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i I{INNAEPS FESTPAR,K
lördagen den 29 juli.

Utförligare annons senare.

r,-RöKrND: uth'Stl'
Brismene, Bör'stig: höstvete 3, höst-

råg 3, vårvete 3, havre 3, biandsåd 3'
foderärter 3, vicker 3, potatis 3, foder-
rotfrukter 3, hö från odlad jord 2,8.
Betet är nu mycket dåligt. Regn be-
hövs.

Kinneved, Vår'kumla: höstvete 3,
höstråg 3, vårvete 2,8, korn 2,8, hav-
re 2,5, blandsäd 2,8, vicker 2,8, pota-
tis 2,5, foderrotfrukter 2,5, hö från
odlad jord 2,5, ftän natullig äng 2,8.
tlegn starkt behövlist,

'- En ung falköPingsdam, som
koiliderat med en övningsbil från
Kinnarp. dömdes för ovarsam fram-
fart tili 10 dassböter ä 1- kr. Krocken
inträffade AenZZ maj i hörnet av Ja'
kobsgatan och Odensgatan. Förmild-
rande omständigheter ansågos före-
ligga, då gatuarbeten pågått vid till-
fäliet och passagen varit slrrnerligen
tråmg. zob4Ö.

qD
-f,(r.

med grisningstid i början av aug'
till salu.

John Göratrsson
AlarP, KinnarP, tel. 156'

Gösta Arvidsson 14.96

I Alingsås. .

Vid Älingsås,pelen i eöndags vann
Gösta Arvidsson, F alliöpings AIK, i
kula med 14,96 före Tage Sönegård,
Lidköping, med 14,92 och G. Ilerner-
for's, Kville, med 14,22. Arvidsson
deltog även i diskus, där han Place-
rade sig som trea med 42,3ö. L:a blev
H. Amr6n, Elfsborg, med 44,84. I B0

m. damer placerade sig Eivor Gus-
tafsson, Vilske, som tvåa rned tiden
11",0. På 100 m. segracle Rune Gus-
tafsson, Lidköping, med 11,0, tätt
föijd av Pelie iltålmberg, Skara, rned
tiden 11.1.

S LUT ARP

En elektrisk TVÄTTM,4'SIflN
är husmoderns bästa tvätthjäIP,
sparar tid och arbete' tr'innes På

lager i flera tYPer.

SAMUEI,SSONS.
Tel. 119. KinnarP.

$la'k FAIH-t'upp
i ShM i morgon,

Gösta Arvldsson blir landslags-

z4?'eJ' man?

SkaraborgsmästorekaPen i fri
idrott avgör'as I morgon i Karlsborg
med Skachans IF som arrangör. 122
man ha aninälts av JT föreningar och
sammanlagt blir det 101 stal'ter. Lid-
köping kommer med största truppen'
1? man, och clärefter fölJa tr'aiköping,
IFK Skövde och Hagen,

Falköpings AIK sänder för si,n dei
följande mannar:

Harry Gustafsson På 100 m., H.
Wilhelm$son på 400, Rune Persson
och Bo Davidsson På 1500, Sven

I Axelsson och Beng't, llansson På
! 5000, Ove Carlstrand på 110 rn. håck'-' Bernt Jongson i iiingrl, Bengt Gus-
"l tafsscn i höjd och spjut, Gösta och

I Yr-,-,--- ^^*i YT'h^- At,ah6,

Kinneveils gtk' siukkassa
håller exPeditionen stängd under

tiden 16/?-318. Under ovannämn-

da tid får anmälan om sjukdoms-
fall göras hos sjukbesökarna, fru
,Inez Bärnskog, Kinna'rP, fröken
Greta Car16n, SlutarP, herr Artur
Lindqvist, I-iuttra.
r StY-rohon'

Harry Arwidsson samt Urban Svens-
son i kuia och diskus (Urban Svens-
son stäIier även upp i spjut) samt ett
stafettlag på 1000 m.f o | ,, stafettlag på 1000 m.

fa f kA m pa Ofn, ;"i1il1,jä.T:'f.".""Tåf'Hil.":lXtl
" I i nn p la ts e n ". S1?"FJäJ"",#,?.pljjH{iJ*",sa

m. bör bli ett bra loPP mellan Sven
För kvalificering till friidrotts- , Axelsson, F'alköping' 'r'ore F'alk, l'lci-

landslage.t mot X'inland på Stadion , trOping, och Sven Nilsson, Hagen. I
den 271-28 juli korirmer en kulduell diskus saknas Skack,ns egen >[fim>
att hållas i Karlsborg om söndag i Andet'sson och däl' är llskil Eriksson
samband med länsmästerskapstävlln- favoril före Gösta Arvidsson, Falkö-

hansson på 100-m., Wolfbrandt och 14,96. Det biir med såkerhet en myc-
Rune Larsson på 400 rn., Ing:var ket jårnn tävling mellan de t-re, rnsl
Bengtsson på 80ri m., Strand och trng- vi håtia t'ots allt en slant på Gös.ta

var"trrikssån på 1500 m., Albertssön Arvidsson, som brukar visa sin pålit-
och >>Tumba>>-i(arls*eon på 5000 m., V. lighet i dylika sammanhang _och tro-
Nyström och Bertil -Karlsson på ligen nu är på uppåt5ående,^även om
10-.000 m. (Albertsson reserv), s3ö- hah har långt kvar till 1948 Ars form.
strand och söderberg 3000 m. hinder, Mellan Söncgärd och_ Edlundh är det
Ra:"nar Lundbers 11b m. häck, Runo t hugget com stucket. Men Lidköpings-
Laisson och Yländer 40O m. häck, I bon tliumfelade visst vid si5t€r mötet
Ähman och Björk i höid. Lundberg I melian de två. . .

: och Bilq.er ttrittqviet i stav, Åirman I Nyinstiftad måisterskapsgren iix
i och Leriirart Moberg i tresteg samt I vjktl<nstnllg, som nu tycke komma

i Bo Eriksson och E. Söderqvist i släg- | till heders igen.
ffil

G, Arvtdu;å;'

garna. Det biir Gösta Är'vidsson, F al- ping, som emellertid kan komma
liiping, Thage Sönegård, Lidköping, med en överraskning. Kulstötningen
scå niä stjårnan Svän ddtunA, Hag, blir inte bara lokal ltinzuppgörelse
fors, ;om d-å fe göra upp om platsei- mellan Gösta Ärvidsson .och Thage
na i landslaget. friidtottsföibundet Sönegård, Lidkö1ing, - utan gäller
tog ut laget clelvis i tlsdags, men det även uttagning till laldskampen mot
stritttga rltseendet får def efter sön- Ii'inland på Stadion i l_tu!? vecka ge-
dageis tävlingar i landet. Förutom.i nom att Svenska idrottsförbundet
kula komma uttagningstävlingar att kallat >>vikingen> sven Edlundh,
håilas på 100, 200-och-800 m., 110 n. Hagfors, tlll tävlin.gen._Den slstnämri-
häck årnt i låined. diskus och spjut. de leder Ju årsstattstiken med 15,21häck sarnt i låingd, diskus och spjut. de

Ttle.re. landsla,esmän åro Äke Jo- föKlara landslafsmän åro Åke- Jo- före A.rvidsson 15,06 och Sönegård

LEKAFTON
å IDROTTSPLATSDN, SLUIIARP'

lördagen den 22 juli kl. 20. STENS LEKGÄNG'

SlutarPs ldrottsf iire'ning'

Gosta Arvidsson klar
6b-9t' p.r

IOr
(*Åw arXw)

FAIK tog tre Skaraborgsmästerskap
och blev bästa klubb.

(]östa Aruidssott'
d,ter å^rsbiist t kula.

Finlandskampen.

Skaraborgsmåisterskapen . i fri
idrott gingo i söndags i Karlsborg,
och trots att det reg'nat kraftigt de
sista clagarna, haQe arrangörerna fått
god ordning på banorna. Tävlingar-
nas i särktråss båsta resultat stod
Gösta Arvidsson, l-alköPings AlK,
för, då han i. samband med lands-
kampsuttagningen i kula noterade
årets bästa resultat med 15,40, Han
visade dessutom en enastående jämn-
het, hade tre stötar övör 15 meter
och den sämsta På 14,89. FT:s för-
handstips slog sålunda till fullo in.
Sorn tvåa kom Tage Sönegård, Lid-
köping., med 14,58, och det blev så.le-
des två skaraborgare, som få förtro-
endet att representera Sverige i kulå
mot Finland.

Väliarna av

bondeförbundet
inom Klnneved' källas till sam-
manträde i lokal VinternY, KinnarP
fredagen den 28 juli kl. 19.30 för
uppsättandö av kandidäter till hös-

tens kommuiralfullmäktigeval.
Kinneveds,BF; SLKF och SLU.

1 0rtilttiga tttt
lmed grisningstid om

lsalu i Marbogården'
I ret. 98 Kinnarp.

g$t|gg0r
kr. 10 aug.'t
SlutarP.



9x,tt' i Jllinmarpo" $iieotparb

|5'65*,;.?,' ,fuyy*son
$tockholm den 28 (TT). Änc1ra daqen av Svensk-fineka

landskarnpen kunde genomföras ultl.r avg1,;r.t ni5.'cket bätire vä-
derleksförhållanden äp d?rr iöi,står. Banc,n:, hirt,- torkat upp fint
och även 93 -lnte soleir sken, så vnr oåt i atta fail ctt par gj.auer
v&nrrare i iufteo. Läktarna fylldes ockeå bra och .Jå -flaggtere-
monlen upprepadep på slaget L9, veriratle ciet tärnligen å'[isatt.
Ungefår 5 min. senar.e val döt klart för kvällens förJta st&rt 110
Jn. häck,

lördagen den 29/7 kl. 20-24 till
Sedvanliga. festanordningar.

musik av, GILBERTS KAPEIL.
Kinnarps ldrottsförening.

{*balton
anordnas å Tångavallen, SlutarP'
lördagen den 5 aug. kl. 20 under
ledning av Lasses lekgäng.

Kiunevetls SliYtteförening.

F(}LE(PARTIETS
r'äljare i Frökinils kommun kallas
att sammanträda i N- T. O.-loka-

iIen, Kinnarp, måndagen den 7

I augusti 1950 klockan 19.30.

I Xinnurp den 31/? 1950.
t

Gösta Arvidsson tog
,'1: .'" -,"sitt första S/tt-iäcken.
('l.cl- an orfikat)

Rune Persson 5:a på 1,5!0 ,mi
I kula fick Gösta Arvldsson. !'al- ,

köping, redan I första stöten upp I
15.51 m. vilket resultat ingcn för- |

mådde hota eller ens komma i när- 
|heten av, I

Två 14-16 års

POJKAR
erhålla omedelbart intressant an-
ställning vid

A.-8. Slutarps Möbelintlustri.
Tel. Kinnarp 4b.

fi{ot $emensomt mö|.
Boncleförbunclet.s valfilm visas å föijande platser:

SLUTARP, folkskolan, söndagen dcn 13 aug. kl. 16.00' Talare: lands-
tingsman Thorsten Ringqvist, Aplared.

TRÄDET, folkskolan, söndagen den 13 aug. kl. 18.00. Talare: lands'
tingsman Thorsten Ringqvist.

FIVLtrRtrD, folkskolan, söndagen den 13 aug. kl. 20.00. Talare: lands'
tingsman Thorsten Ringqvist.
Till talriht bcsök inbjudes.

Södra Älvstrorgs distriht av Lantlsbygdspartlet BF.

t kula.

'trn Slutarp, Missionstältet.
En serie väckelsemöten börjar tisd. kr. 20 och beräknas pägä 14dagar. Evang. Ester Nyi6n och Edit Johansson tala och 

-sjunga.

vidare medverka K. Frandell och sångare från Äsarp. NIötenJ fort-
sätta onsdag och torsdag kvällar samma tid.

Alla varmt välkomna. Offer uppbäres.

Slutarps Miss..församting.

3 billiga dagar
TORSDAG, FnnDAG och LöBDAG denna veclia.

Herrmössor frän 2:50, herrbyxor, damstrumpor, baclartiklar. klän-
ningstyger m. m. Verkligt låga priscr.

Kinnarps Manufakturaffär
Tel. 134 Kirrnarp.

Valkretsombutlet.

lf ögurinrru$$gradu I 
o**å,f 

^li[.,y,,1xi,,#; 
'

inom fr'rölrlnds storliommun kaltas | ^ln-nt. å Slottsshågsr)a1len.härmed till sammanträde i Bvee- |

nadsföreningens lokal, Sf uia]r"p, | - Till Ame-rikaspelen på'slbttsskogs-
fnnqdqoan rton e qrro ioxn l,t oÄ. 

,, vauen den 10_11 augusti ha bl. Rune

En huggorm llc'&'
rnätande ,inte min'dre än ?0 cm.

avlivades 'en dag i ;början av vec-
kan av väganbetaren Josef Ähl,
Kinnarp, då denne var ute På
svampp'lockning. Orrnen visade sig
vara en dräktig hona rned inte
m'indre än 21 ungar i sig.

Alla,, som. ha inlämnat skor till
reparotim. hos undert., bedes av-
hämta desamma senast lördag
denna vecka. Verkstaden sedan

rtängd.
A. Dahlberg.torsdagen den 3 aug. 1950 kl. 20.1 ;;;;;;. och Gösta Arvrdsson, Farkö_Ärende: Nominering av kandi- | nin8s ÄIK, anmälts. Rune kommer

dater till höstens kommunalfull- | att starta pä engehka milen. Man
mäktigeval. I ii:--?:kå1-.^ittt -förhandslöfte 

från

Kinnar

?in',,uoeo,'ose,*i*onins. 
I i 

',t".X1"*,*,ffi.il:T*i,*åi{ 
I'r sonpokalen. Gösta möter i sln sne_ |

cialgren bl. a. Sven Edhiund, Vitiåg, j

IIagfors,

Iiinnaep böst
:'{, i NTow D!}r;
gkaraborgs läne N. T. O.-are hade

I söndags DM i fri tdrott å Hatro td-
rottsplats. Det vackra vådret hade
lockat tlll relativt stort deltagarean-
tal och många åskådare. Elon Ar-
vldsson, Kinna.rp, plockade hem två
DM-tltlar. Ett stiligt vandrlngopris
som ;kåinkts av lokalförenlngen I
Hjo eröwa.des ev Kihnå4)s lokalföre-
ning. Resultat:'

100 m.: Elon Ärvidsson, Kinnarp,
12,03; 2) T. Bergstr.öm, Mölltorp,
12,06.

Kula: 1) E. Arvidsson, Kinnarp,
11,34; 2) Yngve Johansson, Kinnarp,
1O,66.

Höjd; 1) Yngve Johansson, Kin-
narp, 1.45; 2) Harry Göransson, Kln-
narp, 1,45.

Längd: 1) T. Bergström, Mölltorp,
5,27; 2) H. Håkansson,.Baskarp, 5,18.

Dlskus: 1) 8. Björrell, Baskarp,
32,28; 2) Yngve Johansson, Kinlarp,
31.88.

Spjut: 1i Yngve Johanss,on, Kln-
narp, 43,68; 2) I. Bratt, Baskårp,
43,24.

400 m.: 1) Eldor Ändersson, Kin-
narp, 58,1; 2) FI. Håkansson. Bask-
arp, 68,2.

L.500 m.: 1) Eldor Andersson; Kin-
narp, 4.26,8; 2) G. Frisk, Ktnnarp,
4.35.

Trafiktillstånrlen. tLlg-fi,
Regeringen har ogillat av Sven

Ande3sson i Slutarp framförda be-
svär över 'att statens biltrafitk-
nämnd vägrat honom tillstånd att
övertaga ett av AB SlutarPs Mö-
.belindustri innellalt trafiktill-
stånd för en inom l0nneveds soe-
ken stat'ionerad lastbil.



Elutarp-Tomten- B 4-2.
Slutarp tog full poäng t Shara-

borgsdebuten efter att matchen ig'e-
nom haft det mesta av spelet. Mar
kanekd hade väntat sig trättre mot-
rtånd av gästerna, vilka dock stöll-
le upp-med tre reserver, men även
hemraialaget hade reserver. F'örstn
kvartea bJöd på rivande spel med
hemmalaget som det dominerade. I
10:e rnin. drog hemmalagets vänster-
ylng upp ett anfall och efter tråckel
frarnför målet kom bollen ut till hy.
Göran,rsoa, som frÄn närp håll olog
upp den I niitta.ket.. glutarp hade
iortfara,nde nrÄlchanser, och tre mi-
nuter denare korn cf. Arvids'son ige-
!rom, och . man kunde notera 2-0.
Spelet Jåmnade ut sig men i 32:a
rnin: slog cf. Ärvldsson in tredJe
nålet på passning från. vi. Tomten
reducerade till 3-1 på etl långsltott
fV hl. Pn Btund ln pÄ andra halvle.
ken gJorde Slutatps måhrakt en omo-
'uiveråd utmsning och åsfadkom hör-
na, på vtlken hi. åter var framme,
och 'Slutarps tremålsledning hade
därmed krympt i hop till 3-2. Hem-
malaget hade flera bra tillfällen att
öka men trävirket var i vä.gen. I 35
min. lyckades dock hY. Göransson
krångla slg lgenom och fastståUde
slutresultatet till 4-2.

I slutarpslaget få. målskyttarna
räknas som de bästa i kedjan, dår
t{allagård gjorde come-back. Försva-
ned hade sin etyrka i halvbackslinjen,
Andersson-Juliusson-Lund1n, av vilka
särskilt den sistniimnde gjorde en
uppmårksammed lnsats,

Innertrion i Tomten gjorde biista
intrycket sa.mt 1 försvaret vb. ch,
hhb.

G. giill, Trädet, dömde gott den
juste uppgörelsen. lAlE-SO,

Kinneved.
EXTRA PASTORATSSTÄMMA

i Kinneveds folkskola fredagen den
18 aug.1950 kl. 16.

Ordförantlen,

Eyggnad$$ltickaro
erhåller "arbete. Lars
Ifinnarp..Tel. 178.

Karlsson,

I Ost"a skaiabnrgsserien.

