
lrratilrtillstand i Kinneveo, l{t-st'
I fa aa"o* gjond framställning
lfrar länsstyrrelsen rneddelat John

Itr'ransson i Kinnarp tilktånd a.tt

imed en i I(innarp, Kinnel'eds söc'
lhen. stationerad lasUbil *- i onle-

\Aelbart s'amband med tiansport av

lslaktdjur - tillsvirlare beclriva f.re-

ltiliningstrafik tör befordran jåfrn-

fväl avrann'at gods såsom fyllnaLls-
ellcr returgods.

OurLt
i Föreningslokalen, Slutarp, lörtl'
den 13 jan. 1951.

Musik: Aage Hoels'
SliltarPs IF'

Två taikare bland "A'

16 olympiaaspiranter,
Fridirottsförbundets har nominerat

76 manliga olympiaaspiranter, som
kommer att dras samman tiII kurser
under för'sta hälften av mal 1951.
Visar det sig att kurserna äro rätt
lagda till tiden, komma de att upp-
repas vid samma tid 1952.

- Det år en sjiilcklar sak, säger
Tekniska kommittdns ordförande,
Gösta Sandberg, att om en idrotts-
man 1952 kvalificerar sig till OS utan
att tidigare ha varit uttagen som 

I

olympiakandidat, kommer han med i
Iaget. Det är emellertid lika själv-
klart att de som nu tagits ut och nog-
grant förbereda sig efter givna ånvis-
ningar, ha de största förutsåttning-
arna att lyckas i slutprovet. Alltså:
hångivenhet för uppgiften från första
stund!

De utt'åena äro bl. a.:
Sprinter: P. Malmberg, Skara IF.
400 m.: L. E. Wotfbrandt, örebro

sK.
1.500 m.: R. Persson, f'ÄIK,
6.000 m.: S. Gottfridsson, Elfsborg.
Maraton: G. Leandersson, VåIåda-

lens SK. .

KuLa: G. Arvidsson, I'AII{ och T'
Flönegård, Lidltöpings IS.

,T{ll A.-8. Kinnarps Textil
ett hjärtligt tack

Till lngeniör E, Gabrielssonlm. {ru Slutarp.
Ett hjärtligt tack för julgåvan och den trevliga julfesten.

Fersonalen.

Bordtennis:
Skara-Älvstrorgs bordtonnis-
serio.

A-lag: BTK Macape-Åsarps BTK
6-1, Trädets BTI(-Macape 1--6
Vartofta BTT<-BTI< Vinterny 4 --5,
Vinterqy-Trädet 5- -4, Åsarp-Var-
tofta 1-6.
BTK Macape
BTK Vinterny
Vartotta BTI(
Trädets BTK
Äsarps BTK

B-lag: Vinterny-Trädet 6- 1, Var-
tofta-Vinterrry 1-6, Äsarp,--Var-
tofta 1-6.
BTK Virterny
Vartofta
Trädet
Åsarp

Skara-Älvsborg
spelordning:

220012-24
220010-84
210110-G2
2002 5--11 0
2002 2-72A

2200
2101
1001
1001

72-2 4
7-7 2
1-6 0
1-6 0

Bordtennlsserie

8-14 jan.: l\{acape-Vinterny, Trä-
det-Äsarp, \zartofta-Macape.

15-27:. Vartofta-Trädet, Åsarp-
Vinterny.

22*28:' Åsar1r-Macape, Vinterny

-Vartofta.29 jan.-4 febr.: Macape-Trädet,
Vartofta--Åsarp.

5-11: Trädet-Vinterny, Macape

-Vartofta.12-l"B: Åsarp-Trädet, Vinterny-
Macape.

79-25 : Vinten:y-Åsarp, Trädet-
Vartofta.

ro!
pe.Ilrrrurlei\

Till Fabrikör JarN Arldnrsson ffisd famili
framföra vi vårt hjärtliga tack för den stora julgåvan.

Samtliga anstätrltla.

