 KinnarP.
lt
I

I

t'

|(inneveds

Efi,

$iukkassa
av avg{fter i Kin-

håller upptrtird
narp hos Svedberg tisdagen den 20
juni k1..,18, i Luttra skola onsdagen den ?1 juni kl.:14 och I Slutarp å Källedals caf6 samma dag

kl.

18.

Styrelsen.

A.

g?

nbr fekarqa kring midsopmarstånge4
i ra..., "1 ...r .. ii,..
Mldsommarafton: Kl. 19.00 Musik av X'albygdens Hembygdsgille. Kl, 20'00
Föredrag av Folkskollärare valtbr Dahl6n. KI. 20.15 Uppträdande av folkdanslaget.' Kl. ?1.00 E olklekar. Kl. 22.00 Illusibnisten och birktalardn
! i'
: :'
Eenny Leyton. Kl. 22.30' tr'olktekar till festens slut'
Midsorrmardagens Kl. 14.45 Kungl. skaraborgs Fansarreg:ernentes Musik.
kår marscherar fr. samhället till festplatsen. KI. 15.30 Hälsningsanförande
Kl. 16.00 F öredrag av Intendent Ingegärd wallin, Borås. Kl. 16.30 Konsertmusik. Kt. 17.00 uppträdande av folkdanslaget. Kl. 17.30 Konsertmusik.
Kl. 18.30 Balansfenomen-et Carl-Gustav (Barnföreställning). Kl. 19"00
uppträdande av skaraamatörerna. Kl. 19.30 I'olklekar,och folkdansuppvisninei, Kl. 21.00 Balansfenomenet Carl'Gustav. ' Kl' 21,30 Folklekar'
ltril. 22,90 uppträdande 4v skaraamatörerna, därefter folkldkar'till festens
slut.

sToRToMBoLA-CHoKLADToMBoLA-SILKE-CEIoTTY-ToIVIBoLA
åKJUTBANA - PISTOLSKJUTNING - PILKASTNING . SERV TRING

If ösfutareanläggning'
Väl ko m men till- FaI bygd ens störlta n em bygdsfest.
:

Midsomrnarofton avgår fölia+de
BUBSTUBDR:

evg. fåxtipings C .....,. 19.40
tr'alköpings busstation X
Luttra ..;..'...'.... 19.53
. 20.04
Anlr. Slutarp ....
01.00
Avg. Slutarp ....
..... 01.11
Kinnarp
...... 01.28
Åsarp.
.......01.38
Ank. Trädet
......18.48
Avg. Trädet

avg.

Åsarp.
Kinnarp
Slutarp
Trädet
Åsarp.
Kinnarp

........18.59

i

match rnot Skövde.

fi'alköpiags
ängplockning.

AIK fortsåtter sin

i

friidrottsserien.

kväil var IFK Skövde gäst på

I

po-

går

Odens-

plan och fick återvända hern med ett

nederlag. 87-62 löd tr'aiksegern på.
I'rots det kyliga vädret nåddes en del
goda resultat. I kula för'bättrade sålunda Gösta Arvidsson sitt och Sveriges årsbästa till 74,97, Tidigare
hade han noterat 14,68, och det var
sålunda en kraftigt ökning. I diskus
nådcle samme man icke oävna 43,03.
På 1.500 fick Rune Persson denna
gång slita en srnula för s€gern. Hellberg, Skövde, ledde större delen av
ioppet, men kunde inte helt besvara
Runcs spurt, som var veikligt grandios. Ännu mera spännande blev

kan,pen rnellan Rune och Skövdes

Thun6 på sista sträckan i stafetten.
Thun6 hade vid viixlingen en ledning
på c:a 8 m., och det såg ut, som orn
inte Puune skulle kunna göra någonting åt clen. Men så visade han ännu
en gångJ sin spurtförmåga och kom
bröstct före över mållinjen.

.....19.10
..... 19.14
...... 20.30
Ävg'
Segrarna fördelades annars ganska
......20.40 broderligt,
7 för !-aiköping och 6 för
....20.51 Skövde och av dessa voro tre dubbel.ZO:54 seg:rar för vardera laget. tr'AIK vann
Ank. Slutarp....
matchen till stir del på bätt...... 0015 sålunda
Avg. Slutarp
......00.28 re sistamän.
Luttra
' Falköpings Btrsstation X
Ank. Falköpings C ....,.'00.39

Midsomm.ardagen passa,r ord. buss- och tågförbindelSer.