I Stenstorp---slutalp 2- 2; Tomten 
1

f El--Karlsbor9 2--O; Mullsjö*N. Få"- |

l6tlås 3- 1; IFI( Skövde B--Vårså.s 
I

l*-t. I

tLl{.$ ' Sluterps lF lår
. ansld"g, 7.500 kr,

Regeringen har beviljat Rikstd-
rottoförbundet tillstånd .att utbetala
ett flertal mindre anslag till ldrotts'
anlåiggningar där'ibiand l.cu0 kr, tlu
Slutarps Idrottsföre4ing.

TrafiJ<tillstånd€n. r5/r- 5b,
Regeringen har ogiliat ihr Sven

Anderssons i Slutarp besvär över
att han vägrats tillstånd att över-
ta AB rSlutarps Möbelind'ustris tra-
fiktilistånd för en 'i Kinneved sta-
tionerad 'lastbii.

Diverse

En gånd
pä 20-25 tunnland önskas arren-
dera. Brevsvar till >Ärrendator>,
Kinnarp p. r.

Itedelmåltigt i kula
av 0östa lrvids$oft.

Ähngsås den 16 (T. T.). Vid fri-
idrottståvllngar i Soilebnrnn på ons-
dagskrräilen löpte Rune Gustafsson,
Lidköping 100 m. i motvind På 11
sek. järnnt, oeh Gösla Arvidsson, tr'al-
köping, segrade i kulstötning På

ALL JAKT
å följande marker. samt lössläp-
pande av drivande hundar förbju,:
des enligt lag å följande gårdar:
1 mtl Fröje samt Granet och Leds-
backen samt 7/4 mil Tången i Bris-
mene.

Kinnarp den 19/8 1950.

Jakträttsinnehavarne.

14l(.$.
Guadhern slag Kinnarp.
Gudhems IF besegrade Kinnarp

vid en klubbmatch i fri idrott å Gud-
hems idrottsplat-s.

Resultat: 100 rn.: 1) Stig Johans-
son, K., t2.!; 2) U. Robinsson, G.,
12.2; 3) O. Thörnell, I<., 12.3.

400 m.: 1) Artur Johansson, G.,
60.00; 2) Eldcr Andersson, K., 60.0;
3) Il. Foliin, G., 62,8.

1.500 m.: 1) Ärtur Johansson, G.,
4.38,8; 2) trlldor Andersson, K., 4.42,6;
3) E. Lundin, G., 4.58,0.

Höjd: 1) O. Thör'nell, K., 1.55; 2)
E. Iioilin, G., 1.50; 3) E. Lundin, G.,
1.45.

Lii.ngd: 1) O. Thörnell, K., 5.33; 2)
E. Foliin, G., 5.10; 3) E. Lundin, G.,
5.10.

Kula: 1) Ä. Ström, G., 12.48; 2) E.
Lundin, G., 10.61.; 3) G. Frisk, I(.,
10.58.

Diskus: 1) Å. Ström, G., 34,82; 2)
Åke Andersson, K.,2'I .20; 3) G. Fris]<,
K.. 26.40.
'SpJut: 1) Eldor Ändcrsson, K.,

3ö.01; 2) Bertil Johansson, G., 34.42;
3) Ä. Ström, G., 32.42.

Slutpoting: Gudhem 47, KirrnarP
41.

14.32 \\lt-fl.

FOTBOLL
å ldroltsplatsen, Slutarp,

söndagen den 20 aug. k1..15

Skaiaborgsserien:
MULLSJö II'-SLUTARPS Ir.

Asarps och $lutarps
missionsförsamlingars söntlagsskolor börjar ny termin sönd. den 20
aug. 1950 i Äsarps missionshus kl. 10 fm. och i Slutarps missionshus
kl. 11 fm. Alla barn hjärtligt välkomnal

Missionsf örsamlingarna.

SLUTARPS
II}ROTTSF'öRENING

anordnar

r/'l t .Y_efuct{ton
lördagen den 26 aug. ki. 20.00
å fdrottspiatsen, Slutarp.

Slutarps ldrottsförening.

En 4-årig, starnboksförd.

Härhilfohtik
och en blandrasstövaro till salu.
Martin Ahl, Hallsäng; Kinnarp.

N. "F''åleås
Hjo B
Slutarp
Mutlsjö
Värsås
Tomten B
Karlsborg
Stenstorp
IFI(ShövdeB 3 0 0 3 ä--200

3 2 0 117-6 4
2,2006-24
s1207*54
21104*23
2t 019*? 2
21014-42
2701]..-22'30121-9 1

Skar*-Ålvsborgs Pokelserie.
Åsarp-Slutarp 3-6; Blidsberg-

Sandhryn 1-5; Kåttllstorp-Floby
1-4; Grolanda-Börstlg 3-0.

ALL JAKT
å alla marker tillhörande Kinneveds Jaktvårdsförening inom Kinneved
och Skånum i Grolanda socken är vid laga ansvar förbjuden.50:- kr.
erhåller den, som kan bevisa olaga jakt.

Kinneveds Jaktvårdsf örening.

Torr sägsiiän
till salu.

AB ' Shrtarps', lt{öbellnclustri,
Slutarp.

Tel, Kinnarp 45,

KINNEVED. thlt'so'
Vid extra pastoratsståmma i fre-

dags i folkskolan fattade.s beslut om
utarrendering av torpen Byslätten
och Vasaslätten från 14 mars 1951,
då nuvarande amendatort frånträder
sitt arrende.

Arrende
Arrendet å torpen Byslätten och

Vasaslätten under Kinneved Präst-
bolet, Kinnarp, för nästa tio års
period utbjudes härmed under
hand. Arrendet omfattar båda tor-
pen gemensamt eller oekså vart
för sig. Torpen föder tillsammans
c:a t häst och 5 nötkreatur. Lig-
gcr 2 km. från Kinnarps järnvägs-
station. Vid väg.

Närmare upplysningar lämnas
av Kyrkovärden Ragnar Johanson,
SIJrtarp.

Änbud skola vara denne tillhan-
da senast den 10 sept. 1950.

Kinnarp den 18 aug. 1950.

Pastoratkyrkorådet.

tlstm akaraborgrrerlsn.
Slutarp-MullsJö 1-1 ; Karlsborg-

Stenstorp 1-0; Värsås-HJo B 2 -3;N. FågelAs-IFTi Sl<övde B. 10-1..



Bondelö

TTSAS

Frökinds hofnmun.
Härmed kungö"esr xl +oi av trdtfio' kommunalfullmäktige iirom

tr'rökinds nybildade storkommun förrättas i samband med landstings-
mannavalet söndagen den 17 sept. 1950 i följande inom storkommunen
beiägna valdistt'ikt:

BRISMENII, lokal folkskolan, tid kl. 72-14, L7-79.
BöRSTIGT lokal Ekarps skola, tid kl. 9-*1O, 11'30-14, 17-79.
KINNDVED, lokal Nya Eolkskola,n, tid 9-10, 11.30-15' 17-19'
LUT RA, lokal Folkskolan, ti.d kl. 12.30-15, 17-19.

. VÅBKUMLA, lokal Folkskolan, tid kl. \2-t4,17-19.
tr'örfattningseniigt erinras om rätt för väljare att i vissa fall ut-

öva rösträtt inom riket å postanstalt och utom.riket å svensk beskick-
ning eller konsulat. För erhållande av röstlän$dsritdrag hänvisas till
valnämndsordf. i resp. valdistrikt.

Valnämndsordf örandena.

rhundets ttnlf ilm
"Mot gernensamt må!"

å fotjandc platser och tider:

vÅnruulÄ sKoLÄ lördagen den 26 aug, kl. 19.30'

Föredrag av landstingsman HARALD PETTERSSON'

Kvättunt. .

SLUTÄRP, rÖBENINOSflUSUT trördagen dcn 26 ar"rg. kl. 20.30'

Föredra,g av landstingsnan HARALD PETTERSSON'

. SANDHEU, OBDENSHUSET sönda,gen den 27 aug. kl' 19"30'

Föredrag av fru MAJ LARSSON, Luttra.

KYIIBO, BYGDA0ÅRDEN söudagen rten 2? aug' kl. 20'

Föredrag av' riksdagsman G. IIALLAGÄIiD, Slutarp'

t|CIOTRl{$ IJALIIL[J|
visas i

Byggnaclsföreningens lokal,
SLUTARP'

;önd. den 27 aug.1950 kl' 19'30'

Ett aktuellt bildsveP.

I SOMMARSOL'
en film bYggd På Lars-Erik

Larssons Pastoralsvit.
Föredrag av Biksdagsman KYling'

I samverican - inte klasskamP'

Alla hjärtligt välkomna.

Högerf öreningen.

Fotbotrl: z'llg-s'o'

Slutarp-DlullsJö 1-1.
Efter två års vigteis'e I skilda seriei'

möttes återigen de båd:r anlagonls-
terna, vilka för det mesta legat och
kämpat om tätplatserna. I likhet
med motsvai'ande r,nöte för två år se-
dan blev resultatet 1-1, och därrned
han L,iullsjö vara belåtet, eniir hem-
rnalagets kraftiga spelövertag före
pauselr borde givit en tvårrrålsledning.
Nu kanske det även inverkade På
Muiisjös spel att de på grund av jus-
teringar voro tvungna a,tt stäiIa upp
rned trc reserver. Sin bästa tiran ha-
de de i rnålvakten Flif. Rland uteför-
sval'arna var cb. )),Iunb,:)>> Lindstedt
både i spelhänsccnde.och bokstavlig
berriär kclse. huvudet högrc än sina
]<arnra-tor'. I(edjans lltailnar voro gan-
ska jåmna dock med ett Plus {ör vi.
Gustavs.son, l'ill<en även stod för: må-
Iet. Hemmalagets styrka låg även i
denna match i halvbackstlion Anders-
son--Juliusson-Lundin, vilka stop-
pade det mesta av det Muilsjö åstad-
j<.om i anfallsväg. VIålvakten Ruth-
.nan gjor'de ctt golt atbete. och av
backalna var l{jellander ett s;tr'å vas-
sare än Rehn. I{ecijan lyckades bäst
.före pausen. Cf. Alviclsson gav Slut-
arp Iednirigen i matchens tionde mi-
nut, rrcn innan signalen gick för
halvtid, hade Mullsjö utjämnat, oclt
trots goda tillfäIlen från båda håilen
för'blev resultatet oavgjort.

Domare, Carl Guliberg, stod för en
del konstiga domslut i andra halvlek
men dömde i stort sett bra.

0usrloclts- oclt $ylna$ldtts$titntner$k0r
såväl vana som ovana samt ed PASSFLICKA erhålla omedelbart

fast anställning.

a.-8. KTNNARPS TEX. ATLTNDUSTBT.
Te1. 85 Kinnarp.

Riksdagsman

FOLKffi,KYä-$NG
'. talar'siintlagen den 2? aug. i

JÄLA, Stora Västerbo'k1. 17.00 och i SL{JTARP, Bygdegårdsföre-

ningen kl. 19.30.

På båda ställena visas Högerns valfilm ))1950, ett biltlsvep>> -
>I somnar.tiö>,, byggd på Lars'Erik Larssons >pastoralsyit>.

TIöGERN.

Fältmissionsdag
Söntl. 2? aug.

Immanuelskyrkans ungdomar och
past. Yngve Löf besöker:

Tiarp (Kungskullen) kl. 15,

Stenstorp (Missionshuset) kl. 17.

Ungdomarna från Vilske-Kleva
och Gökhem samt past. Eghammer

besöker:
Axforp (Missionshuset) kl. 15,

Söyby (Missionshuset) kl. 18.

Ungdomarna från Vartofta och

Kättiistorp samt Nils G. Johanspon
besöker:

Badeneil (Missionshuset) kl. 19,
Vistorp (Slättereds gård) kl. 15.

Evangelisk predikan, sång och
muslk. Välkomna.

Koll. till V. M. U:s tält.
Falköptngskretsen av V. M. U.

Folke I{yling ta,lar i JäIa, Slutorp
och Sandhem. Lslt-W.

trIögerns vaUilm visas i rnorgon
kl. 17 å Stora Viisterbo. Jäla. och
kl. 19,30 i Byggnadsföreningens
lokal, Slutarp, samt om tisdag kl.
19 i Föreningshuset, Sand,hem. På
samtliga ställen komrner tal att
hållas av riksdagsman tr'olke Ky-
Iing ooh dessutorn köres filmen >I
somr-na'rsol>>, ett aktuellt bildsvep
byggt på Lars-Erik Lar,ssons Pas-
toralsvit.

otoicykel, N. V.
125, cc, obetydligt anviind, till salu
biiligt. Tel. Kinnarp 47.



Kinnarm allnrdnar 
1#

$ffi-gnng i mctgorl,

Kinnarps IIr har även i år fått
för'uroenclet att arrangera DM-gång,
och i morgon äger mästerskaPet rum
med st.art vi.d Kinnatps skola kl. 14.
Sammanlagt 13 anmäiningar har
man hittilts fått i de tre klasserna,
nämligen I till seniorernas 25-km.,
och 2 vardera tiil juniorernas och da-
meraras 10-km.

Favorit i seniorklassen'är Ingvald
Adreasson, Sviingen, Borås, och ha:l
får i första hand se. upp för klubb-
karnra.ten Arne Svensson, samt Tor-
björrr Andersson och Gunnar Sand-
ström, Härlunda.

F ör juniorsegeirr ligg.er Kinnarps
egen Gunnar Johansson' nårmast till
hands, och Ingrid Johansson, FAIK,
bör inte ha någ"ra svårigteter att vin-
na sin klass.

All jakt
är vid laga ansvar förbjuden å ne-
dannämnda gårdar: Backgårdarna,
Ledsgårdarna (I. Gustavssons och
K. Wilhelmssons), Marbogården,
Siggagårdarna, tyckorna, Mossa-
gården (I(jellanders), Mellomgår-
den, Grenslund, ödegården (Mag-
nussons).

Slutarp den 1 sept. 1950.

Ägarb och jakträttsinnehavare.

Arhetatepartiets valfilm
VÄGEN GÄR VII},4.tsE....

visas i
. Föreningslokalen,Slutarp,
måndage4 den 4/9 1950 k]. 20.00.

Föredrag av riksdagsman
Nils Odhe, Vinninga.

Allmänhetdn hälsas välkommen.

Kinneveds Arbetarkommun.

lordbrukarna behova I it*rildåiffi rdr:i*ä:mjordbiukarna bshova I lueiåä*i***'"däxr';l''
frihet i sin närins.l lfrp,fiffiu:p*:r*il"$itstlg-a (talAvo,rtihet) v I ill:,' :y:::: Johansson, Kinneved.

Talrikt besökta högenmtiten i Jäl.a och S{utare.l lil'i,'1il:f:åit?å"1å'iJ,,-,tJ",u"?'3jf,1I jtar': Gösta [,ar*on, liinneved,47 1r.,

J äla, för}öpte med god publiktill- l. r 

- 

r lGustav Oskalsson, Valtofta, 45 1:.;
srrrtning oÅ au "ltfl qi";öi"- Ingrid Johan$son iUl,ffiä":Yl.ä?ä,f,iiå'i*'1,1;lslagen uppskattades livl.igt. Fro- ^_:-_-!r- ! Frrr l-"1111"'ii6'* å,iiil"H;i,Tåä"^^räi.;,,grammet upptog musik oeh.sånE, trtl|VlSt-tof l I lJlYl'!f Clttg lrlan tog-Sven Gustafsson, Grolonda
ti,,,uta av fo*sko,,;:*lt*Jn: 

suuBrän i D M-sång 
I #_:i.'#*{*"fj*;i*J**1"

Erickson l)imhn r;r^ r.x-^-**-^ I$unarp var arranför i lmiislerskiipcts 1:r orngång or:h nii.

-- iGustav Johansscn,'Krnneved, 46 p.;
i I a.- förtiinfp mord onÄ nrrLrir-+irr ' lGustav Osl<alsson. Vartclfta. 45 lr.:

Erickson, Dimbo. Jäla höeerfört- .Ifi[narp var nrrangör i lmiisterskapets 1:4. orngårrg och nä'
nings onår. Iantbr. E;il il;;;ä;, lr,k'so' söndags. i}ffi iXlä:,,å:ld?5";T å':X'fåtffi;!!rLr6D vriur, rs,urul . el.trtIxjrJesEon, - - ^------o'-- , lptt_a. i et.åtrrrde, förstod inan vem son!
suinnagården, rit<taf1 gå":tf: DM l sång på 2,5 nrit för scniorer i;T5"ihÄrets 

miistu'sk5'tt'
några hjärtliga väIkomstord till o"i"io t<m. rdr damer och Juruorer ! + ocrr 5 klaes: 1) Haldor Ärfreds-riksdagsman Folke Kyling, .Fom i avgjorde* i söndags i Kinnarp. I.^- r.rL*^rorerro 74 n e\ A Ac.r:-,*.rr,.ovru r ar{,Jvrulr; . ^-..,..*,{._., -" __ ison. Grolanda, T6 p.; 2) G. Oskars-sitt tal bl. a. yttr:ade: I damklassen stod F"alköpings vac- l;;' ;;;;:äq 7ri. _R) srrcn (lrrqrqrq-a. JLLraqe; ,_-:**:::..* -'*,--r,..'s1 li] ison. Vartrifta, T5; 3) sven Gustafs-

,Efter talet följde eår kert srående lngdd Johansson i^sei-t'- iil: i;;ä å.. zs; +l Gustav Johans-
rr rrnnrii-^-:^ ^,- .^.*-'lg:,:jj..'Yt3 ltlass och vanri på den goda uaen !.,.- ri--^.,na' tr. K\ po'nh r^rrnn^ocJl ynr_f.ora1ds av pjäsen "Kärtek ffi:ö il;rfi:#i*å;":ä"rXliå1*,1iTi,'i i::' TX"^'"cd,,:t4;5) Bernh. Jorrans-

ljl'-i"l9o:iY:,:le1;d av amatörer liÄrf*^t*;;:g:S:^fiT::i;l;;;: l;:l;"",*;t?'ulo' 
6) or'r Änders'

frå,1 .N. tr'ågerås, sorn sköne sig d*,*flS:,::*:j:llTtr**^,,.*^* i""äi"',?iJ*'Jf!;'!o*t, La'sson, Kinne_
merd den aran ocir 

"",'u,;",n;:fi :?tr"j:"fifffffi"{ffJ q:Hil lnl,l;,,,i,,if "T[til"6+,4;ä"
rad.es. En stunds fcDuuuuD rvrÄrsÅdr. LI'aq._ gick dock ut alltför hårt och kundc l__; :,^. ;;:
lTtl+":3:q:T;,'-1.tr1tl och r'- H,"l*::":r-r"1,: "*lr:,r"qr*i:i 1""i, Tld tPT , '1, t#11 itå:l::*ull- "I sommartid." visades. Härrun<ras*taktiskr s{enae c1'1". i33l: iäit;rij, 3;, äj fff]!*ffii- pv-s---e-ur* vr.@sED. --*----:;:. -å:":I:-:. -;'.::;.-,,--;,::, lson. var.rofra,6n; J) r(une $venssonPå kvällen talade riksdagsman !-ii1*"ö*' Gerhn'rd F'risk lockades llårä, oT;-äi fng,re Gustafsson, Jäla,

F4ilg i eyggnaJsrö;;;G;;l;: *i'i,#Hgffi:,Xl*Jjf,åå':i?å: i;i;-bi ä"-';r lohansson, Gr.,anda,
I-^l : ö r r

&'Lv,'\v' a' ruluJvru ^i:^Y:,'-*i:',':j.lij.- | ilanda skf. ?l/tr-tJ'lunda, 2.22.54; 5) G. FrlsJ<, Klnnttp, I l'*---*

kal i slutarp till en Lycket äär"*'u"""", rnen sedaå a*iä.{": l56lngta.,rru' om Normapokaren (5ta:trik . pub,lik. Som möteslädare vrlnni.to gick <iet undan myckgt- bl?, l#;)",;i-ärotancta 841 p.; z) val,_fu:ngerade hr Ragnar Johansson, ,?:l !19"" blev så god som 2.20:19:.yii. iiäit", es8, ä) Kinneved, BzB.
vilken värkomsthär"i9.1-".1 1"r 'Tåhä!i-ilå"p#å;,"ä 

}",..,r,i!Ti: i",Xii'."il-?lt;]åu";t :t*l::x:tarlkadetalaren. Däreftervisades äääo"ar,cmintedeövrigå,fåtå{rig: r^^,r. o,'.rlHögerns vatritrn. iyvärr L""Je ylf:*. rör den arubitiöse r.i{.t'ii I il3å1'-?lrr?:::,Trj"t?H:f;.5j1"r";ickre filmen 'lr sommartia" visas, t?JI": på den .stunclan<le nM:g^Tf::: ,ä]"aiiJnison, vartorta, 45*87:82
be,roende på krånger med högtai# Få?'#it|äåHm;.'J{'"ii:äf,i,lfi1 t i:ilF*a Larssorr, Kinneved, 4'r
na. 