G. n. Ir \ 
'a 

il\. TcT iFöRENINGSLOI(ALEN

I D' II\EAqlJ JF d[ I \$ \*, ilill;Jilf"1,"*lii"ll:
Ilxtra bussturer från Trådet kl. 18.58, från Äsarp kl. 19.08, till Slut-
arp kl. 19.30.- från Falköping kl. 19.45, tili Slutarp kl. 20.05 - från
Slutarp till F al.köping kl. 24.00, till Trädet kt. 0.55. S. I. F.

\

l[ FolLm ängdsuppgifter.
KINNEVEDS PASTORAT.

Kinnevsds socken.
Födde 21, döde 16, infl. 82' utfl'

62.
Folkmängden, som vid årsskifte"

utgjorde 1.040, hade under året
ökats med 25 Personer.

Vårkumla socken.
tr'ödde 2, döde 1, infl' 5, utfl. 18.
Folkmängden, som vid årsskiftet

utgjorde U7, hade under året mins-
kats med 12 personer.

Hela pastoratets folkmängd, som
under året ökats rned 13, utgjorde
vid årsskifteL 7.217 Personer.

- ?0 år fyller den i5 3anuari lä-
genhetsägaren Johan W. And,ersson,
Gärdhem, Slutarp. Han år född i Kin-
neved och ägnade sig i yngre år åt
lantbruket. Senare bedrev han i flera
år bilstation i Slutarp. Kunnig och in-
tresserad hästkarl har han i många
år tillhört styrelsen för Kinneveds
hästf örsäkringsf örening.

Trettonrledage,ns missionskollekter
i Kinneveds pastorat l\h-{l.

uppgingo till. sammanlagt kr.
1,066:50, därav i Kinneve'd till
826:50 sch i Vårkumla till 240.

Bordtennist
Skara-Älvsborgs Bordtonnlsöorlo.
Vartofta BTK-BTK Mg.kape 1*-6:

(Vartoftaepelarna först)t $. Gran-
lund-R, Markrud 18--21. !7-ZI:
Lars Andergson-P.-O. Karlsson 12-
2L, l8-2]-i Rune Karlson-I,ennart
Karls-son 70-27, 13*21; Lars An-
dersson-Ii. Markrud $-*21, Zt*Ll,
21-19; S. Granlund-Lenna,rt K&rls-
son 11-21, 22*20, 10---91; Rune
Karlsson-P.-O. Kerlsson 11*21. 16

-27; Lars Andersson-Lennart
Karlsson 21*-L4, 13-21, 11-21.

Serietabellen (eft, 3:e omgången) :
BT?( Makape
BTK Vintemy
Vartdfta BTK
Trädets BTK
Äsarps BTI(

4i{ l}Iånga inställda buss-')t' turer.

- Den här gången blir rappor-
ten inte så gynnsam som efter yr-
vädret i förra veckan, säger före-
ståndare E. Hultqvist på
Busscentralen, men så var det ock-
så annan "klass" på söndagskväl-
lens väder. En hel dei bussar ble-
vo stående ute på vägarna, och
några kommo in efter avsevärd.a
förseningar.

Dövebussen .kom sålunda fram
till Slutarp i söndags kväll men
måste vända där; och samma var
f'örhållandet med Ulricehamnsbus-
sen.. Den senare gjorde f. ö. en li:
ten dikesvisit men kunde dragas

Kinneved-Vårkurnla

R, L. F,-avd.
rrar årsmöte i tr'öreningslokalen,
Slutarp, torsdagen den 25 jan.'hl. 19. Efter förhandlingarna
familjesamkväm. Samtliga med-
lemmar med familjer inb.judas.

AV B.F,
l<allas till ord. årsmöte hos Ragnar
Gustafsson, Siggag.. Slutarp, mån-
legen den 22 jan.1951 kl. 19.

3'3018-38
22070-84
31211..-122
3721t-132
303 4-180

I morgon mötag i Ungdomsgården
kl. 15.30 BTK Makape och BTK Vlp-
temy i ser{efinal.