'

K'NNARPS' FESTPARK

frddä$elt, den ?3 juni

kl. 20.00-01,00.

$A$t$ ctnö1"äJ'iåf"rr

IIANS

2?.00*23.00
uilBtrnilendCI eY ilen från fflmen välkiindo
öah1 l{1.

$inrmaltag l0'årige son Esftil samt
RItå ffiäiiånne.
Därefter ZIAE NA RM U S I K'
Tombol* - Pt1kr*stntng -:Konditori - Choklailtomirola'
Yarm Rorv m' m'

Obs.l NY DANSBANA'
Ttlt

m:idsommaraftonens trev ligat*

ftt'

;:^YK *

Ä SIGGAG., SLUTABP,
stå tittgärigliga
Arilennerhingstarna
prem. AB.

Jupard

Avgift 60 kr.

*

40 kr.

fölavgift.

Flotteur

p""p. n. Avgifi 5Q- kr.' " '
Tider: 6.30 fm., J8.30, em., andra
tider efter överenskommelse. r
Tel. 115 KinnarP.
Kinnevetls m. fl. socknars hingstf.

$gsta

lortsätter

":*, att öka i

kula,

Rune F. slagen av Landqvist.
GösLa Arvidsson, FalköPing, bättoch Sveriges
rade åter på sitt
- tävlingar i Skövår'sbästa i kula, vid

de i går hväIl, Ilans längsta stöt
mättc 15.06 tn.
I rlet dåliga vädret hade endast
omkring 300 personer vågal sig till
Skövde idrottsplats. En del goda resultat noterades emeliertid, och vi
kunna nämna 1.500 m., dår Sture

Landqvist, Vikingen,

besegrade

!'r:.ri{.:s llune Persson. Tiderna blevo
3.59,2 resp. 3.59,6.

5.000 m. vann Sture APPelqvist'
Ymer. Borå.s, med Sven Äxelsson'
FÄIK, på plaisen nårmagt. Juniorer-

nas 1.000-r::r.-Iopp biev en viktoria för
Bo Davidsson, F AU<., som vann med
tiden 2.43,6. 400 m. vann Bertil Lindroth. Vikingen, och 400 m. häck'gich
tilI OlIe Sand6n, Karlstads-Göta. Viis.tergötlancls juniormästore i höJd, Al-

Ga<lh, vann sin specialgren Pä
1,80 och i tresteg noterade Lars Brin-

Ian

kenberg, Skövde, 13,63.

I djskus tog Gösta Ärvidsson sin
andra seger genom ett kast päj2'19.
På andra plats kom en annan F AIKare, IIrban

40.03

i sitt

Svensson, och han hade

bästa kast.

den 30 jun-i hem?0 år fYller
-

mansägaren

Sanlrid

l4O
-EU'

Andersson'

iinTiit,ff ä"" äin;,,f 11 l"-?iii;llä
i' "T: åä:
ki:l ';r:;u:Tii
l;å'
iä"a "o* En gvnler,lutfä.:X"1;if;
ntåui#
äi: H*åi lrrir
J*ingsförening.

tr.åt
t>/b'fl)'

$tor gtässltörd

sa u ltti o n

Genom offentlig auktion, som
förrättas i
HALSÄNG, KINNARP,
tisdagen den 4 nåista juli kl. 15,
låter Ivan Karlsson försälja skörden å cirka, 13 tunnland, bestående
av både, bättre och sämre klöver
och grässkördsvallar.
, Med vanlig äganderättsförbehåll
lämnas vederhäftige inroPare tre
månaders kredit, andra får betala
kontant.
.Slutarp Aea ia juni 19'50.

I
I

Slutarrrs Sa^rnhällsförenings midsommarfest
fick trots konkurrens en rekordartad ,tillslutning och hävdatle ånyo
sin ställning som en av F''albYgdens största hembYgdsfester.
tr'estligheterna, som för första
gången höllos på det av föreningen
inköpta parkområdet, inleddes På
rnidsommarafton med ett anförande av folkskollärare Valter Dahl6n'
Hökerum. Den frå,n De okändas

revy i

ffimg$Bhwwffi$frest

i

anordnas

i

Lördag
Söndag:

Skämttävlingar på cykel. Därefter folklekar under ledning
av Sigvards lekgäng.
Kl. 15 Hälsningsanförande av riksdagsman Gustav Hallagård, SlutarP.

ic. rf.+n

,konstnären Carl-Gustav visade
prov på sina färdigheter ooh vi'

Fältgudstjänst av kom. E' G. A' Sandstedt, Var-

tofta Äsaka.
Kl. 1? Lekar för barn, under' lekledarens ledning'
KL 18 Musik och Duettsång.
Kl. 19 tr'öredrag av professor Sten Wahlund'
Kl. 20 Teater av Vartofta Frökin'ds S. L' U'-krets amatörer

dare gjorde buktalaren BennY LeY-

framträdande.