, .*Il:*"uer prissamiing.k"nXT,,:*:: l-:";:"_fiaist *"0 skjutningen hörl

- 60 år fyller den 4 sept. tÅ a"- I llY:,:s'.*ng slut utdelas av Gunnar r.."trJ" 
-äträ?i"-'ä1i'å"äf. ;';;;;""

ter Ani!,et'ssön, Lofsgårderi, x-ttr"*p. l ,ttigj;tXffi;. on1v3]de_s _Yngve Gustaf,sson, J-äla,', r\uurdrP, l I Raqultat:x'm Andersson' som är rötrd i Kinne- | | iili,'*", _r; rng'id Johir,nsy1,.,la| 
I ff) ]'Ifi:"ti:":ä",?f.:åftd,?,+å;iti:

Ii$; f],lli"* [1T}åltl,iåtä.ff; I i t:*l- bs,40; ä) Ånn-]ilrarr rräriur, 
lrcrseredamöter, en rrån varje röre-

[ååätr"i1'i?"?J*1ä,:?:','J:ffi'":H I I fili l]. gy":l:_r:try"j',.r::- lf;;1.ä "'::i;i;.lf*v?iiiäi"'f::l;kommunens fattig:vårdsstyrelse och I i -^"_:"';, ;å. X:^äi.._ ";':::*::"' .:.:::- i hard Jchansson, Vartofta, Assar
barnavårdsnämnd."clad;;i;""rlr.äir:l lnarn'*!*'!t9; 2) $rig Kartsson, svän- iiå.rt.""*", Döve-Bör.stig, och car.l
lig till sitt viisen'sami'"-iririg raii I l t-:l-ul,'å /1 eonnr.'*Ä'- aräerrrnrro j Johansson, brismene.
rddig har rron sr,arräffi;l',ffilll:fiT;, il ? iXxti-ä'; !l:i:i!l; i";tl,;tt*:-;i lms.,t:;#*,vänner, vilka säkerlig
högtidsdasen st;;Ä;ifJto'ni. 

-*-- 
l. l3'19'q9; 3J -arne...svensson, svänsen'l liaii'-ror. åc[ skotskjutninsen: dro-
| , i 2.1s,40; 4 ) TorbJörn Änders*vrn, Hiir- | . ;;;" ".;; ar/,,-s1

2,r4,36"
Lågr 1) Gångklubben Svängen,

Borås, ?,04,32.

Skara-Älvsborgs Pokalserlo.
f'loby-Vartofta 2-0.
Börstig-Kättilstorp 2-2.
Slutarp-Blidsberg 4-1.
Åsarp-Grolanda 7--0.

Kinneved.
EXTRA PASTOTiATSSTÄMMA

i lfinneveds nya folkskola tisdagen
den 12 sept. 1950 kl. 16.00.

Ortlförantlon.

1.400, hö från odlad jord 2.400 och -
från naturlig äng 1.600 kg.

Ki,nncDCd, och Vat kumZo; höstvete I3, höstråg 3, varvete 2,8, korn 2,7,1
havre 2,5, blandsäd 2,8, potatis 2,5, Ifodclrotfrukter 2,5, hö fr. odlad jord l
2.5 och från naturlig äng 2,8. - Be- I
räknad shörd per hektar: höstvete I

I 
2.100, höstråg 1.9O0, vårvete 1.200, I

I korn 1.400, havre 1.300, btandsäd

Väderleken för höstsäden gynnsam
och skörden vä}bärgad. Vårsåäen har
särskilt på den lättare jorden lidit av
torkan, i synnerhet den tidigsådda
torde därför ge mindre si<örd. Äter-
vii.xten på vallarna clelvis clålig på
grund av för torrt väcler strax efter
det dessa slagits. - Där helträda fin-
nes har brukningen gynnats av den
torraväderleken. tfqr$J,

rDodge 1938'
A.dörrars, välvårdad, säijes bil-
ligt. itcl. 101 KirrnalP'

Ytterligare,tra,fitktillstånd ej be-
hövligt i Ktumwed.

En av trafi,krbilägaren Gösta
Larsson i iKinnarp lhos iänsstytel-
sen gjord tframställning om ,tirll-
stånd att i rl,arsson medgiven be-
strällningstrafitk för pegsoflbeford-
ran dnsätta ytterligare en amtormo-
'bil, ihar rlänsstyrelsen funnit sig
icrke lkunna rbifalia, enär av mtred-
ningen i ärendet frarngår, att det
sökta tiillståndet ic.lke [<an anses
,vara tbdhtj,vrl,igt. dIq4J.



östra ekaraborgtserien.
$lutarp-Hjo B 3-1, I(arlsborg-

fF*I( Skövde B 6-2, Tomten B-
Mullsjö 1-2, N. Fågelås-Vårsås I

5 4 0127- 7 B

532016--78
5 3 1 1 13- B ?
4202 i-64
420214-174
+202 7-104
4 1" 1 3 6-- 7 3
4022 ö-702
5005 8-31 0

Fotboll:
'/q-sr.Slutarp-IFK IIjo 3-1.

Eluterp hålter foltfarande kontak-
ten med iedande lråge1ås och kunde
efter el relativt jiirnn match hemföra
se3'ern över Hjo ts med 3r*1. Det var
frillnsi gcnoin ctt effclrtivarc spel
rakt på måI, som resuftatet nåddes.
Slutarp ställde upp med reserv för cf.
Arvidsson, va1's.plats intagits av hy.
A,ndei'sscn, sr:m skötte sig til1 allrnän
belåbenhet. Vi. Andersson, sorn gjot-
de två mål och i övrigt visade ett
gctt -"pel får' vä] sättas fr':irnst i ked-
jan. I försvaret. uppinärksammades
de båda backarna Kjellånder och
Engdahl för ett effektivt spel. Hjo-
reaervel'na förfogade över ett jåmnt
lag, och det var endast måIvakten

, som höjde sig över de övriga. Gäster-
nss anfall som gingo för' rnycket i
si.dled revos upp äv hemmalagets
haivbackar, och då dessutom Slutarp
överlag visade sig vara snabbare på
bollen åstadkoms inga större farlig-
heter vid hemmalagets målbur. Vi.
AnLlersson gjorde sina båda mål före
peuscn, varefter gästerna en stund
in på andra halviek reduceracle tili
1-2. Sluh'esultatet 3-1 fastställdes
av cf. Andersson.

Dornaren Allan Andersson från
Sl<ara får överbetyg.

SLUTARP

IIH&gIffi
inkommer första sändning på

måndag.

Olof Nilsson, tel. I-finnarp I-06.

Dvert Santl6n, tel. Kinnarp 1-33.

All jakt
är vid laga ansvar förbjuden å ne-
dannämnda gårdar: Backgårdarna,
Ledsgårdarna (I. Gustavssons och
K. Wilheimssons), Marbogården,
Siggagårdarna, Lyckorna, Mossa-
gården (Kjellanders), lr.{ellomgår-
den, Gr"enslund, ödegården (Mag-
nussons).

Slutarp den 1 sept. 1950.
" Ägare och jakträttsinnehavare.

1

l{. Fågelås
Slutarp
Ii{uiis;lö
I{jo B
Väreå,s
I{arlsbcr:g
Torrteir Lf
Stenstorp
Itr'K Skövde B

DAN$ DANS

I

l
f
L
c
a

Ed;th S*gersfedts
gamla välkända orkester gästar KINNARPS FESTPARK
lördagen ilen 16 och söndagen den 17 septembei.

KINNARPS I. F.. I

öot&uö*en
i Kinnarps Fesfpark

lördagen den 16 och söndagen den 1? september.
irrriiirrirj: IlL.i, ,r rr..

EDITH SEGER,STEDTS
gamla välkända
radiqorkester.

KAF'F'ESERVERING,VARM KORV, LÄSKFDRYCKFR,

KONDITORI, CHOKLADHJUL,

TOMBOLA med värdefulla vinster..

Till årets trevligaste och glatlaste fest inbjutler

KINNARPS I. F.

FOTS$[-N-
å Idrottsplatsen, SLUTAf,iP, söndagen ilen 17 sept. kl. 15.

östra Skaraborgsserien:

Bondeförhundets

besöker
platser:

på söndagen följande

FLOBY vid Thiels kl. 10.15.
STENSTORP vid stn kl. 13.30.
FALI(öPING mellan kl. 15.00-

17.00.
VAF"TOFTA vid stn kl. 1?.45.
SI,UT,{BP, korsvägen;, kl. 18.15.
FLOBY kl. 19.00.
TR,EVATTNA KI. 19.30.
Möt upp och hör Bonileöibundet
inför valet! .. .. "'

Landsbygdspartiet
Bondeförbun{etu :.*

Folkpartiet i Kinneved.har för.
kommunalfullmäktigevalet uppsplt
öljande kandidater:

Nämndem. Erik Gustavsson, Hass-
!a, Kinnarp; Köprn. Evert Sand6n,
Slutarp; tr'ru Ester Andersson, Lofs-
3ården, Kinnarp; Fabr. Gert Johans-
ion, Solhaga, Slutarp; Skrädd.mäst.
Jranz Swdberg, Kinnehall, Kinnarp;
Lantbr. Hilding Våring, Hassla, Kin-
narp; Bilmek. Gösta Larsson, Kro-
norborg, Kinnarp. lzlh-$O'

.N. Få,getrå,s IF Sfiuatwrpe AF

Ingrid Johansson

dunsnds sorll stl lB

'Ltq-s, f g11l fiAmnASitin,

Klnnarps-Frisk vann B-klasson i
Svångens tiivling.

SK Bvången, Borås, anordnade i
oöndags för andr:a öret å rad den s. k.
Knalletranpen, vars ba;ea I år likson
I fjol var förlagd runt Ramnasjön.

Täviingens klimax hade nog de
ftresta trott skulle bli uppgör'elsen
mellan årete EM-fyra, John Mtakels-
son, och fjolårets engelske 2-milsmäs-
ta.re, Arne BörJesson från Göteborg.
Äv detta blev emellertid intet, efter-
com 1li}<aelsson efter det att ungefår
halva distansen awerkats, nödgades
oläppa kontakten med den för dagen
honom alltför svåre Börjesson.

Bland seniorer B såg det länge ut
som om en av favoriterna, Valter
Fritzson, skulie belägga fr'ämsta
platsen. Ännu når ett varv återstod
för Fritzson, ledde han sin kiass, mcn
blev upphunnen a,v !'risk. från Kin-
narp, och distanserad med när'mare
tre minuter'.

Om man har sinne för det vackra
kunde man inte undgå att lägga mär-
ke till den utomordentiiga välgående
Ingrid Johansson, l'aiköpings AII(,
som likt en fe dansacle runt liamna-
sjöns gli'Ltrånde smutsgrå vatten.
Hon gär inte endast vackert utan
också fort, vilket framgår av resul-
tatlistan och i vilhen man kan se att
hon var den mesL överlägsna klasseg-
raren t hela'tävlingen.

Resultat:
Sen. A, 15 km.: 1) A. Börjesson,

IFK Gbg, 1.08,57; 2) J. Mikaelsson,
Sthlms GK, 1.11,42; 5) Torbjörn An-
dersson, Härlunda Il', 1.16,37; 8) G.
Sandström, IIärlunda IF, 1.19,28.

Sen. B, 15 km.: 1) Gerhard Frisk,
Kinnarps IF, 1.18,46; 2) Valter Fritz-
son, SK S'rängen, 1..21,3q.

Jun-, 10 km.: 1) S. Belsing, Kasen-
bergs IF, ÄmåI, 52,15; 2) Gunde Jo-
hansson, I(innalps IF, 53,26.

Damer, 5 km.: 1) Ingrid Johansson,
Failröpings AII(, 26,30; 2) Siv Harte-
lius. I<ristinehamns IFK, 30,07,



östra skaraborgsserlen"
Mulls;ö-StenstolP 3-1, IFK

Skövde--Tomten B 1-3, HJo B-
Ilarlsborg 7-1, Väi:sås-SlutarP 4-

Sonsatlonslaget i östrå
$ka,ra'borgssorlon'

SlutarDs Ifi'har också en svår match
främför sig i morgon, då N. F ågelås
Ir,' är gii.st. Slu-tarp toppar visserligen
tabellen med 9 poiing och bättre måI-
sklllnad än lifu]lsjö, men N. I'ågelås
har 8 poäng med en match mindre
spelad. Ivled fördel av hemmaplan
klare.r Slutarp irog i alla fall minst
oavgjort.

l\{atchen börjar kl. 15.

Fatbofil:
tt {q-9-

Värsås-SlutarP 4.-4.
Vid en fctboilsmatch i Ö. Skara-

borgsserien niellan Värsås och Slut-
arps IF delades poiingen rättvist, r'e-
sultat 4-4. Värsås trade haivticlsled-
ning med 3-.2 och 4*2 några min.
inpå andra haivlell po.e4 Slutarp korn
igen och utjämnade.

Matchen var' 6 min. gammal då
Slutarps vi. Mats Anderason g'av de
sina ledning med 1--{. Vy. U. I'ris}r
gjordo efter 16 mln. spel 2-0. I 17
min. kunde dock Värsås reducera till
1-2 och utjämning till 2*2 i 23 min.
ordnade hy. Minuten innan halvtids-
si.€inalen gick, kunde Värsås ta led-
nlng:en.

I andra halvlekens 7 mln. spiidde
>>Värsås-Karisson) på ltterligare, och
Värsås hade nu ledningen med 4-2.
Slutarps vy. Frisk kunde i 10 min.
reducela till 3-4 och hy. Rune Gö-
ransson utjämnacle till 4---4 i 29 min.

Bäst i det gästande laget var vy.
IIno Frisk och I hemmalaget cf .

>Värs"å.s-Karlsson>> samt ch. Bengt
Ändersson. '

It{ullsjö
Slutarp
N. Fågelås
Hjo B
Värsås
lomten B
Karlsborg
Stenstorp
IF It Skövde B

641116-99
633019-109
540127-78
530214-78
527218-21 6
5272 9:85
5203 8-174
5023 6-t32
6006 9-340

a

2.

Kinnevetls SkYtteförenin g

anordnar stat,sprisskjutning om sön-
tlag med början för rekrytklassen kI.
12.30. Sönd. den 24 kl. 12.30 tåvlas
om skänkta pris samt vandringspris
och mäst.erskap. t/|14.{v.

Anbu'd
Härmed infordras anbud för

uppförande av lärarbostäder i Kin-
neved.

Anbud skall omfatta:
1. Grävnings-, grund- och bygg-

nadsarbete.
Värme-, vatten- och sanitäran-
läggning.

3. Elektrisk installation.
Anbud kan avgivas å samtliga

arbeten eller var för sig. [lnder
förutsättning av länsstYrelsens
godkännande skall arbetet Påbör-
jas omedelbart, dock senast den 2

okt.
Ritningar och arbetsbeskrivning

finnes tillgängliga mot deponeran-
de av 25: - hos foikskolestYrel-
sens ordförande Erik Gustafsson,
Hassla, Kinnarp, tel. 53, KintrarP.

Anbud skall vara bindande och
vara intämnade tilt Kinneveds
folkskolestyrelse, adress Kinnarp
senast den 29 sept.

tr'olkskolestyrelsen förbehåller
sig fri prövningsrätt. Godkänd
borgen för arbetets utförande
fordras.

Kinnarp den 15 september 1950.

Folkskolestyrelsen.

t{5u.

[$rt$tintr,
t7 män., r.-fri, till salu. Drevag.,
Vårkumla. Tel. Kinnarp 66.

ffiff*#1'*'

Brlsmene
Börstig,....:.
Kinneved
Vårkumla
Luttra

Kinheueds
ing

anordnarltätdpiistavlan sönd. den
17 sept. med början för Rekryt-
klass ,kl. ,1,8.80: I klass ,kl.: 13. II
klass kl. 13.45. I[:klass kl. 14.45.
IV-Vet. 1i1.iL5.80. :

Sönd. den 24 kl. L2.30 tävlas om
skänkta pris samt.vandringspriser
och mästerskap.