!
I

1
Kinneveds avd.

upp av Dövebussen.
Styrelsen.



Templet 1923 Vinterny -av NTO
I KinnarP '6h'dl'har !åltit årsmöte i föreningslokalen.

Verksamheten under det gångna året
har varit livlig. Särskilt har studie-
verksamheten fått god fart. Fyra
studiecirklar har varit i verksamhet,
samtliga korrespondenscirklar. och
de ämnen som studerats är bl. a. >Vi
syr, vi stickar, vi virkar>>, >>Ilemmet
blomm.ar>, >Praktisk skr.ivning>> m.
fl. Teatercirkeln har vid ett flertal
tillfällen med framgång framfört
Gustav Sandgrens lustspel >>Farniljen
PihI>. Teåterledaren K.-G. Gustafs-
son var vid årsskiftet på en vecko-
kurs vid ordens folkhögskola Wen-
delsberg, där ledarna var-några av de
främsta krafterna vid Göteborgs
stadsteater, bl. a. Bengt ,Ekeroth, de-
koratören Knut Ström och regissören
Halfen, reg'issör för den just nu så
omdebatterade pjäsen >Lysistrate>.
Kanske detta kan komma att bidraga
till att teaterarbetet kommer att för-
djupas? En pjäs, som nu över,väges
att tagas upp är Herbert'Grevenius
kiinda >>Tåg 56>.

Bordtennisen har gått framåt och
A-laget ligger på andra piats i den
nystårtade Skara-Älvsbor,gsserien.
B-laget har tagit ledningen i rhotsva-
rande B-lagsserien. Gymnastik bedri-
ves tillsammans med l{innarps IF och
ledare är Gerhard F risk. Föreningen
leder i den av distriktet s artade se-
rien. i NTO-arbete. lVledlemsantalet
utgjorde vid årsskiftet 98. I det av
Inger Clausson ledda och livligt arr
betande ungdomstemplet är med-
Iemsantalet f.L.44.

Kassan visade en balans på kr.
4,.2O8:44 med en' behållning av kr.
924:74. Styrelsen beviljades full och
tacksam ahsvarsfrihet.

Tiil styrelse för 1951 valdes: ordf.
Sven Andersson, Lofsg.; v. ordf. K.-G.
Gustafsson, Stommen; kassör Edk
Gustavson, Hassla; sekr. John Ciaus-
son, Vårkumla; studieledare Arne
Karlsson, ödeg. (nW.); Ungdomsle-
dare Änn-Mari Lager, Hassla; Ju-
niorledare fnger Clausson, Vårkum-
la; scoutledare Karl-Erik Andgrsson,

Svenstorp (nyv.); till lokaldeputera-
de rekommenderades Sten Ahlkvist,
Slutarp. Till korresponderande leda-
mot och referent valdes ordf. Till re-
visorer valdes G. Karlstedt, Ilassla.
Gustav Gustavsson, Smeag. och Sig-
vard Gustavsson, Kinnarp med Harry
Göransson, tilleg., Åks Andersson,
Nolg. och Eje Josefsson, Vårkumla,
som ers. Till litteraturkommittd ut-
sågs Ingrid Johansson, Trekanten,
Alice Gustavsson, Stommen, och Mar-
tin Nei.iman. Viisterbo.

Ordf. framförde föreningens tack
till de avgående styrelseledamöterna
Dagqy Svensson, Granö, och Elof Jo-
hansson, Fröje, samt manade till
fortsatt idogt arbete för målet: Nyk-l
terhet, fred och folkuppfostran 

l

Till extra liiraiinna viil Kinner.eds
folkskola,

,Kinnarp, har förordnats folk-
skolliirarinnsn $iv Larss.on. Lund.

Kinneved.
EXTRA KYRKOSTÄMMA

i nya folkskolan tisdagen den 23
jan. 1951 kl. 16.