Dansen kring rnidsomrnarstången
pågick därefter till klockan 24. i
Midsommardagens Program in'i
leddes traditionsenligt rned marsch

>Den gamla gården>.

. lKl. 2L Folkiekar till festens slut'
Läskedrycker -- Vanliga basaranordningar'
Servering av l<affe
Alla hiärtligt välkomna!
'
1 kr', barn 50 öre.
Äldre
Inträde:
Kinnevetls Br F., S.L. K. F. och S' L' U'

I

under musik genom SlutarPs sam'|
hälle titl festplatsen. Det var mu;l

RagPar Johanson.

$tor
0räs sktirdsau ktign,
'Genom
offentlig 'auktion,

som

förrättas å
LINDö, I{INNARP,
lördagen den, X nästa iuli kl. 15,
låter Nils Johansson, VästarP'
Kinnarp, försälja grässkörden å
cirka T hektar, varav 4,5 he\tar
å Lindö kl. 15. Därvid försäljes
prima klöver å fastmark och gräs
å,mossar samt råg efter utsäde å
90 kg. samt å Tången, SIutarP, kl.
18 grässkörd ä 2,5 hektar, den
största delen prima skörd.
Med vanlig äganderättsförbehåll
lämnas..vederhäftige inropare kredit i tre månader andra, ibetala

kontant.

Siutarp den 23 juni 19'50.
Ragnar Johanson.

re

$kärmbild$ttttdst$ökning
för Kinneved förrättas i folkskolan torsdagen den 6 juli 1950 kl.

danden.

undersökta samt de för vilka den

underhållningen svarade CarlGustav och Skara-amatörerna, vilka hade ett par lydkade franrt'rä'

74-16. Alla som förut icke blivit

Festen besöktes de båda dagarna av c:a 2,000 personer.

tidigare fotograferingen misslyckats uppmanas att infinna sig till
:

undersökning.

Lokalkommitt6n.

;"--== 'lt-

$ammanlräde.
Delägarna av Holmesto,lP--.J1q-

gerstorp dikningsföretag kalla+till
sammantrii$,g,,fros Göran KarlStedt
HassJ,a,

.tjsdPgen den

4 juli

kl.

19.30.' Ärende: Angående.utdebitering av lån.
Styrelsen.
,
+"

{ -;

_

15'

PROGRAM:

Göteborg bekante balans'

ton ett bejublat

vid IDROTTSPLATSEN, SLUTARP'
juli kl. 20 och söntlagen ilen 2 juli kl'

tördagen tlen 1

lKinneved,

r- Past. exp. under juli månad öP-

lln"*nvgauresten, ***"n 1'S'
I i tti"dugs och söndags besöktes
lur' .tt 600 personer trots att vädlret inte var det gYnnsammaste'
ln"*t"tt, som ägde rum 'å.'den nYSldtarp, inI anlagda festplatsen i
ItedAes på lördagen med folklekar
isamt skämttävlingar På cYkel.
I ntt hälsningsanförande av riksld"g"*an Hatlagårrd, Siuta'rP, in-

I

]

lledde söndagens program, varefter
ld"t bt"u fältgudstjänst med komlminister E. G.-Ä. San'dstedt, VarItotta-Åsat<a, som officiant. Folkll.kat, sång av sYskonen Maj-Britt

loch Eidor AndersSon samt musik

"Prbfessor
I
lntfyllde programmet'
10-12.
kl.
lörd.
'ett
föredrag,
höll
lnen
lSt"* Wahlund
I
Pastorsämbetet.
, lvarvtd han berörde den inriliespo-

Ititist a situationen.
I Vartofta-Frökinds-kretsens ama'
ItOrer uppförde så Pjäsen >Den
Igarnla gå,rden> och efter pr'isutdel'
lningen avslutades festen med folk'
llebar,