Anrnålningstiden utgår 15 min.
efter reisp. skJuttids början"

STYRELSEN.

0aMsrRUw0R
i vardagskvalit6er i rik sortering.
Barn- o. herrstrumpor. Barnregn-
capes bortslumpas till 8:- pr st.

KINNARPS "
MANUFAKTURAFF'ÄR

Tel. 134.

Tillkännagivanden

Kinneveds Eil, $iukkassa
håller avgiftsuppbörd i Kinnarp
hos Svedberg onsdagen den 20
sept. kl. 18, i Luttra skola tors-
dagen den 21 sept. kl. 14, i Slutarp
å Källedals kaf6 samma dag kl. 18.

Styrolsen.

Ostre rhoreborgsserlen.
Slutarp*N. Fågelås 3-3; Karls-

borg*Värsås 3--S; Tomten B-Hjo
B 3-0; Stenstorp-IFK Skövde B

734022-13 10
641130-10 I
641116-9 I
6312L2-8 7
831226-24 7
830314-10 6
620411-25 1
6033 8-15 3
701611-36 1

---r-"+::.-t-i---:-Kungörelse.
John FranSSön,' KinnårP, som

innehar tillstånd till beställnings-
trafik för godsbefordran med sta-
tionsort i Kinneveds socken, med
en autömobil lastande högst 5.510
kg. last, i vilken trafik' automo-
bilen R L722 godkänts för beford-
ran av högst 4.530 kg. last, har
härstädes anhållit om tillstånd att
till näidiida""autolnobil i trafiken
få koppla .9n, pläpvaSn lastande
högst 3.850 kg.

Ansökningtshandlingarna hållas
här tileärigliga intill den 28 sep-
tember 1950. .

Var"tof le - Frökind
' Högern
1950 1946

Bondeförb. tr'olkpartiel
1950 1946 1950 1946

Slutarp
N. FAgelås
Mutlajö
Tomten B
Värsäs
Hjo B
I(arleborg
gtenstorp
IF K Skövile F

Trafikföretag, som kunna berö-
ras av den ifrågasatta trafiken, så
ock andra, vilka. åirendet kan angå,
äga att före angivna dag till läns-
styrelsen inkomma med skriftliga
yttranden över ansölrningen.

Mariestad å ländskansliet den 13

, september 1950.

Ärers srsrsr tr WEWSftrSf
går av stapeln i KINNARPS FESTI'ARK lördagen den
23 september.
n.ll
tryl gEftnS till Brors poputära trio.

En timmes I'OLKLEKAR.
Konditori, Kaffeservering, Tombola och Chokladtombola,
Pilkastning, Varm korv m. m.

Till årets sista fest inbjuder

I{lI{N,{RPS SA]}IH.{"LLSFöNIT}.UIqG.

Soc.-dem. Kommunister
195C t916 19-s0 l%6

Kungör:elpe.
Sveh' Aridördstln, Slutarp, har

härstädes anhållit om tillstånd till
beställningstrafik för godsbeford-
ran med stationsort i Slutarn. Kin-
neveds socken, med automobilen
R 2624 lämplig för befordran av
högst 4.310rk9. last, vilken trafik
tidigare utövåts " av Aktiebolaget
Slutarps Möbelindustri, Slutarp,
med samma fordon.

Ansökningshandlingarna hållas
här tillgänffliga inttll den 22 sep-
tember 1950.

Trafikfiirbtag, söm kunna be-
röras av den ifrågasatta trafiken,
så ock andra, vilka årendet kan
angå, äga att före angivna dag till
länsstyrelsen inkomma med skrift-
liga yttranden' över ansöktringen.

Mariestad å landskansliet den
13 septmbdr 195b.

LÄIYSSTYR,ELSEN;
12 2 | .l
31381-
87 'u8 122 | Z
437-2
5r07-3

42 61 64 74 28
65 50 170 158 12

l3s 107 22t 2n 126
363567707
r4 15 83 95 13

!r t l;r.r 1..,.'i i.



borgs,serien delade poängen i en fart- 
Ifyild drabbning. Gästerna motsvara- |

de förväntningarna som ett topplag, I

även om detta kom till synes först i 
1andla halvlek. Spelarna besutto I

snabbhet och nödvändig hår'dhet och I

Stutarp-N. Fågetås 4-4 i

De båda topplagen i östra Skara- i

hade överlag ett gott huvudspel. Den
svagaste punhten var målvakten.
Irrärnst bland försvararna var vb.

sta anfallsvapen i de båda yttrarna
Nordström och Carlsson.

Slutarps försvar klarade sig rela-
tivt gott tack vare sina goda ytter-
halvor Lundin och Andersson, vilka

i vlrr rrouc öv4r L lvl dLt Ltilr64 lrtcu llöt

I de snabba tr'ågelåsanfallen sattes in.
jMåIvakten Ruthman gjorde en del
I L-^ -Atl-r-bra räddni:rg'år, men ett av rnålen
verkade lnte otagbart! I första halv-
lek stod hy. Andersson för farliga
framstötar men kunde inte göra sig
gäUande efter paus och detsamma
gäller vy. F?isk. Innertrion Rehn-
Arvidsson-A-ndersson gjorde gott
ifrÄn sig.

Vi." Andersson svarade för första
målet I 10:e mir., och hy, Andersson
ökade I 20:e mln. tiII 2--0. Sex min.
s€nåre kom F ågelås första mål ge-
nom cf. Carlsson, och i 36:e min. ut-
Jämnade vy. Carlsson tLll 2-2. Andra I

halvlek var endast två min. g'åmmåJ,
då cf. Ärvidsson B:av Slutarp lednin-
gen med 3-2, men återigen kvitte-
rade f,'ågelås vy. Slutminuterna blevo
dramatiska, då F ågelås tog lednlngen
I 42 mjn. på ett skott från vy. Minu-
ten'efteråt utJämnade Slutarp till
4*4, det var Arvids.son. som med ett
överraskande ekott överlistade mål-
vaJ<ten.

Domaren Erik Persson, Skövde.
gJorde ttxga större missgrepp men var
obesluts&m i slna domslut.

Syggnaclstii,llstånd i Kinnoved.
Foikskolestyrelsen i Kinneveds

socken har av länsstYrelsen med-
dersis tillstånd att utan hinder av
r'ådande by:ggpadsförtpud å fastig-

I Green, vill<en dock var i hårdaste la-
lgct. !'orwardskedJan hade gina främ-

och hade svå,rt för att hänga med när I

de snabba Fågelåsanfallen sattes in. I

Målvakton Ruthma.n priordp en del i

'hct+-'n Iiassla. 2i&g i l{inneveds_soc-,
lren,uppföra eti rbostadshus, zVq-$.[

matchen igenom revo upp anfall ochj
understödde sin kedja. 'Trebackslin- |
jen var däremot inte av samina klass I

Hos Västerbygdens vattendomstol
har vägförvaltningen I Skaraborgs
län anhållit om tillstånd att uppföra
bro över kanal vid Mönarp för all-
männa vägen nr 655 F loby-Mönarp

-Slutarp i Kinneveds soöken, Skara-
borgs län (Ä. M. 53/1950). Brons
landfästen sl<ola förläggas på fastig-
heten Mönarp Storegården 11.

tr'öretaget synes beröra - förutom
sågda fastighet - torrläggningsföre-
tåget Mönarps mossar.

F'ör handläggnlng av målet sam.
manträder vattendomstolen hos An-
lers Dahlberg, Mönarps egendöm,
Slutarp, fredagen den 13 oktobor
1950 l.l. 11.30.

Ett exemplar av handlingerna i
målet hå1les tillgängligt hos Dahl-
berg såsom aktförvarare.

Kallelser och andra meddelandenlritl parterna införas i Falköpings
Tidning och översändas till aktför-
vararen.
Vänersborg den 19 september 1950,

Av vattenrättsdomaråmbetet:
Nils. Sörlerlund.

överklagat länsstyre,lseboslut.
tr lbesvär till regeringen söker

Gösta ,I-arsson, Kinnarp, ändring i
länsstyreisens heslut att vägra ho-
nom tillstånd att insätta ytterli-
gare en droskbil i sin trafik. EIm
hävdar att ett verkligt betrov fö-
religger av ytterligare en hil och
åberopar ,bl. a" intyg från Kinne-
Yeds lrommunalnämnd. zi/c-spo.

Byggnailstillstånd i Xinneve.a. 
z-ll1

Länsstyreisen har meddelat till-
stånd för" folkskolestyrelsen i Kin-
neveds soc,ken att utan hinder av
rädande,byggnadsförbud'å fastig-
heten Hassla 2:29 i Kinneveds soc-
ken up,pföra ett ,bostadshus till 1ä-
radbostäder. I tiilståndet har
länsstyrelsen föreskrivit att det
åligger folkskolestyrelsen för att
bitbehå]Ia, goda siktförhåilanden
vid ut'farterna från srkolan och 1ä-
rat'bostäderna att tillse, att trä-
den icke placeras för tätt och att
grenverken icke skymma sikten.

tvr$,E e enordnar 
lr-poäl|guil|$t f0r ':'å

':tå. FM i" f,emhamp. l- '-rrrr, : ,,n r-r..LL_,;:;,,;;;;;;;il: I rfiK i"3"tiluhh$",
som i år'anordnas officiellt för första I
gången, går i Vitske l{leva om sön- | Vacker kulserie av Gösta A.
dag mbd IK Wilske som arrangör. 1l td*lA{arls{7"})dag mbd IK Wilske som arrangör. 1l (d,.o{ai.arl<k*)
DeL tycks vara stort intresse_ för. Uiv- | | I samband med DM på 25.000 m.
Iingen,. då_den samltt-.f'ela 15 d.elte- lnotts pa odenspran eä treklubbs*
gare. Av deeså har yil:5u anmält g, lääiäi, i fri idrott mellan F.alköpings
Gudhem 4, Karleby.S, I{innarp.2.o{ larx, Hagen och Kvilre. sgentiigön
Börstig 1. r fjol, då tiivlingen qlok p.a l*r."rr-'u det ha va.it en fyrklub-bs-
Iö"{tl.var d-et $åmet.en $lr-d T9l- lmatch, men Rydboholm gav av nå-
ran wirskes K. E. Fant-äch *;+pytläffä,åä;1'däTä;Tä1 :il,"k;;_
mångfrestandg. {r{e-re Niisson, yittr3 l iien. vardera-föreningen represente-j,ämte Gerhard Flistr,' Finnalp, olh i jrades &v en man i varje gren, ochGiista Svensson, Ka,rleby^, de| Oet blev både trevliga octr s!ännandeenda sorn grngo över 2000 poiing. ,fighter i flera av gien"rn". Jämnhe-
Fa^nt vann en'knapp seger. . I t;r, kunde man helter inte klaga på,r år tilkommer Krnnarql .c'gdg I och srutresu_rtatet brev en r-pöiinls-Arne F risk, som tidigare tävlat i I vin"t för FAII{.
mångkarnp och som är åröts fal- | 

' cixi" Ar.vidsson var i gott slag och
bygdsmästare i långd och.spiut, viltl I sjoroe en serie, diir ingö stöt ååtte
båda grenar irrgå i femkantperr. Vil iäAe. 1b m. A:ndra stöten biev hans
shulie tro, att tran tar hem titeln före I rasta, dår noterade han 15,b6 - hansKa'l lir'ik tr'ant o.ch *r99.r* .Niisson. | "a*i-la"tu resuttat i år.. synd bara
Den senaves waghet är töpnilgi{"1 ltäiiä"1 inte s.kau srå furlt så bra för
Äv de övriga kunna Evald Fant. I inx-+- i d+Ä?*^ d^,-'-Ahhönd \/ö^ hrr$_y du övriga kL:na ltrvard_ {'a.nt,ilätxäi stör'e sammanhang. vad nu
Wiiake, och (iiista $vensi;cn. I{arlcby, i iO"tt" kan bero på. I hanJ faII ka.n
i<cr.rrvra att slågs om tätpiaceringa.l- | i."r" uar i varje fall knappast tala
ira.. rntressanta starte_r 

_ 
göra Frik I I om ävtingsneiver. Göstå- 

-var heltira.. rntressanta starter 
, 
göra Erik | | o* ta"ri"g"oeirru". Göstd 

-var 
heltFollin, Gudhem, oeh Eldor.Anders-l låverragsen-i sin gren och lämnade

n' l(innarp. ltlnermaste man drygt 31-/2 m. efterFå, idi'ottsplatsen i Vilske Klcva i lorqr d, rul uLLsIJtdLJcu I v rtöKc nluva | [ slq
har ordnats en provisorisk bana, soml l"-iIlar oronal,s en provrsorr-s.K nana, som I I Det var mera än han sJäIv blev sla-Iångt ifrån är ful1god.-..ResultaLen 

-t l lsu" med I diskus. Hägens Eekil
Iöpningarna kunna,därför icke bli d I lö1L*"o., kastade här sodä 4b,83 och

son, I(innarp.

godq, men Falbygdens idrnttsmänl ICO*t" +S,Zf.
kastade här goda 45,33 och

äro ju icke bortskämda med anspråk | , -- -

på idrottsptatser. I lF.rukffinsamling i Kinnarp och
Slutarp. tSlq-*J,

IRlJKTI[|$A[l|LI[IO.

Kinnevedskretsen av Svenska
Röda Korset anordnar insamling
av frukt till barnen i Norrlands
fjällbygder. I'rukten mottages.i
Slutarp av Bengt Samuelsson och
i Kinnarp av G. Wilgotsson t. o. m.
1? skt,

Kinnevedskretsen av Svenska
Röda Korset anordnar insamling
av frukt till barnen i Norrlands
fjällbygder. Frukt mottages i Slut-
arp av Bengt Samuelsson och i
Kinnarp av G. Wilgotsson t. o. m.
den 12 okt.

Styrelsen. DANS
i FöBENINGSLOKALEN,

30 sept. kl.20.00. Musik.

Skara-ÄIvsborgs pokalserie.
. 

-- 
F loby-Börstig 1-1, Kättilstorp_

Vartofta 4---0, Sandhem-stutarp'b_
3, Åsarp-Blidsber.g 2-2.
Sandhem 7oro81_918
Slutarp
Kättilstorp
Asarp
Börstig
Fioby
Grolanda

, Vartofta
.'" Blidsberg

St"ardehöqtiL
hålles i

A)CTORPS MISSIONSHUS
söndagen den 1 okt. kl. 15.

Medv. av lantbr. tr"redrik Kindbom
fr. Svanvik, pastor N. Blom och
Fioby mfg:s sångare. Kaffeserve-
ring. Offer ! Alla vålkomna !

750224-t5!O
732279-]_7 8
831419-18 7
723211-12 7
7223].2-26 6
72r4 9-23 5
7124 7*74 4
7724L3-2L 4

suverän ,elu.'t/q'9U'
Harry Ärvidsson har genom-

fört en absolut suverän serie i des-
-ca >soldattävlingar>. Han blev 2:a
vid första tävlingen 1948 - vil-
ken f. ö. var fälttävlingsdebut för
Harry - 3:a i fjol o. nu i år åter
2:a. Det visar en jämnhet av det i
rnindre vanliga. slaget, och det är I

nu bara själva pricken över i:et, I
segrarplatsen, som väntar på att I
bli hans. Skall vi tippa att det slår I
helt nåista år ? |

l

SLUTAB,P, lördagen
BRORS TRIO.

Slutarps I. F.

den
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|SLUTARPS SYFABRIK. TeI. 99 Kinnarp.

följande: utgifter, ord. utgifter tip llr-g'Misfionshuset var fyllt till träng-l 'närmade sig målet varldet stopp det

rattigvården 11.630, u*t"u-utgirtT 1ffi1,,ff3"1"tå:ä',ifl*få1trå ?ä,;I ijål-"ä:ff åä:i*å:'fJLiå"äi"T;
Möte hålles i Karleby skoia den 11okt. kl. 20.

ar u_or , I uälrurgelr rurp., vars f,eKruK ocn boll_Eftel kaffepausen talade pastor I ii betranoting firade triumfer. cb. var:ls Blom. Floby missionsförsQm-l även en å.v de häffro fltcqnmrna
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SLUTARPS I. F. I, 
-::



{otbsll: 1z'10,5\)'

Slutarp-Stenstorp 2-2.
Blutarp fick i såsongens si,eta hem-

;namatch endast oavgjort mot Stens-
l6; p, ett l (.:iilit:Jt scrn båda la.gen
llun:-ra "rara nöjda rned. Lagen hade
l'ar sin heivlrk vaci betråffar spel,
.'jltrta;rp clen iii;rsr'.a. Gii:Lernas anfail-'r):t) uJri: I iri;.r:l_:l far') ,3'a. cch d:t
r5g,' iy'ii- r" 1,.i, ii ö,qirtjr1!i-t{i.r s<-'rl gva i:ådr..
.i,' i'..... . ,i:: ,',. .. I : i r'. ;iagot f :C.:
rijrl , - r.r:r ;t;i.: ,..-:.'rv.';. lö:. hhb. I-U:r-
,lin ocl', hv. ;!ridel;s,:n. och åven onr
.eserr;er:'nä into r:rise,kötde sina plat-
'er ,si ni:dsatteg i aila fall slagkraf-
ir:n. 3äst i hcdja.n l-lcl<ades hi. Rehn
,ttlh c4i. År'.:;iissrtn Ui:ir bliLnd föreva-
-'l-r,::lut. Vhl:. -ri : lll,J:,;:t,,..:tt, Ct:" .TUiiUslSC;u
r:1r r-,r:ili,.. F-r-ii"it,-,:llr. $tenstcrps för-
jL, i'r' 1.:.\'''''s -i El"r.i;itt och haile sin air-
.iolut Lä:1.]- ,.1.:'irlr. i cb. Ärrgrr:.tl'rcr
.1. .l h:,:: . t ;:,,1.,;i,: ,;.:n-r;r sirr
.-..'-:t..i ji;. .1 .i.; i.,,(,, i.]t" Slt:.rR,pj
ritlr: l- o r' J öi:lvilr o tl:r f ,:a- :rl8p el å cle,g got. i.

'l'"/ l:ii. :::,)i]:,,1,:l;i. {_ri" ;{ci8inlan visådn
-:;od- b.:l1ll-,.riri:t.i,i1l:19 r:i€n var föi iång-
'r,1.:n i r:ä:cdtrinl:rrnl".