Ordföranden.

Axtorps miselonsf örsa,rnUng
hade i fredags sitt årsmöte. Under
det gångna verksamhetsåret har, för-
utom de ordinarie mötena, håIlits en
vårfest, en skördefest sarnt bibelstu-
dievecka. Vår- och skördefest samt
rriissionsmöte och bibelstudievecka
beslöt man att hålla även i år.

SLUTARP
lörtlagen ilen 20 januari kl. 8

RUDBERGS KABARE-sI{OW
med Falköpings revypappa Erik Anilr6n och I{arry liudtrergs

eminenta railioensemtrle.

Kinneved.
I

fnnehavare av hundar erinrasl
om skyldigheten, att under januaril
månad till kommunalnämnden an- |

mäla de hundar, för vilka skatte- [plikt vid ingången av året före- l
legat. fnträder skatteplikt under 

I
löpande år, skall den skattskyl- 

I
dige inom 30 dagar därefter sådant l.
anmäla. Hundskatten, som är tio l'
kronor, skall erläggas samtidigt l'
med anmälan. I.

Kinnarp den 18 januari 1951. I

Kommunalnämnalen. I__l
I

i0heurolet 
de Luxo tb

lsäljes billigt. Tel.24 Kinnarp efter
lkl. 6 em.t__

Ogillaite besvär över vägrat
t,raf,i'ktillståntl.

Regeringen har ogit'iat av drosk-
ägaren ,Gösta ilarsson i Kinnarp
anförda ,besvär över att han väg-
rals trafiktillstån'd för ytter'ligare
en dr,osk,bil , zs [vs7.

Sluturps
årsmöte äger rum i Förenings-
lokalen tisclagen den 30 jan,

kt. 19.30.

lF:s

Missionshuset har under det gång-
na år'et målats om och befinner sig
nu i gott skick, Av kassarapporten
framgick att omslutningen vartt kr.
2.5O4: 67. FöIjande ansiag beviljades:
50 kr. till Västergötlands Mi.ssionsför-
eniag, 20 kr. Svenska Mlssion-sförbun-
dets sociala verksarnhet och 25 kr.
till Stadsmlssionen i Stockhoim,

Församling'ens styrelse omvaldes.
Församlingens föi'eståndare Nlls
Blom avslutade årsmötet rned predl-
kan och bön. tyt"Sl-

' ^*-f}iihnlnq

|lf 
sona. den 28 jan. kr. 5 och s lll

lli Olyckrfåglarna i loppform lll
lf l meo aBBoT och cosTElto. ill
I lJ Barntiltåtet. I I I

Kiltrtarp$
SOMMARENS PROGRAIVI 1951.

Dcn 2 och 3 juni: TOBYS OOH IIANS GAUCHOS.

Den 4 och 5 aug.: EIIITII SIIGERSTEDTS gamlo vål-
kända kaPell.

DANSAIITON dcn 18 maj och 15 juli.

0öta Leion Bio, Kinnaru

Festparlt

Se utförligare annonser senare. KINNARPS IF.

Frökinds storkommun
ztilt-St.

Komrnunalfullmäktige i F rökinds
storkornrnun hade i onsdags sam-
manträd'e i folkskolan, Kinnarp.
Till ordf. valdes hemrnailsäg.
Evald Johanisson, Alarp, Kihnarp,
v. ondf. fol'k'skoll. Georg öhrnell,
Börstig, sekr. nZi"rnndeman Erik
Gustavsson, Hassla, K,nnarp. Till
iedarnöter i kommunalnii"rnnden
valdes (suppl. inorn parentes):
hemrnansåg. Elrias Jo*ransson,,tr'rö-
je Kinnarp (fru Margit Anders-
son, österg., Kinnarp), hemmans-
äg. Rune tr'redrikson, Ledsg., ,Slut-
arp (arrend. Bengt Nilsson, Kot-
åFp, tSlutarp)., hernmansäg' Nils
Dani,elsson, Grevag., Börstig (hem-
mansäg. Ivar Andersson, Gunn'es-
torp, tsörstig), arr,end. Einar Jo-
hansson, ,Sandhern, Börstig (ar-
rend. ,F ritz [,anrdin, Mellomg., Bris-
mene), rriksdagsman Gunnar Lars-
son, Luttra, I'al,köping (hemmans-
äg. Einar Ändersson, Skövdesg.,
I-.iuttra, I'alköping), hemmansäg.
Sven Neiirnan, Vdsterbo, Vårkum.
Ia, Vartofta (,hernrnansäg. Sven
Neiiman, Slättäng, Vartoita),
hernmansäg. Torsten Andersson,
Backg., Slutarp (anend. Eri'i<
Svensson, Axtorp, Kinnarp), hem-
mansäg. Artur Karlsson, Österg.,
Brisrnene (handl. Oari Johansson,
Brismene), snickeriarb. Gustar,
Augustsson, Majiiden, Kinnarp
(målaremiist. Allan Ahiqvist, Slut-
årp), folkskoll. Georg öhrnell,
Börstig (målarrnäst. Sven ,Svens-

son, Ed,hem, Börstig), n'dmndeman
Erik Gustavsson, Ilassla, Kinriarp
(rköpman Ever,t Sand6n; 'Slutarp)
Till ordförande i niiLrnnden valdes
nämndeman Erik Gustavsson.
[fassla, Kinnarp, och tiil v. ordf.
folkskol'I. Georg öhrnell, Eörstig.



tsONING$[|lJ$
om ett rum och kök, samt
mindre ladugård till salu för
avflyttning.

Hhnvändelse till ägaren

Gustav Andersson.
Bysiätten, KINNÄRP.

&orrfEerereds;

MACA?E-Vinterny
4_5.

R. Markrud---C. Nilsson 0-2, P. O.
Carlsson- Ä. Anderssen 2-0, L.
Carlsson-S. Nilsson 0-2, P. O.
Carl,s^son--C. Nilsson 2-0, R. Mark-
rud-S. Nilsson 2-0, L, Carlsson-
Å. .dndersson 2-0, P. O. CarLsson-
S. Nilsson 2-O, L. Carlsson --C. Nils-'son 0-2, R. Markrud-Å. Andersson
1_t

Vartofta-Träilet 3-6.
S. Granlund-O. SäIt 1-2, L. Än-

ders.son-O. Ekblom 2-0, R. Karls-
'son-M. Fröman 0-2, L. Andersson
--O. Säll 1--2, S. Granlund-M. Frö-
man 1--2, R. Karlsson---O. Ekblom
2--7, L, Anflsrss6n-Ivl. Frömon 2-1,
R. Karlsson--O. Säll 1-2, S. Gran-
h.rnd-O. Ekblom 1-2,

Åsaryr-Vintorny 1--6.
T. Johansson- C. Nilsson 0-2, A.

Johansson--Å. Andersson 0*2, R.
Johansson- S. Nilsson 0-2, R,. Jo-
hansson -Å. Andersson 2-0, A. Jo-
han-seon S. Nllsson 0-2.

Vartofta-Macape 1-6, Trädet-
Äsar'p 6-2.
Vinter'ny 440021-138
Macape 430722-86
Trädet 420217-164
Vartofta" 410314-182
Äsalp 4004 5-240

B-lag.lserien:
Trädet-Åsarp 6-3, Vartofta-

Trädet 5---4, Åsarp-Vinterny 3*6.
Vinterny
Vartofta
Trädet
Äsarp

330018-56
3201]2-]1 4
310211-742
3003 7-180

t

I
I
I

G öta L0r0'r bios'ars lr 
I I I 

g;1ii;;{g;T;iE1trii 
il *l**$,,;*ffi!.*""'**

Kinnafp lllmearemmar, aammanragt 122, medlVidare beslöts att söka kontakt med j

tl slavlickan llll ln'm:lå"å'fffääi}tr Tllff'::*:;l;H:?1t"'TänJå:"u"'i
ll Färgfilm med ll | | | 

revisionsberättelsen framBick. att u.n- i Efter förhandringarna följde etf gr- 
|

l! cEoRGE BRENT och lll I I a* året influtit i medlemsavgifter kr- 
| vanoe och trevligt samkväm varvid I