.I 19: .ir 1,,:'i"it-,-o letlrli;r;en, C:-
o.t ,'. :", rrr lr'-,; .;j,:: f: ai:tr.tn pi en
i;r,r,i:k::'.-i ur cri-. nii.r.:lt ii g fr ilin när-a ii:i"ll.
ir,nrltrtrll{icl. lLeLiilll init.iativet rrion

:rcts dei:i.a j-ir.iirrle 3l.enstorD utiiinnå.
,), irr Jir.r l. i i; r.,in. rl:1 }lr.. {icll ";1-!i,r..;1|;oil 

r"r'å.lr li];'s"nle'i, sorn nyas av-
,'ii:'rt ct1 liiil'nru. or';it spiintado ifri.n
: n bt". :']ir; o ;.,ir.il. :.1-i:'],1,: n,.r:Vlllt.er
utan chrans.

I anclla ha.1."'1e1ls 5:e min. rål<ade
:;iut-arpsförs','1,,r:are ie irred hand inom
::1.7'a,ffområdet, mel straffen sorl la-
-lrs av IIö3irrn rär'idaries av Huth-
i'r:.irn på bekostna,d av hörna. Denna
larles upp av s{.raffsparksiäggaren
och skruvacle sig direkt i mål. I 39:e
nrinr korn Ärvidsson loss, och skott€t
som tog' i ena stolproten studsade
därefter upp i nättakrt och därifrån
i marken, men den dåliga placerade
domaren uppfattade inte situationen
och lät spelet fortgå. Minuten eiter
kom dock utjämningsmålet genom
yi. Andersson, som slog på en rik-
tig >>rökare>.

I)omare., . var Vllmer Eriksson,
Skövde, vilken frånsett fauten vid
det bortdömda målet, dömde bra
rnen )märtr{tes> allt för mvcket.

Tiltr mintlre väve*i sökes

Moderna rui4 eller lägenhet finnes. Billig hyral

Svar till
KINNARPS VÄVNRI A..8. fgl,5.? $innarp,

Flolry-Blidsberg L-2, rattitstorpill nl
p#*:_,-rs,*å:{#t;;::ril?tå lil l(inneu'8d$ $, [, [I,
!ffiX};i" 3 ; å I åi;3 ][ | lnarer sitt propasandamöte onsda-
KättilitorpB g 3 2 4 zi-z+ allS"" den18 iVinternys lokal, Kinn-
VartoftaB 932477 14 8llarp,kl.20.
Blidsberg B 9 g 2 4 rB 2ai Bll Alla hälsasvälkomna.ÅsarpB 93r519 25 i'll_
8örstig 823311--1? tti .------
Tlo-l;y it i, i.: l, , ll :lli'-;-,;irr:.jc l . -

-- 

lt

K i n n ev e d s k re t s e n r u 
I il :". lfl',:Jå,#Jii,lJl,,J.iff -,::T

SVgnSka Röda KOfSet | | 
Luttra m. fl. socknar, kunna fr. o.- - . - ll m. måndagen den 16 okt. taga delhar hlätlinsamling för fl5zk_ting- l;l ,, debiteringslängden för rens-

Skara-Älvsborgs Pokalserie.

Styrelson. Styrelsen.

hjälpen. Insamlingen avser kläder, lit ninsskostnaderna av kanalerna
skor, filtar och linne m. m. Paket lilvilten finnes tiltgänglig å Falkö-
mottagas i skolorna i-Ki11ar.n. och 

lll pings JordbrukskässJs äxpedition,
Slutarp under tiden 15-31 okt. 

lil 
-Sto"gatali I2_I4.

lKinneved "T#"t?.,n::få#iåtT"fjlt.n,,,
I UtO"tning av kaffekort samt 1111- [ följande förslag tiii utgifts- och
Itagg å personkort äger rum mån-llinkomststat iör 1951 : Utgifter: Iön

llaagen den 16 och torsdagen den lg lltif l polisman 5,796, beklädnadsbi-
llinnevarande oktober. Båda daear- | ldrac 268:80, tjänsterum m. m.

f 
,na mellan kl. klockan 9 och 19l 1|1240, sernesterlön 457, pensionsav-

ll Fersonkort samt talong till till- llSifter 300, telefon 120, materiel
llläggskort n:r 160 måste medföras. lloch porto 150, försäkringsavgifter
ll Xinn.u"d den 12 oktober 19b0- 1130, arvode till direktion och revi-

I Komrnunarnämnden. 'l;åä?r:t=t#l ??:?$åi3r:.i::
'l komster: beräknad behållning

Jä-t", IläxåPåF''TK'?''"'åi;:{å{5-8 är, lämpliga för Noruland, I lBrismene 389:78, från Kinneved
felfria och enbetskörda, köpes. I 12'214:77 och från Vårkumla 31g:

Tel. 105 Kinnarp. 
I l8Z; 

*"**a kr.7,920:58. tTlo-st,

tllt$-to.
Folkskolestyne.lson i Kinneved

har upprättat följande förslag
till utgifts- oeh inkomststat för år
1951.

Utgifter: t ön til1 lärare i folk-
skoian '49,708. Lön till lärare i
fortsättningsskolan 918. Lön till
lärare i slöjdskolan 1,040. Liön tilt
vaktmiistaren 4,484. Städning i
småskolorna 1,200. Utgifter för
skol,qkjutsar 3,300. Underhåii av
fastigheter 5,000. Undervisnings-
materdel i folkskolan 4,000. Un-
d,ervisningsmateriel i f ortsättnings-
skolan 600. Undervisningsmate-
riel i slöjdskolan 400. ,Skolmate-
riel 2,000. ,Skolmöbler 2,000.
tsrän'sle och huggning 5,000. rStröm-
avgifter 80,0. rFö,rsäkringsavgifter
500. Blanketter, porto och telefon
700. .A.nslag till skolbiblioteket
200. Anslag till de blindas biblio-
tek 20. Anslag till tandvård 1,000.
Läkarundersökning och rbad 400.
Riinteutgifter 4,800. Amortering
å,lån 7,000. rBeklädnad till fatti-
ga skolbarn 200. Till lär,arbostä-
der 80,000. Pension titl för,ra skol-
städerskan 240. Arvode ti'll ord-
föranden 600. Arvode till kassö-
ren 600. Arvode till ledamöter i
skolstyrelsen 600. Arvode för ord-
nande av arkiv 200. Till oförut-

'b,ehov 70,777:28.,Summa
kr. 187.787:28.

Inkomster :,Beräknad.'behållning
1,5,000. S:tatsbidrag tit,l lärarlöner
j folkskolan 39,100. Statsbidrag tiil
lärarlöner i fortsättningsskolan
900. iStatsbidrag till lärarlöner i
slöjdskolan 500.,Statsbidrag till

byggnaden 5,127. Statsbidna.g
till undervisningsmatei"iel 2,100.
Statsbidrag till skolskjutsar 2,400.
Bostadsersättning 1,446. Lån tilI
lärarbostäder 80,000. Utdebitering
å fastighet,sskattekronor å 3,OO

00..,t$lutlig inkornstskatt 15,000.
Utdebitering å 16,761,9 inkomst-
skattekronor ä 7,20 per skattekro-
na 20,714:28, Sumrna kr. L87"787:
28. ,.i

I
I

I Frökinds komrn;unalnämnd. lYro -$".
I trar hållit sarnmanträde. Närnn-

lden beslutade hos resp. kommuncr

lhemställa om anslag för nämndens
lutgifter under år 1950 med sam-
lmanlagt 491:31 kr., därav från
fBrismene 47:82, Börstig ?8:88 kr.,
lKinneved 260:99 kr., Luttra 6b:04
lkr. och Vårkumla 44:63 kr.
I För niista år uppgjordes följan-
I 
de'inkomst- och utgiftsförslag: an-

lnonser m. m. 200 kr., inköp av
lkontorsutensilier 1,500 kr., arvo"
lden och reseersättningar 1,300 kr.
lsamt för oförutsedda behov Bg2:
174 tu. En utdebitering av 10 öre
l 
p"" skattekrona rbegäres, därav

f 
från Brismene 324:82 kr., Börstig
1538:a7 kr., Kinneved 1,845:64 kr.,
I Luttra 417:25 kr. och Vårkumla
f 266:56 kr.

t45u.

Premierat sto
i 4:de året, snällt och pålitligt,
par- och enbetskört, till salu i
Skattegården, Vårkumla.

B. Johansson. Tel. 46 Kinnarp.



, En rad stölder, bl. a. cykelstöl-
I der i Kinnarp, ha blivit uppklara-
Ide genom att polisen'i Hallsberg
I kunnat gripa en beryktad potis-

I kund - ansedd som speeialist på
I >billån> känd under namnet
lAlp-Olle och två flickor, som han

'Ful tisk' i flick-
sällskap stal tre

l{1 cyklar i Kinnarp.
$töldturn6 stoppad i Haltsberg.

enleverat från Sonestorps skydds-
hem i norua Skåne. En-tredje flic-
ka, som varit med i sällskapet,
lämnade kumpanerna, i Skövde
och har sedan inte påträffats.

Hela sällskapet kom till Ulrice-
hamn i en stulen bil natten mellan
tisdag och onsdag i förra veckan.
Bilen lämnades i Ulricehamn och
>gänget> tog i stället hand om ett
splitternytt dollargrin, som ägdes
av en göteborgare. Bilen togs på,
en parkeringsplats och så ställdesi
färden mot F alköping. Vid Kin-'
narp blev det stopp och de fyra
plockade med sig en hel del vär-:
defulla saker sorn lågo i bilen. Detl
var bl. a. en pendyl, ett gökur,
plånböcker av äl<ta ödla, solglas-i
ögon m. m. Värdet av det stulnai
i trilen belöper sig på 1.850 kr.:
Från Kinnarp cyklade Alp-Oller
och hans tre följeslagarinnor pä
tre stulna cyklar mot Falköping.

I Falköping tog de tåget norr-;
ut och i Skövde lämnade den enar
äv flickorira sällskapet, medan del
andra tre fortsatte till örebro
med tåg I örebro stulo de en bil,
i .A"rboga ännu en bil, varpå Älp-
Olle gjorde tre inbrott i Sträng-'
näs. I torsdags greps de två fiic-.
korna i Halisberg, medan Alp-i
Olle greps först i fredags sedan
han natten mellan torsdag-fredag.
gjort två inbrott i Hallsberg och
försökt sig på ytterligare ett. ,

KINNEVED. l?.d -$ö

Kinneveds kommunalnämnd har
fastställt följande förslag till in-
koimst- och utgiftsstat för år 1950:

Barnavårdsnämnden: Utgifter. Bi-
dragsförskott 750, sJukvård 500, ar-
vode tiII barnavårdsmän 250, arvode
till ordf. 300, arvode till kassören
100, till oförutsedda behov 550. In-
komster: ersättning för lämnade. bi-
dragsförskott 375, underskott, utgift
för kommunen 2.075.

Arbetslösheten: Utgifter: beräkna-
de arbetslöner 1,200, arvode till ordf.
50, till oförutsedda behov 350. In-
komster: försäIjningar 200, under-
skott för kommunen 1.400.

F amiljebidragen: Utgifter: kom-
munalt bidrag till familjebidragen
400, arvode tiII o?df. 100.

Pensionsförsäkringen: Utgifter: bi-
drag till pensionsunderstöden 5,800,
skrivmateriel och blanketter' 50, ar-
vode till ordf. 1"501 Utgifter: under-
skott för kommunen 6.000.

Hälsovården: Utgifter: epidemivår-
den 1ä0, dispensärvården 50, anslag
till sjukkassan 450, anslag till blind-
föreningen 50, tiII oförutsedda behov
300.

Brandviisendet: Utgifter: till Fal-
köpings stad för slåckningsavtal
3.332: 15, kostnad för'tre st. brand-
dammar 22.300,.kostnad för ytterli-
gare 2 branddammar 7.000, ersätt-
ning till brandsynenämnd 400, erBätt-
ning till brandchefen 200, ersättning
till v. brandchefen 100, ersättning till
ordf. och kassör 125, blanketter, tel
och porto 200, oförutsedda behov 500.
Inkomster: beräknat statsbidrag till
bränddammar 11.00O, underskott ut-
gift för kommunen 23.150: 15.

Diverse anslag: Till idrottsförenin-
ger 200, bibiiotek 1"00, till studiecirk'
lar 100.

Byggnadsnärnnden: Utgifter: för
byggnadsnåmndens verksamhet 6O0.
Inkomster: byggnadsavgifter 100, un-
derskott utgift för kommunen 500.

Anslag till Frökinds kommun, 10
öre per skattekrona 7.845: 64. Anslag
till skatteregleringsf,ond för blivande
!"rökinds kommun, 50.öre per skatte-
kr:ona 9.228:24.

Beräknade bruttoutgifter rför'kom-
munen år 1951: fattigvården 18.000,
lrarnavården 2.450,. arbetslösheten
1.600, polisväsendet 2.214: 77, famil-
jebidragen 500, pensionsförsäkringen
6.000, hålsovården 1.000, skolväsendet
787 .787 :28, brandförsv aret 34.!57: 75,
diverse anslag 400, byggnadsnämn-
den 600, anslag tiil l-rökinds kommun
7.845:. 64, anslag' till skattereglering:s-
fond 9.228:20, övriga förvaltnings-
kostnader 3.917: 16. Summa kronor

269'700:20. | | Es;tr:ra -qliarahori;onr:rien. I Kirureved och Vårkurnla: hös,tvete 3,

269.700:20 9 4 0 5 20-17 Bl'

Beräknade bruttointäkter ror arl j ,,.-";-:_:,.;:,;:":':j';';.,'l:...".. ldr.aJz,e, vårvete z,s, korni,z, Åav-1951:_i_attigvården 2.000, barnavar_l i.,'rl]^""t" öruL'tttr) " '' ., 1,.::t_tr; lre Z.S.-blan.Jsäd. 2,g, potatis 2,5. ioder_
aen sr5, a;%;;iö"h"i;;;0öTk;i;å:l jtt.;;rs.n"0-0' hruirsjö--'vätsas?-i 

l;;tr,,"kåi'ä,r, hö rrån odrad jord 2,5
sendet b1.573, n'ä"äiåi"tä"ät?.00q1 i+ u-i..""*;j I{jo.,B l-"ti or__," .'^l l;;h';'å""å*re angz5.- tseräknady@rcL r!.vvu.t i \Y rla^.^!^
byggnadsnämnden 100, nya ra" i | 1,,,i.1.8^"*u

10 6 3 7 42-_13 L5 | | "..r rr drr rrduu utsr 'ilLB a,r. 
- 

Dcr.drrau
iö ; ; i å;_;i iä | lskörd rper ftrektar: lr,östvete 2,100, höst-
;., ; ; ; ;; ;; ;; I lråg 1,E@, vårvste 1,200, korn 1,400,sö."060, n""äsiiädaoo, 

"ä:""åri.',t 
tff] i Ll]:il3:p 10 4 5 1 33-21 13 1 l"?"'*-rEr rrEÄrdr' 1!uÖ!vvLc 4'rvv' rrsL-

sluilig fastighetsskatt 8.658: 89. siut- | lx'^58 10 6 1 3 3i-;; iä | ltae 1'8@' vårvete 1'200' korn 1'400'

rig inkomstskatt 22.000. Förskort ar r.;llr^'^n iP a t llZ:+fiil |tm*lg?gir$i:å:11#H,53,u-lig inkomstskatt 22.000. Förskott al I ',ll .11",i

il-Ii#;Yo"ll fl I # "' 3,1;*:'-4.11 1 1 1 1 ;'11äå'n 10 2 5 3 15_20 9l l5-.' E|t rrurlurc sNru d1r wrdrdr. v4*-ö ; ö ; ;0_1i fl, lsäden delvis skadad av regn under
o ' ' o '* )n * lt I bärgningen. såirskil,t där skörden kom-

rrs rnKomstsl<att zz.ooo. Förskott ål l;.;;;;; 1å;ii;; ;;;;l I Höstsiidenvätbärgad,docksynesrå-
irikomstskati rz.äsiläi. b*äiä;"ft":l I J;1*"^ i: g I t tT-t'" tå | l*"^,,^ä"äiä"u 

"roo"a 
än beräkna,r. vår-

!4itling s0.000. su-m"---i.rä;; I l::1',^q 7nn. ,n I nJU
Kärlsborg I 2 i ä 1åJi ilill-q1e'i"een, särskilt d'iir-skörden kom-
Skövde ts 10 1 i Ä täjö llslrnit seD:are. Ä mossjordarna har den

.l|".*'-"""|s|1ång.varigaregnperioden'somförsenat
||ll|l..l;|bärgningen,m'edIört.atisädende1vis

, I d0r[0rUK$ArBgtaf g L Kinneverl. lltr":: di?,'f.::,hä,:1,9äll:T ;i J:i3
'i erhåller plats i I I ORD. KyRKOSTÄMMA lllarna tillbakasatt av torkan eftel slåt-
I l- I . __.- - ___- 

:_ - --,:- | tern. Den senare inhiiffade regnperio-
I frastgårOen, Kinna,rp. Tel. 150. l.I med Kinneveds församling i Ifinne- | den har något gynnat återväi.tön på

| _-__----*. I veds nya folksko)a fredagen den I bete,t. Höstsådden Jtirsvårad på grund

fl

r.rlvrru\ Up

HÄRADSR,ÄTT

Ir'l 27 okt. 1950 kl. 16.VARTOFTA-FRöKINDS ,IEnIoFTA-FRöKTNDS 
'l[ zz oLt' 1950 kl' 16' 

ordf. l,av 
regri'e't' ztlto'f,u'

HÄBADSAÄTT 'I II

;i*J"":,1 ,lgxt;-, J-:o?:*:m#:-TJ'å;" II Ftiltskiuf ning

ordf. 
lt

^rÅ i! F;llt I I ' '
.";;;" lr n uil'sKIUlnln[tr

_ Vid Vartoftatinget i tisdags Otim- ,l ned Kinneveds pastorat samma. ll -- - --l - - -- --{,
des e4 {öpman från Trädet till en .l lae och ställe kl. 16.30. ll anordnas av Kinneveds Skyt.te-
månadsfängeiseförrattfy1leri'Svar.'|^*""",^
hade natten till den 4 septemb,er i en . Ikurvaå"ag"":Faiköfiö:ö;ä'||.'Samlingspla"ts:Ii[udene,Lille-
hamn vid Lagerstorps festnlats i lfin- | , garden.

il?."t" ttrtrå #åäi,"fråffig lrra,riktllståntt i Kinneo".r., , ^ l'-1"*,-ttngstirr: Kr. 13-14.
bilmekaniker?rå" *i"näi'p.-E;;i;ä |. r,änsstyrelsenharmg$d9ta_t SI9" I Farligt område: Terrängen s-r'dbilmekAniker ffån Kinnarp. En StUnd | lalöbLJlcllsell IIaI-rllcuuelaL DVeII | -öAflfg[ OmTAOC: l-errangen S.vo
efter kollisionen hade en.",polisman jlAndersson i Slutarp.tillstånd tills- loch östlig riktning om Finkagår-
,}^":llt titl. llllsen, men då^|q."- lvidare att med stationsort i SIut- lOen oct äudene Litlegården tiden

ll?å"å".åXt-Ti1ä"åilrf#;l"Xå IT* Tr'":ueds socken, *d1tu". bc- lmc,an kl. 13-1?. 
^.

av regrret. z\lto-Sl.

hamn vid Lagerstorps festplats i Kin-

ilXä t" åTIjå #ijj"f;1 rf"1,.1t3å | 

r*ut'.t' t"tåntr i Kinneve rr.
bilmekaniker ?rå" *i"näi.p.-E;;uiä | Länsstyrelsen har rnedde
efter kollisionen hade e-n ,potisman llAndersson i Slutarp titlstj
kommit titl platsen, men då^ han er- lvidare att med stationsorror art kopmannen 

"y"l::old^_3Y larp, Kinneveds socken, bccstarka drycker tog ha1 först denne l*,.:,: -
med sig til rau<op-ing i'ocn iå" nråäl lställningstrafik för goclsb
prov. l'örst därefter återviinde han lmed en lastbil, lastand
fill platsen för koltisionen för närma- l+,StO t g. ?-1/10-SjJ .re undersökning. Fordonen stodo I '
kVan. men marken runt om ver firll- l-

prov. l'örst därefter återvåinäe han lmed en lastbil, lastande högstl
till platsen för kollisionen för närma- l+,StO t g. ?-r'{6.g\ .

med sig tiir rarr<bp-int i"";h ;å";i;: lställningstrafik för goclsbefordran Styrelsen.

re undersökning. Fordonen stodo
kvar, men marken runt om var fuII- l-
konrligt upptlampad av alla dem,
som kommit till platsen, så att det
var omöjligt att företaga nåsra som
hclst ur,drr'sökningar med ledning av I

ovarsamhet, och bilmekan:I:A_*: I nyggnadsföreningen.

resp b'ars spår'sv 

tr"Tt-Hii3i IIIANS *".]å.f+'åäåäiHf#'"0? 
;"'Y:"u"'

blevo. emellertid rappol
stämda, köpmanaen fö
bil i spritpåverkat tills

f att han haft för många pass&gerare | "Jbbrr@qorvrLtrr'5t'

li sin bil. Vid tinget i tisdags erkände I Extra buss avgår:

lfff'T1äxiår;:?l?Tti'ifrl,fi'ut""näfi | ro.sr F'rån F.arköpi,'e c b'r 0.b0
6 vittnen hördes. rngen av dem kun- | x - tr'alköping busst. ^ - x
s;r:f.:i;äjl l'"?ä?rlå"'" 

som herst | 1?.3: ^_^ f r,utt"ä t:u T -:^^ 0^.s^6-

euer vem som våuatdå"Ilttiif,?ål I te.ss ???0. I st,'t*"p I ro.zs o.zs
dömde köpmo',o"o 

--iijt ;' ;å;;d" | - 23.24 | Kinnarp I ro.zo
fängelse föt: att ha fört bil i spritpå- | - 23.30 | Åsarps festplats I f9.fgverkattilistånd,medan..mekanikern/|-23.35vÅsarp-t19.08
slBppundanmedBd".g":*:^"-}:,|-23.45Tillö"äåätrråniä:ä
4: - för att han haft för många pas- I
sag'eråre i sin bil,



sammanräkningen av de vid kom-
munalfullmäktigevalet inom Frö-
kinds storkommun, bestående av
Brismene, Börstig, Kinneveds, Vår-

Resultatet av den definitiva

kurnla och Luttra landskommuner I

avgivna rösterna föreligger nu.
Vid valet har avgivits tillhoPa

1262 röster, därav 1110 för kartel,'
Ien Fram till val, 131 för Arbetare:
patiet-Socialdemokraterna och I
för Samlingslistan-Böfstig. Tolv
valsediar ogillades. Av,,de för kar-
tellen Fram till val avgivna rös.
terna harle 132 avgivits i Brisme-
ne, 259 i Börstig, 483 i Kinneved,
113 i Luttra, 113 i Vårkumla och
10 per post. Av Arbetarepartiet-
Socialdemokraternas röster hade 2
avgivits i Brismene, 2 i Börstig,
113 i Kinneved, 8 i Luttra, 2 i Vår-
kumla och 4 per post. Samlings-
Iistån-Börstig erhöll sina samtliga
I röster i Börstigs valdistrikt.

Kartellen tr'ram till l'al, 6om in-
nefattade högern, bondeförbundet,
folkpartiet och opolitiska erhölL
27 mandat, därav högern 3, folk-
partiet 3, bondeförbundet 12 och
opolitiska I mandat och Arbetare-
partiet-Socialdemokraterna 3 rnan-
dat. Inom kartellen Fram till val
erhöll Samlingslistan, Brismene
(op) 80 röster och 2 mandat, Kom-
munalt samarbete (bt) 228 röster
öch 6mandat, Landsbygdspartiet-
Bondeför.bundet (bf) I röster och
inget mandat, Sam)ingslistan, Rör-
stig (op) 253 röster och 6 mandat,
Kommunalt samverkande Partiet
(hö + bf * fp) 488 röster och
12 mandat, Sarrlingslistan, Vår-
kumla (op) 48 röster och 1 man'
dat samt diverse andra väljarbe-
techningar (op) a röster och inget
mandat.

Av nedannämnda C-grupp erhöll
Brismene Bondeförbundslista (bf )
53 röster och 1 mandat, Luttra
BondeförbundsUsta 113 röster och
3 mandat, Vårkumia Bondeför-
brindslista (bf) 62 röster och 2
mandat, Högergruppen 134 röster
och 3 mandat, BondeförbundS-
gruppen 225 röster och 6 mandat
samt ['olkpartigruppen 129 röster
och 3 mandat.

I valet deltog 698 män och 564
kvinnor, eller tillhopa L262 perso-
ner, av vilka 14 röstade inför röst-
emottagare,

Valda blevo:
F ör kartelien Fr.am till val:

kommunalfullmäktige Evald Jo-
hansson, Alarp, Kinnarp, (Bonde-
förbundsgruppen. >Kommunalt
samverkande partiet>), folkskollä-
raren Georg A. öhrnell, Kyrksko-
lan, (Samlingslistan, Börstig, op),
kvrkovärden Ragnar Johansson,
Slutarp, (Ilögergruppen), lantbru-
karen Sigurd Johansson, Munka-
gården, Luttra, Falköping, (Luttra
Bondeförbundslista, Kommunalt
Samarbete), nämndemannen Erik
Gustafsson, Hassla, Kinnarp,
(Folkpartigruppen), lantbrukaren
fvar Johansson, Stommen, (Sam-
lingslistan, Börstig, op), kommu-
nalfullmäktige Gunnar Eriksson,
Hallagården, Slutarp, (Bondeför-
bundsgruppen, Komrnunalt sam-
verkande pariet), lantbrukaren
Sven Neiiman, Vesterbo, Vartofta.
(Vårkumla Bondeförbundslista),
kommunalfullmäktige Ivar Gus-
tafsson, Ledsgården, Slutarp,
(Bondeförbundsgruppen Kommu-
nalt Samverkande partiet), lant-
brukaren Gunnar Johansson, Träd-
gården, (SamJingslistan, Börstig,
op), hemmansägaren Nils, Ax,

ne Bondeförbundslista), lantbru-l I KINNARP.

Bondeförbundslista, Kommunal | | Söndag kl. B em.
Samarbete), fru Ester Andersson, | |

T-ofsgården, Kinnarp, (Folkparti- | | HALT,ELUJA-OLLE

lärarinnan Tora Pettersson. Sko-
lan, Brismene, (Samlingslistan,
Brismene, op), och lantbrukaren
Nils Johansson, Korsgården, Vår-
kum,la, Vartofta, (Vårkumla Bon-
deförbundslista ) .

X'ör Arbetarepartiet'Socialdemo-
kraterna: kommunalfullmäktige
Robert Bärnskog, Ifinnarp, kom-
munalfullmäktige Sten Ahlqvist,
Slutarp, och hqpdelsbiträdet Gug-
tav Gustavsson, Slutarp,

munal samarbete), lantbrukarenl | --paul G'starsson, vintorp,..(s'-- | | lordbruksarbgtarglingslistan, Börstig, op), köpman- | |

nen Evert Sand6n, Slutarp, (Folk- | lerhåller anställning hos Sven An-
partigruppen), komrnunuifntl*äX- | | 

dersson, Lofsgården, Kinnarp.
tig* 

-Eti"u 
Johansson, Fröje, xin- | | Tel' 772'

narp, (Bonäeförbundsgruppen),1'.
lantbrukaren Sven Andersson, | |

Millomgården, Brismene, (Brieme- | | ROLF. GUq{'Aa'qqON TILL

karen Helmer Trygg, Hudened, | | Friid.rottsinstruktören Rolf Gus-
Slutarp, (Bondeförbundsgruppen), I ltatsson kommer till Kinnarp i kväll
lantbrukaren Herbert Kling, Sand- i loch visar,i Vinternys. lokai -kl' 8 fil-
hem, ($amtingslistan, Börsiig, op), I ll::,y"cdooens Bosösper 1949 samt

^^--_;___ ;7:;-'_'_'l lgcr in:.t;ukr,ioncr. Träifen är i för'stn
hemmansQgaren Torstgn Anders- | ifiä"j'*"o"dnad för unsdom meltan 1ii
son, Backgården. Slutarp, (Iföger-I i--lS år, men natulliglvis äga ocks.åSon,5ac&g&rden. Slutarp, (lioger-I l-,18 år, men naturligtvis äga ocl
gruppen), lantbrukaren Ärvid Jo- I iövtiga lnttc::-'t'adr tilltrS$q'
iransson, Nolgården,- 

- 
vä"r"*rr, | 'i LtlL|'So'

Vartofta, (Earnlingslistan, Vår-[
lrumla, op), fru Maj Larsson. Nol-l trl: r /. t

sården, irrttrr, rrritipits, i;"tt* | Kl nnafpt Vlntefny

gruppen), tantbrukare",^Ctil t.- | ltalar, spelar och sjunger. Musik på
han Holm, Prästbolet,.(Samlings- | lt"t"t, dragspel, saxofon, klarinett
llngslistan, Börstig, op)' j* Y3"- i l*. m. Kapten o. fru Altan Arrstiggit Ändersson, östergården, Kin- I l;. ii. välkommen. rntr. b0 öre.narp, (Bondeförbundsgruppen,l | _
Kommunalt samverkande partiet), 

I

a\f I
JruIarp.
Ilusmödrar! fnget problem
med tvätten.
Den saken ordnar en BEJO
eller SIVA, elektrisk tvätt-
maskin med el. vridmaskin.
Även för uthyrning
till låg taxa.

$AMU E t$ 0fl$
TeI. 119 KINNAIiP

i

KlryNnlryU-. ?'K/tv*stt-

I{inneveds kqrrnrrrr-:nalfullrrrii.}itig,
h+,rdc den ?3 ol<tobel s;å.1-1tlr'l111 lti{i{,
Kommunalnämnden i den blivande
Frökinds storkommul hade anhållit
hos resp. kommuner om anslag ä 1: 6
öre per skattekrona enligt 1949 års
taxering. Fullmäktige beslöt bifalia
nämnda begäran. Samarbetskomrnit-
t6n för den blivande Frökinds kom-
mun hade hos kornmunalstämmor"na i
Brismene, Börstig, Luttra och Vår-
kumla kommuner samt hos kommu-
nalfullmäktige i Kinneveds kommun
föreslagit en uttaxering å 50 öre per
skattekrona att avsättas till skatte-
regleringsfond för den blivande stor-
kommunen. Fuilmäktige beslöt bifal-
Ia förslaget under förutsättning att
övriga kommuner även bifalier för-
slaget.

Kommunalnämndens förslag till ut-
gifts- och inkomststat för 1951 be-
handlades. Förslaget godkändes och
beslöts en uttaxering för clen bor'ger -
liga kommunens behov av 3:43 kr.
per inkomstskattekrona, clärav för
skolans behov 1:20 per inkomstskat-
tekrona.

tr'rån folkskolestyrelsen förelåe för-
slag om att upptaga ett tilifälligt lån
å 60.000 kr., vilket förslag biföils.
Att ombesörja detta utsågs l<yrkoher-
de Kurt Lars*qon. Kinnarp, och nämn-
deman Erik Gustavsson. llassla. I{in-
narp.

I'rån folkskolest5,relsen förelåg
även förslag om att låta utarbeta rit-
ningar och kostnadsförslag för till-
byggnad av folkskolebyggnaden så
att två nya lärosalar erhåIles. X'ulI-
rnäktige biföll förslaget.

SLUTARP':

TACK.
Till trafikanter och vänner i

Slutarp framföra vi vårt inneriiga
tack för avskedsfesten och presen_
terna vi fått mottaga i samband
med vår avflyttning ifrån orten.

Grethe oeh Nils A.rä"ur"or.

4J

c

v



,l

lfernplot 1923 Vinterny åv NTO
'l i KinnarP qh-g'
I trar haft en mycket lyckad start
lfOr vint'erhalvåret. Föreningerr
rdeltager i en av distriktet startaf
iserietävlan i >NTO-arbete>, viiket
lBår under parollen >Skaraborg sik-

Itar serieseger>. De >>grenar>> som

lpr,emieras är medlemsvärvning.
lstartandet av studiecirklar, ung-

ldomsgrupper, hobbygäng och ju-
lnioravdelningar. Viddre rapporte-
lring i nätt tid till distriktssekr.
loch största möjliga procentantalet
lårsprenumeraner på ordensorganet
leiiet. Första priset i tävlingen är

len vackerhandmålad ordensfana.
I Vinternys poängskörd första må-

lnaden blev mycket goä. Tre stu-
ldiecirklat äro f. n. i arbete och

I vå under bildande. De ämnen som
lstuderas är >Hemmet biommar>

lsamt praktisk skn-vning oeh ama-
Itörteater. Vidar'e kommer troli-
lguo en. grundkuars i schack att
lstartas. Samtliga cir,klar äro kor-
lrespondenskurser från Brevskolan.

lTvå hobbygåing äro i verksamhet
[och en ungdomsgrupp. som huvud-
'[såkligen sygslan med,bordtennis.
lFöriiden söndag hölls ett,rnycket
Itrevligt möte med programpunkten

l>Ofö'rberedda talares klubb>. Siu
Italare fingo en del delikata ämnen

i latt rbeha,ndla, vilket de gjorde, så

latt jublet iblan'd aldrig vilie taga

lslu't. f'ortsätter arbetet så som det

I börjat, finns nog chansen att fa-

lnan kommer till Kinnarp. >Vinter-
Iny visar vägen>, är parollen..

Cafö och nageri
beläget i. framåtgående stations-
samhälle i Västergötland, säljes
med prima fastighet, innehåll. 3 st.
lägenh., försäljningslokal och ser-
veringsr. Uthusbyggnad inneh. ba-
geri med el. ugn, el. jässkåp m. m:
Stora utrummen. Allt i verkligen
prima skick, Bostad ledig för'kö-
pare. Säljes för endast 40.000::
kronor inklusive.

fuö r-ftir kugttl
av god härstamning till salu. Kalv- |
ställning omkr. 10 nov. Sven An- |
dersson, Lofsg., Kinnarp. Tel. 172. 

I

ffiffiffi$ i Föreninsslokalen, Stutarp
kl. 20.00.

kapell.
Slutarps I. F.

Föreningslokalen, $lutarp

E ^#trSlörd. den 18 nov. Irt. 20. Musik av fng-tsritts orkester.
Extrabuss avgår fr. Falköping kl. 1g.25 och åter från
Slutarp kl. 00.50.

1 skicklig FRÄSARE,
1 van MöBELSNICKARE'
1 van BONARE'
1 SNICKARE - byggnads-

snickare, helst med någon
vana av inredningar och nå-
got maskinkunnig, erhålla
omedelbart stadigvarande an-
ställning vid

AB Slutarps Möbelindustri.
Tel. Kinnarp 45.

4lu4J"

Kinnoveds Skyttoförenlng
hade i söndags sin höstfåltskjutning
vid Hudene. Målen voro följande: 1)
bildåck - 

190 m., 2) hund i front -245 rn.,3) lVfotala - 220 m., 4) UPP-
dykande hund - 160 m., 5) 1/3-flg.

- 390 m., tillika insåtsmål.

Resultat:
Kl. 3-4: 1) R.. Fredriksson 22 tr.,

2) E. Torstensson 20, 3) Gustaf Jo-
hansson 20, 4) EBon Johansson 18, 5)
Gösta Larsson 18, 6) B. Engdahl 15.

I{1. 1-2: 1) Sven-O}of Johanss,rn
15 tr., 2) Nils Johnssorr 15, 3) Bengt
Karlsson 15, 4) Stig 112ds.s6n 13, 5)
Ir'olke Larsson 12, 6) R. Abramsson
11

Extra insats. 3-4 kl.: 1) R. Fred-
riksscn 419, 2) E. lforstensson 2/4, 3)
Gustaf Johansson 214, 4) B. Engdahl
111

lil. 1-2t 1) Stig Karlsson 315, 2)
Sven-Olof Johansson 23, 3) Niis
Johnsson 212, 4) R; Äbrarnsson ,l/tt'
5) Guncle .Tohansson U4, 6) Bengt
Karlsson 1/3.

| 5-l E-års flicka
villig och och med intresse för
kontorsarbete erhåller plats att
sköta mindre telefonväxel och del-
taga i förekommande arbeten.

A.-8. Slutarps Möbelintlustri.
Tel. Kinnarp 45.

EntamilEswBlla
köpes kontant. Villan bör vara bel.
i Kin'narp, Slutarp eller Vartofta'
Tillträde efter överenskommelse.
Brevsvar till >Trevlig villa>, d. tr k.

Fastighetsa,f'fär.
Hr Knut Johansson, KinnarP'

har till hr Anders l(arlirson, tsrls-
mene, f,örsålt sin fastighet f,Iassla

2,23 Kinnehall, KinnarP, för ett
pris av 39,000 kr. Tillträde i mars
1951. \/tt-fr-

$lutaru, |ltlissionshusel'
Söndag kl. 3 bm.

SÄNG. OCII MUSIKMöTE.
Musik till violin, dragspel, saxofon,
klarinett m. m. Solosång. Allsång.

Major Albert O. Lindstedt.
Kapten Allan Allstig m. fl.
Välkomna! Intr. 35 öre.

' 
il/fll -5!'

R'fri, ko,
kplvställning 28111, till salu.

Tel. 146 B KinnarP.

Ett sto,

lordEgen den 18 nov.

llusik: Ing-Britts

Missionsforsäljning
hålles i

SLUTARPS MISSIONSHUS
fredagen d,en 24 november kl. 1g.00.

Predikan av fi,otlaktör CAR[, WItr,SON.
Kaffeservering ! Gåvor mottagas med tacksamhet.
VAR HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Cöilelsedagar. r3'/rr -su 
I l

*rå""äJål'",?äir 3#äårffi I I [U| issio n sförsä lin i ngSlutarp. Han är född i Gökhem menll ""
innehar sedan många år tillhaka sin ll
hustrus rädernegår'd 

"' iääåä#oåä,I I hålles i
$iutarp. Han har gjort sig känd som ll AXTOEPS MISSIONSHUS
en synnerligen intresserad och clriftig 

| | tOraugun den 2b nov. kl. 1b.jordbrukare. | | '"'
_ stillsam och försynt tilt sitt väsen llu.au. av pastor Nils Blom och

få|JT.*TjXt fåil#lflfl ', J,[X|"T | | 
n"g"u" Karisson. Sedvanriga ser-

med. ' llveringar. Gåvor mottagas med stor
ll tacksamhet.

T"*,[ffib"t"," I 
tu"*t "u'oo1l1l,o,'*r0""'-'.

för avhämtning finnes nu vid
A.-B. Karbo Torvströmagasln

i Kinnarp varje fredag eller genom
tel. Kinnarp 19 A.

$kytte.
ll--

l,

!r/2 är, till salu. Tel.774 Kinnarp.



Qt"Utrih,er
(elmontör) med någon vana, ierhåller plats i vår fabrik att
utföra förekommande installationef. Sökanden skall vara nog-

grann, händig och intresserad av att deltaga i annat arbete

(mek. avd.).

A..8. STUTARPS MöBELINDUSTR,I.

' Tel. Kinna{p 45.

&AtrS
i FöBENINGSLOKALEN, SLUTAAP, lördagen den 9 dec' kl' 20'00'

Musik'av Ing-Britts orkester'

från Trädet ... kl.
från ÄsarP )>

till SIutarP >)

från FalköPing '....' >

till SlutarP ....... :.. )

Extra buss avgår
18.58 från Slutarp ....
19.08 till F''alköPinC . .. . .' . . .

19.30 från SIutarP
19.45 till Trädet
20.05

kl. 24.00
> 00.20
> 00.55
> 01.32

tioo t"tt

ffi-*mms-pBattk
samt 40 totrfter 6, 7 och 8 tums
BRÄDER tiil salu.

Tel. 4 b Kinnarp.

&{issionsförsii,t.!ning i .4.Ntorp.
I iör,ciags hade Axtorps &Iissions-

förs,amling .sin rnissionsförsäljning.
Efter gemensam sång predikade
pasLor Iiagirar Karlsson över or-
den i Luk. 72:. 4A om att vara redo.
Kaffe serverades, och så ledde
pastor ldils BIom försäljningen av
vackra arbeten, so,rn syföreningen
förfärdigat, samt skänkta saker.
Försäljningen gick raskt undan oeh
inbringacle 1,045 kr. Dessa medel
komrna att användas för oiika mis-
sionsändamå1.

Nästa lUrd::g blir det missions-
försäljning i Kämåkra Mis;ions-
lrus. LK{U-SI] '

- 
70 år fyiler den 30 november

textilförläggaren A. V. Ahlquist,
Slutarp. Han är född i Gällstad och
kom i unga år till Åsarp, där-han I
många år bedrev en ganska omfat-
etande gårdfarihandel. Sedan flera år
tillbaka år han bo^gatt i Slutarp, där
han startat syfabrik. Han har under
en fyraårsperiod tillhört Kinneveds
kommunalfullmäktige.

[ur, *nno frå.,n iligertttidon i
I Kinneved. Z&h-So.

I uVa*tgtitab5,gen>, tiCskrift för
I hembygdsarbete, utgiven av Gustaf

lEwald, har utkommiL med sitt sis-

Ita nummer för året. I tidningen

I behandlas minnen från digerdtiden,

laAriUan0 ett rest träkors i b5,'n

lAxtorp i Kinneved. Det är ett en-

lkelt kors av ek, som ursprungligen
lrastes till minne av alla dem, som

[dog i pesten (digerdö'den) år 1350

li Axtorps ,by. Enligt traditionen
lrestes ett kors på den tillfiiJliga
lbegravningsplatsen redan på 1350-

Itatet. Då detta kors ruttnade ned

lersattes det med ett nytt. Så har
ldet fortsatt ända till vår tid. En-
ltttt uppgift uppsattes det kors,
lsom finnes avbildat i artikeln, 1870

loch dess föregå.ngare 1811. Säg-
Inen berättar vidare att endast en
liA"ang i Axtorps by överlevde di-
lgerdöden ,och att denne jordat dd

ldöda på den angivna platsen.
',,Drängen och en överlevande kvinna
'lfrån Olofstorp i Grolanda socken
,l blevo ,sedan stamföräldrar till or-
Itens he)a befoJkning.

t--
I Ett stoföl
Itill 

salu. Tel. 147 Kinnarp.

LUE,lt-FHl$ T
anordnas i Vinternys lokal, Kinnarpn söndagen den 10 dec. kl. 19.30.

Kurt Augustsson, tr'alköPing'
berättar och visarljusbilru;i: en resa till Paris.

Underhållning av Vinternys amatörer. Musik. Lussekaffe.
Välkommen. N, T. O.

a tla)ano
i Föreningslokalon, SLUTAR'P

lördagen den 9 dec' 

s. r. r.

Kollekterna iti- nuntoPi*g"

Under jakt den 30/11 1950 för-
lorades en

stövare'
tik (Schiller), till färgen svart
rygg rned bruna ben och brunt ttu-
vud. Den som kan lämna uPPlYs-

liningar om hunden bedes vänligen

llringa 34 KinnarP.
rlkontrakt

Fjärde Eöndagen till Svenska

Kyrkans DiakonistYrelse:
tFulköpittg* pastorat 433:60 kr''

Kinneveäs 
- 241:85 kr', Börstigs

72:-, Grolanda 202:- kr', Gud-

he,ms ?0:- kr., StenstorPs 7J-:50

kr.. Dala 60:- kr. S:a kr' 1,150:

95. ao/n'w'

I-l ästar
5---7 är, enbetskörda, passande till
skogskörslor, köPes.

Tel. 105 KinnarP.

Vitl dragningen å

Kinnarps Samlralls-

förenings lotteri
utföllo följande lotter med vinster:
nr 110, en sekretär, nr 181, ett
sängtäcke, nr 196, en filt, samt
nr 488, en damväska. Vinsterna
kunna avhämtas hos Polisman
Thure tr'alk, Kinnarp, mot uPPvi-
sande av resP. lotter.

Styrelsen.

I{inreevecls triödakorskrets kläl-
insamling .f/z- so

gav som resultat 423 st. klä'des-
pers.edlar och 62 par skor med en
sammanlagd vikt av 205 kg. AlIt
har översänts till länslagret i Ma-
riestad för vidare befordran till
flyktinglägren ute i Europa.

Höstens fruktinsamiing för Norr-
lands barn inb,ragte 910 kg'. äpplen.

'* Få ulllovägar,
E4 av Falköpings ÄIK:s mest

kända friidftttäre, kulstötaren
Gösta Äi-vidsson, skyltar f. n. i allt
dåht{t åid cmickrande såmm&nhang.
Han har vid Tldra tilfållen uPp-
trätt berusad vid danstillstältning-
ar i tråkten och ställt till bråk och
slagsmå1.

I lördags kulminerade bravader-
na i sa"rnbänd med en danstillställ-
ning i Blidsberg. Efter. att hå kios-
sat bulteljer och tomglas; som han
vilt slängde i väggarna, blev han
utvisad ur lokalen. För att hämta
sina ytterkläder fick han emeller-
ftid ttllåtelse att gå in igen 'och se-

I dan oinbdelbart avlägsna sig. Så

lfört han kommit in, började .han
åter besinningslöst' att kasta flas-
kor och glas omkring sig. tillsam-
rrlåhs med två ordningsvalrter lyc-
kades ortens Polishtåh till slut
öVermanna Arvidsson,. dock först
södan man tagit nacksving På ho-
nom och belagt honom med hand-
bojor.
I Poiismannen understiyker, att
det inte är första gången Arvids-
son burit sig illa åt. Han har tidi-
gare rapporterats, men den gångbh
ledde anmälan inte till något resul-
tat. Nu kbmmer'han bckså att an-
inålas för Svenska ldrottsförbun-
det.



Fnisutdelningsfest hos
:* Kinneveds skytter.
Kinneveds Skytteförenlng har

haft prisutdelning från årets täv-
Iingar. Till >träffen, som ägde
rum i Föreningslokalen, Slutarp,
hade skyttarna med famiijer tal-
rikt infunnit sig och trälsades väl-
komna av ordf. Juiius l(arlsson,
som även särskilt hälsade för-
bundssekreteraren löjtnant Sven
Joihansson, Skövde, vilken dårefter
höll ett kortare anförande. Den ge-
digna prissamlingen för_delades se-
dan enligt nedanstående lista av
förbundssekreteraren och ordf. Se-
dan Juiius Karlsson framfört ett
tack för de skänkta priserna,
sjöngs unisont >Du gamla, du fria>
samt utbringades ett kraftigt be-
gvarat leve för konung och fäder-
nesland. Efter en stunds samvaro
vid kaffeborden avslutades sedan
kvållen med dans.

Prislista:
Statspristävlan:
Vet.kl.: 1) Valdcmar Johansson b?

P., 2) Julius Karlsson 54:
IV kl.: 1) Olof Aadersson 63. 2)

Gustav Johansson 63.
III kl.: 1) H. Trygg 69, 2) Gij,sta

Larsson 67, 3) K. Arp 64.
II..kI.: 1) Stig KarlssorL 62, Z) H.

Göransson 61, 3) E. Kindlund 61.
I kl.: 1) Bengt l(arlsson 70, 2) Gun-

de Johansson 68.
Rekrytkl.: 1) D. Engdahl 94, 2) K.

Nero 78.
KorporationsskJutning: 1) Slutarps

Snickerifabiik 27t p., 2) Brödema
Kellsson 264, 3l Äxtorp 262, 4) Br,d'-
derna Larsson 256.

Insats: 1) Stig Karlsson 98 p., 2)
Olof Andersson 96, 3) Gustav Johans-
son 96, 4) Sven Jchansson g3..

Edvin Erikssons hederspris: 1) Stig
Karlssolr 46 p., 2) fngemar Karlsson
45, 3) !'olke Larsson 42.

Slutarps Handelsträdgå.rds vand-
ringspris: 1) Gustaf Johansson 50 p
(tredje inteckningen och priset för
alltid), 2) OIof Andersson 49, 3) Sven
Joharrsson 47.

__Ing. Gabrielssong vandrrng'sprts: _r.t
O^lof Andersson 58 p., 2) Bllingdafrl
50, 3) Georg Johansson 48.

Vandringspokaien: 1) Rune Fred.
liks:on 8-4-p.,2) Gösta Larsson 81, B)K. Ärp 78.

Lundells vanrlr.pris: 1) Stig l{arls-
1on 55_p., 2) Gustaf .lotrensson S4, g)
Rune fi'redriksson b4.

Brödema Johanssons vandrilgs_pris: 1) Giista Larsson 44 p.. 2; -11.

Trygg 44.3) Gustaf Johansion 48.
A. X'redriksson och Sons vandrings_

lpris: 1) Gustaf Johansson 4A p.,nl
O,lof Andersson 46, B) Evert I.arsson
145.

I Hudene-tr''ala vandringspris: 1) Ru-
l.ne F'redriksson 58 p., Zl -Ctista tars-
,son 48, 3) Egon Johanssou 45.

- K-innarps Textils vandringspris: 1)rOlof Andersson 50 p., 2) Runä freO-
lriksson 49, 3) Gustaf Johansson 49.
j^ Optiker Ekblads vandringspris: 1)lGunde Johansson Se p., li Cösta
Larsson 53, 3) H. Trygg 52.

Fabrikör Sven Johanssons vand-
ringspris: 1) Olof Andersson 5g(tredje ich sista i:rteckkningen), 2)
S!'en.-Johansson 51, 3) H. Tryg"g 51.

Bröderna Larssons vandringspris:
1) Valdemar Johansson +7 p,, Z1 F.ot-
ke Larsson 46, 3) Gunnar Johansson
46.

Rosersbergspokalen: 1) Gustaf Jo-
hansson 18 p., 2) K. Ärp 18, B) Elclor
ÄnCersson 13.

Skjutning med automatvapen:
Kg.: 1) H. Trygg 91 p., 2t Erik

Gustavsson 85.

_ {qis!:: 1) Bengt Kartsson 95 p., 2)
E. Kindlund 94-

D&merna"s skänkta priser: 1) Sven
Johansson 48 p., 2) B. Itngdahl 4?,
3) Gösta Larsson 45, 4) Gustaf Jo-
hansson 45, 5) Stig Karlsson 45.

Vilske-Frökindspohaien erövrades
av Gustaf Johansson för tredje gång-
en, som uppnådde 742 p. föIjd av
Gösta Lar"sson med 126 p.

Flesultat: första omgång: 1) Gus-
taf Johansson 73 p., 2) Gösta Lars-
son 72.

Andra omgången: 1) Gustaf Jo-
hansson 69 p., 2) B. Engdahl 68.

Jubileumstrof6n av år 1g41 hem-
fördes för året av Gustaf Johangson

med 85 p., vilken därmed tog sin and-
ra inteckning.

Olof Ändersson blev.mästerskytt i
skolskjutning 1950 och tog därrned
sin tredje inteckning i Mästerskaps-
pckalen, vilhen han hemförde för all-
tid. Resultat 140 p.

Vid Stockholms-Tidningens Riks-
skytle på hemmabanor uppnådde
KarI Arp 183 p. samt Rune Arp 176
p. och erhöilo Solnamedaljen vilken
även tilldelades tävlingsledaren Gun-
nar Kjeli6n. Skytteförbundets över-
styrelses silverplakett för propagan-
datävlingar tilldelades' Bengt Karls-
son för 75 p.

Kans.lbron vid Möna''p.
Riksantikvarieämbetet har iagen-

ting att erinra mot att en bro får
uppfö,ras över kanal vid Mönarp
i tr{inneveds socken:

Mtssionsföraa,mlingen i Slutarp h.ar
haf t missionsf örsä-Untng.

Slutarps Missionsförsamling liar
haft sjn missionsförsäljning, som in-
Ieddes med predikan arredäktör Carl
Wison. Köplusten var g:od och behåll-
ningen blev 1.4?0 kr. tfu-S.p',

Kinneveds kyrklilga syf iirrening
hade i torsdags försäijning. Kyr-

koherde D. flelgoson, Yllestarl,
predikade och därefter följde kaf-
fesenrering samt försäljning av
m,ånga vackra arbeten. Nettobe-
hållningen ,blw 2,50ö:48. qÄz-Sa'

(&At 
$w{.{x{yrttet

rekommenderar vi vårt välsorterade lager av:
Rullsylto" Pressylta samt övriga charkuterivaror, Konserver m. m.

.Iulskinhor, Julhorv,

$lutarps Liwsmedel.
Tel. Kinnarp \42. TAGE HELLMAN. Tel. Kinnarp 742,

iHilrnff ;Arlders$om$'s

SLUTARP
rekommenderas vid julinhöpen.

Goila tårtor, kaffebröd, rnattrröd m. m.
Tel. 151.

Manu*fakturaffär

I{ont ihås
Kun d itori

SIutorps
Hondelströdgård

l

rekommenderar sitt välsorterade lager av
Lökblommor, Krukväxter, Vinterkrandar

' m.m.

Tel. Falköping 24070.

$lutatrp*KImmmrp

BAN$[N
i SLUTARP t kväll.
Extra busstur från tr'alköping
och Trädet.

4ltz
I Vinternys lckal, Kinnarp, .60'

anoi.dnar logen orn söndag ktr.
19,30 luaiafest. tr'örutom [,ucia-
tablå och underhållning av Vinter-
nya.rnatörerna blir d,et ett kåseran-
de föredrag av Kurt Augustsson,
Falköping. Han komrner att be-
rätta om en resa till paris och visa
ljusbilder i anslutning härtill.

@

swwyfffs'
Ws{"

Snart är julen här igen
Tomten också, glöm ej den.
Vi ha mycket som kan passa

Stor och liten och Er kassa.

VÄI,KO}TNA TILL

Kinna rps



ili. "--- rr - 
I-5u, Kinnoveds SLKF-ai'd. 
I

har haft möte under hösten hos fru 
IIngrid Adamss.on, ödegården, Slut- 
|

arp. Sedan förhandlingarna avslutats I

bjöd värdinnan på kaffe. Därpå följde 
I

tävlan i strumpstoppning. I denna 
I

tävlan deltog ocl<så SlU-flickor. Täv- 
|

lingen bedömde-q av lärarinnan fröken 
I

Ingegerd Andersson och fru Thea 
I

Hatlagård, Slutarp. De bästa resutta- 
I

ten bievo: 1) fröken Vera }iilsson, 
I

Korsgården, Vårkumia, 25 p.; 2) fi'u ll
Thyra Thor, Nydala, Kinnarp. 23 p.; ll
3) fru Dora Antlelsson, Leds8ården. ll
Slutarp, 22U2 p.t 4) fru Edla Abra- ll
hainsson, Krogstorp, Slutarp, 22 p. ll

Avdelningens novembermöte höllsIl
hos fru Margit Andersson, öst.ergirr- ll
den, Kinnarp. Sedan värdinnan hålsar" ll
välkommen följde rnö{esförhand}in- i I

gar. Därwid meddelades, at^t 
i:l__1_":llföregående möte beslutade kursen i

||ögerintrssserads
inom Frökinds storkomrnun inbju-
des till samkväm i tr'öreningsloka-
len, Slutarp, lördagen den 76/12
kl. 19.30, varvid förekommer
musik, sång, film, deklamation
m. m. - I(affe.

Tag familjen med.
Kommitterade.

$öndagsskolans Iulfest
hålles i

AXTOBPS MISSIONSHUS
söndagen den 17 december kl. 15.

Medv. av past. Blom o. ssk-barnen
m. fl. Kaffeservering. Offer.

Alla välkomna!

, Kinnsyeds
erk. sjukkassa

håller avgiftsuppbörd i Kinnarp
hos Svedberg onsdagen den 20 dec.
kl. 18, i Luttra skola torsdasen
den 27 dec. kl. 14 oeh i Slutarl å
Källedals kaf6 samnra dalt ftlf f8.

Styrelsen.
-_-____.___++L*_,1_ .. _

Templet | 923 Vinterny av HTO

i KinnarP tblv's'
anondnade i söndags sin tradi-

tionella luciafest d,förenitgsioka-
ien, vilken var rfyll;d till bristnings-
gränsen. tr'öreningens ordf. ,Sven
Andersson hälsade välkomrnen och

1 luttryckte sin giådje över den sto-
t lra tills,lutningen. Pr"ogrammen är

ju ganska li,kartad€ år från år ochI J u b@4D{!4 rr^or L4'us ar LL dtL ät' uull

llkanst<e att vi våg,ar hoppas, att
i f 

det är just därför tillslutningen
r lalJtid är så god vid dessa lucia-
. ifester. Itrnkelt och värdigt vill vi
, ifira rninaet av Sancta {-ucia, utan
iinågra yttre prål i forrn av smyc-
,lken oeh dylikt. Kurt Augu.stsson,
,lF'alköping, höll så ett kåseri från
,len resa till Paris och bcledsagade

detta med bilder. Så inträdde

sörnnad ej kunde erhåIlas förrän hös-
ten 1951. Beslut fattades om att an-
ordna en mindre kurs i hemvård i
början på nästa år. Efter en del and-
ra beslut, följde en stunds Samvaro
kring kaffeborden. I{u hade också sex
SlU-flickor och -pojkar infunnit r.,iti
.för att tillsammans med fem SLKF -

are deltaga i en tävlan, benäinnd:
>Välj den biista varan>. Deltagar:na
hade att välja och vraka bland en hel
dei oiika Saker. vilket inte var'så a1l-
deles lätt. Tävlingen ver enligt alla.s
åsikt mycket trevlig och bra.

Bedömare voro fröken Wendela Jo-
hansson, Siggagården och frökdn Uila
Daniels"son, Krogslorp. De bästa re-
sultaten blevo:.1) fröken Alice Gus-
tavson, Stommen, Vårkumla, 15'p.;
2) fru Margit ,A,ndersson, östergår-
den, Kinnarp, 14 p.; 3) fru Thyra
Thor, Nydpla, Ki:rnarp, 1"2 p.; 4) fru
Ingrid Adamsson, ödegården, Slut-
arp, 11 tlz p.; 5) frrr Dora Andersson,
Ledsgården; Slutarp, och fröken Mar-
got Eriks.son, Hallagården, Slutarp,
11 p.

, lreträdd av tvä småtärnor. Vad
1. lden gamla tablån ändå är vacker,
] lsärskilt när den framföres så vac-
I lkert, som nu var fallet.
I I Sedan lusseiraffet ar,'njutits
I lfra,mfördes ett *,ängs,pel samman-
I istäilt av ,Stpn Ahlkv'ist. Det upp-

,lårets Lucia, Inger Clausson, Vår-
; jkurnla, följd av sex tärnor och fö-

l:.a*rÄ,1Ä n+' +..4 -*ar:--- ^--

jtog deklamation av Dagny Svens^'son, fngrid Johansson ooh Sven
Anderssori, sång av Maj-Britt
iJohansson och iEjdor Andersson
'satnt rr-usi'k av Åke Thörn, tr,lof
och Yngve J,ohansson samt Ejclor
Andersson. Dessutom medverka-
de några av barnternp,lets med-
llemrnar och bidrog verrksamt till
ldet goda heihetsintrycket.,Kväl-
llen av.slutades med sånglekar.
i lva omgångar har nu avverkats
li. den av ,Skara'borgs NTo-distrikt
istartade d;istriktstävtingen i NT0-
larbete under parollen:,skaraborg

l'----._l^-I YueiahögtiL
lanordnas av Blidsbergsjuniorerna
l! Axtorps Missionshud måndagen
öen18 dec. kl. 19.30. Omväxlande

. prograrir. I(affeservering. Kollekt.

siktar serieseger. Temptet Vin-
terny i Kinnarp leder på 140 p,o-
äng, tvåa Vättervzlg, Baskarp, 105
och trea Strid och ,Seger, Finne-
lrödja, 80. Kinnarp har, som sy-
nes, en ,gan^ska stor ledning, rrren
nåsra av de efterföijande lagen

0pel Capitainn
J.939, 4-dörrars, välvårdad, tili s&lu

Tel. 101 Kinnarp.

en del ganska >säkra> grenar
var, och det vill nog ti)l ylter-

ligare krafttag orn den vackra or-
densfanan skall kunna bärgas till
Falbygden. Vid ternplet Vinternys
senaste rnöte fram.fördes eLt Dan
Aadersson.program rned tal a',r
Sven Andersson oeh vidare lästes
nägra av de vackraste Dan An-
dersson-dikterna av Dagny Svens-
son, Ingrid Andersson och Maj-
Bri'tt Johansson.

Kinnevetl. '
ORD. I(YRKOSTÄM]IIA

i nya folkskolan måndagen den 18

dec. 1950 kl. 15.30.
Ortlf.

ORD. PASTORATSSTÄ]}IMA
samma dag och plats kl. 16.

Ortlf.

I

il när det sätter nö6tER 
$

I ha" öppnafu i $ IUTARP. 
il5\'

()\!
) Matsals, och Sängkammarmöbler, Dyschateller, Soff- il
S grupper, Soffbord, Pelarbord, Sekretärer, Bäddsoffor, )
( Fåtöljer, Bokhyltor m. m. till mycket låga priser. 

)\

fi F:a L. Gustafssons Möhelaffär. il
) Tel. 1?9 Kinnarp. l(

sti
Högerintresserade inom Frökinds
j stor.kornmun t 6ltZ ^ 5o '

ha inbjudits till samflrväm i före-
ningslokalen, Slutanp, i kväll kl.
19,30. Progra,mmet bjuder på rnu-
ik, sång, fikn, deklamation m. m.

All jakt
är på förekommen anledning
strängeligen förbjuden samt hun-
dar äro strångt förbjudna i
nedannämnda marl<er: Mönarp
Lillegårdaqna, Axel Andersson
Ledsgården' 

Ägarna.

Kinnevods Högerförenings. _fanrritjefest l4llt -s1t '

i lördags blev lydkad och trots
det dåliga vätuet rätt talrikt ibe-

sökt.
Efter det ordf. Ragnar Johans-

son hälsat vålkomrnen följde ,en

vacker ltrciatablå, utförd av Lucia
jii"rnte sex tårnor osh sex stjiirn'
8oi5sar.

Så följde kaffeserv,ering, musik
av folkskoll. Yngve Bondemark
deklarnation av kantor Artur Nils-
son"samt sång av skolbarn. Om-
budsman Äppelqvist, Srkara, vGadei budsman Appelqvist, Srkara, visade

lnå'gra vackra landskapsfilmer och
lsam'kviirn'et avslutades rned uni-a v or uLoua

1s,ont >Du ,ga;rnJa, Du fria>.
I



F'ödelsedagar.

- 75 är fyller den 20 december
iägenhetsägat ert Kctrl Sanilött', H,ass-
leiuncl, Kinnarp. Han är föcld i Kärr-
ål<ia. ilfter att ha innehat't flera stör-
re lantbruk på olika piatser inköpte
han för ett tiotal år scdan ett mindre
Iåntbruk Has.sleiund i llinnarp. Trots
:rina sjuttiofern år är han fortfarande
spänstlg sorrl en yngling. Ständigt
glari oih gemytlig har han fått
rnänga vänner.

- 70 är fylter den 20 december
förr e hernmansägrret. liktor Dani-
eZssort. I\lossagåiden, Kinnarp. Han
är född i Kinneved men innehade i
rnånga år ett större lantbruk i Kym-
tio, vitt<et han för några år sedan
örrerlät tilt en dotter och måg för att
själv återvända tiII sin födelsesocken.

I
I

I .A,xtorps Migsloqshus
var Luciafest ancrdnad i måndags
kviill av Rlidsbergsjuniorerna. Junior-
ledare Åke Lund, Biids'berg, inledde
höstiden och därefter talade herr
!.,.rter Anildn, Äxt.orp, om luciafiran-
det. Lucia med tä,rnor framträdde två
gånger under kvällen med dialoger,
kallade >>Jag viil älska det urg:amla
ltoi:s>> och >>Bet.l.etrrems stiärna>. -dv-
slutningsvis sjöngs sång nr' 82 i
SM!':s sångbok.

Ivlissionghuset var absolut fullsatt
och kollekten till ett tyskt barnhem
'inblingede 59: 05. Ål/ra-Sg.

Kinnoveds SLU-avtl.
hätle Luciadagen anordnat samkvåiJn
i föreningslokalen, Slutarp. Inbjudna
voro SlU-medlemmarnas familjer
samt SLKE - och BF -avd. Den vac-
keft Julsmyckade lokalen var fullsatt,
då föreningens ordf,, Bengt Nilsson,
hälsede viilkornmen. Ombudsman Nils
Löving, Shara, hölI ett underhållende
föredrag om sin småIändska hem-
bygd, sådan den gestaltade sig 25 är
tillbal<a. Därefter intågade Lucian,
Ingrid Trygg, tillsammans med tär'
nor och stjärngossar och utförde en
vacker och stä.mdngsfull tablå.

Efter kaffeservering: följde ett liv-

F'IiöKINDS STOI{,KOIW}iTJN.
ztlv-
-fl.

Kommunalfullmäktige i Frökinds
storkommun trar hårrit sitt lör$ta
sammanträde med samtliga 30 leda-
rnöter när'varande. Sammantrådet
öppnades av kommunalställfirans
oldf. nämndeman Erik Gustafsson,
Kinneved. TiIl ordförande i fullmäk-
tige för året valdes hemmansäg. E.
Johansson, Älar'p, Kinneved, och till
v. ordf. folkskoll. G. A. öhrnell,
Kyrkskolan, Börstig. Till fullrnäkti-
ges sekreterare. utsågs näm4demån
Gustafsson. Revisorer blevo riksdags-
man G. Hallagård, Slutarp, och hem-
mansäg. K. Änderseon, Knaggagår:
den, Luttra, med fabr. G. Gustafsson
och köpman O, Nilsson, Slutarp, som
ers. Beslutades att antalet ledamöter
i kommunalnämnden skulle vara
elva. !'ör nominering av kandidater
till olika nämnder och styreiser till-
sattes en valberedningsnämnd. I den-
na invaides: G. Eriksson, Slutarp
(personlig ers. E. Johansson, Kinn-
arp), N. Johansson, Vårkumla (S.
Netiman, Vårkumla), Maj Larsson,
Luttra (Lennart Andersson, Luttra),
G. Jchansson, Börstig (H. Kling,
Börstig), S. Ahlqvist, Slutarp (R,
Bär'nskog, Slutarp), E. Gustafsson,
Kinnarp (Ester Andersson, Kinnarp),
P. Gustafsosn, Börstig (G. A. öhrnell,
Börstig), S. Andersson, Brismene, (4.
Karlsson, Brismene), T. Andersson,
Slutar'p (N. Ax, ICnnarp). Till sam-
sammankalande vaides nårnndeman
tr1. Gustafsson, Kinneved. ffullmäktige
beslutade att dess sammanträde skul-
le hållas i folkskolan i Kinncved.

I

i
I

1l

I

i
I

t

iligt uppskattat underhåIlningspro-

lBtam.
I BF och SLI(F framJörde genom

l sina ordf, ett tack till arrangörerna.
I Dragning förråttadee å ett under
aftonen arrangerat boklotteri oc}:. 24
virulare fingo hämta slna vinster.

rSamkvämet avslutades med en stunde
lgammaltlans. *tÅz-Su-

Föreningslokaf en, Slutarp

E&AtrS
Annandag jul kl. 20. Musik av BRORS TRIO.

Byggnatlsföreningen.

Kinneveds kommunalfullmäkttge ILT1"å Elias Johansson' Fröje'

harhåuitsittdecembe,ä;;;;äåäf l*TI**-S,?ljås',f3::f""-""?3"i'
;ffiffii:;:iÅHåffiå:':.:g+"T,1?i:ikP:få:X"":r,i'å'å?i"'å1åH,'j:i1;.i;

Vidare behandlades frågan om ny in- l;:::::::'
delning I polisdistrikt. "Meningen 

-"t | ^tål,1toå,?,?ä..#;

största inom distriktet och då sam-
hällena äro stadda i s"nabb utveckling
med många och även rätt stora indu-
strier, ansåg fullmäktige att l(inne-
ved är den lär.rpligaete plalsen för en
polismans stationering. Kättilstorp
ansågs vara låmpligaste stationsort
för den andre polisrnarlnen.

Ett av civilingenjör oskar Jonsson,
Stoekholm, utarbetat förslag till vat-
tenförsiirjning och avlopp för Kinn-
arps och Slutarps samhällen behand-
lades. HäIsovårdsnämnden hade här-
över avgivit lttrande, vari framhöll,s
att utredning av frågan bör företagas
men är svår att genomföra innan

KII|INEVEI). uÄz-s.

I lbyggnadsptan för '-samhällena, blir
i lfaststålld. Kommunalfullmäktige be-
1 lslutaQp bordlägga frågan tills sådan
l.l plan blivit fastställd. På förslag av
I lkommunalnämnden beviljades kom.-
l lnämndens ordt. ett arvode å 200 kr.
Irlför innevarande år för hans arbete
I l med kristidsårenclena. Till roteombud
l.för tiden U4 1951 till 3UB 1955 valdes
I rnämndeman Erik Gustavgson, Hassla,t'Kinnarp, ers. kyrkovärd Ragnar Jo-
I hansson, Slutarp. Till ledamot i Vil-
I ske härads kommunalförbund valdes
I nämndeman Erik Gustavsson, Hassla,
I Kinnarp, ers. kyrkovärd Ragnar Jo-
I hansson, Slutarp. Till ledamöter i
lltaxeringsnämnden för år 1951 valdes
I'nämndemannen Erik Gustavsson,
I Hassla, Kinnarp, hemmansäg. Ivar
I Gustavsson, Slutarp, f. folkskoll. Axel
Nilspon, Kianarp, och snickeriarb:

IlArvid Flordn, Kinnarp, ers. hem-

gtledlin-s9nq tlrst1q 
"T.*_{.ii1"liltg | å1,i"äiiä'iri-ä.ää;il;;'ärä,i'dåäi landsfiekalsdistrikt, vilket innebnrl ;;:-^-."-I ldllullrö^aE " l?inno*n

att landsfiskalen i Var+^r+o rliotrilrf'i':* iil:,",i,':."1 Tilt revisorer för år 1951 valdesekullo bliva stationerad i" Mullsjö. | ,,,i.rå.."*å;;;; ä. Hå]]"äära, sr"t-Kommunalfullmåktige ansåg .d9t!?l;;;;7i1 funr. Gunnar Gustavsson,våra i hög grad olämpligt, särskiltl?liii"Ii' mcrr honrr ,= \/iro^r*q^nvti.Iit I IruE, öröu urörrrPrr6,L, .ar'^rrLl crr,,+o.^ med handl, G. vilgotsson,
med h?insyn riu kommunllil"ill?l lä;;;;;, ;;h r.op*u" G. Sandin,
qeurrg' I Puuvurvrrr^:' ."',::::ii:=::'I TiII ordfiirande i kon"rmunalfull-att landrifiekalsdistriktet.s-kulle..inde-l*ät;;". för år 19b1 omvaldes enhäl-
las I två polisdistrikt i stiillet för nu- L;;;-" ""-;*"nsäo.nran nrzorrr rnhqnq-ras r Lya lJuuöuELlrAL r sLdrEL I rio+ t o,1111gnSägaren EVald JohanS_
verandeitte. Kommunalfut]::1.jy_" å"ä, Äiä"p, Kinäarp, v. orclf. kyrko_
T*fl-3lt..*! *f:ltt*:I ljj"*fl]- iä"aäå*'" Johanson, siutarp, och
svnpunkt vg1-e bjrlt-re peo j11'-.qott1 ;iii ..k;. nämndeman Erik Gusravs-
män, _m-en-ville-dock ej motsätta *iq ;;;."}i;ota, Kinnarp.
l-andsf-iskalens förslag, vilket.gick ut 

| 
""öråiä""nden 

framför<ie titi sist sitt
F.1. P9,1?qi1-19,?Y."qT^.::i ryrf::Xj^- it'"i. iirr redarnöterna rör rörnvat rör-
tjänsten s_amt stationc.{'_19_?: j:^lå* 

f ;;;il'ä-ä;;;il a-ri" 
"c"''goa 

:urövriga i Vartofta. Tillstyrkandet av li-"*"],1-,
randsriskarens rörsras ä ;;d;'ådk | ::: lv:i::Tf t**: 3{:.y;il|: jii$r*uunrrDAorcu' rv+'ro5 aJvruvu *"".-t{^1,'tö.itt och övriga ledarnöters tack
endast under den förutsiittningil 1ti liili;&. för hans förtjiinstfuua sått
stationeringen sker på annat sätt än l:; ;::;"^ l^Ähihdäh orr r'rmälrriaaoi''o i"" o'rEr.- iöÅi"eii.' ä #{$5 

| ?å:åäliäi?inin 
sen av f uI I mäkti ges

Slutarps samhällen är de ojämförligt l'""^*'^-'