Il yvoNNE de cARLos lllllt.aez:zo varav liinsförbundets andelllt. a. förekom föredrag av länsför-l

ll onsdasen den 3r 
il';,'* 

*. 
lllll*"n'" '.' '5i.'""'!t+å"X?'åli1tLp::Hffi,T.TxfäTö;l

I I Barnförbjut

ay't-$" Ki""eveds BF-avd.

ers. Gun[qr Erik*son, Hallag., och

i lviO g.rssldftet utgjorde kr. 467: 6?. Deluppkomst, uppgifter och syften. Vi-
i tur att avgå varande styrelseleda-ldare förekom ett par sketcher, syn-
möterna ornvaldes, och styrelsen be- | nerligen förtjänstfullt framförda av

har hågtt å.rsmöte hos Ragnar c*- i:11" 
som förut av ordf' Vald' Johan-s- l::: t-i" av avdelningens vngre med-

ravsson, sigsagå.roen, sruiarp. rur liji'-s_h'i1l:- Y: :::t: G 
-I"rrstedt, l::.T:1-: .li:io '" Bror rohanssor!

ö;1"] 16ä;Gi"*""rJ* ordf. lKlnxarp' 
sekr' H' våring, Ilinnarp, v' lKinnarp' kaffeservering samt visning 1

rr Ä hrolrom"*- ,.".-"nl;; ;;;; I sekr. Hörbert ÄnilerSson, Kinnarp, I av RlF-filmen >f br5rtningstider>.D. Abrahamsson" Kragstorp, v. ordf. ll-"^.. ^::^:'" 
- l'-'o'P'l:: ...""' """"

Ärvid Andersson, Hahö, *m. llfus" H. Trygg' slutarp, ledamöter 
I 
slutugen, 

_som 
huvudpunkt på pro-

(nyv.) Erik cr"tu..,r"*I'"ilJ"0";;';:'l3y;-o".u""tTo--ol1*n, B'-vård6n,l9'1:*":förekom-tävlani-frågesport
sekr. Herbert .q.oaur"; ;;;;: o"| Ivårkumla, och E. Bohman, vårkum- | 

mellan lag från vÄrkumla, slutarp

kassör (nyv.) B.Kjellander, prossas.; l11-"i'l-'.."i--o11aloes ]u:*v rohans-l:::.:':111'-Ttt:* året n1'uppsatt

.ä åriä"' n"ii"i*", 
- 
rr;"c"-;i I ::,"1 ty"u"p, Birser Andersson, 

":- N:.llll"ssprie, restående av en bords-

Holmer ander$son, österg. tiit revi-ltorp'_5innarp' Ällan Johansson, At-lrtaqg::^erövrades av vårkumla-laget

sorer vatdee IL Trygg, äuaene Uf- | 3il'_i-""arp 
och l{elmer Andersson, lmed 120 p' mot Kinnarps 110 U2 och

reg., och sanrrid Nnr*",;;;;;. iltit i 
*"tn' 

I 
slutarps u0' 

c.r !"ffi'[]ffiffiHä-]o;ii1.^*': rlr revisorer vardes Danier .a.nra-l 4ol
äää;ä"1ää:'ääää.ä.illi- it'"'"*"* s';i;*;;;;";;;;l*-- *^,,.f."::3:.Yo* .-Idldatnomineringar valdes o. Kjellan- namsson' siutarp, och Lin:rar Ander.s-1.^- _",,.:"""j::]
der, Mossasi., och H. &gg mea c. 13": Kinnarp, med Bengt Nilsson, l:::.::tt:,11s1ute 

i föreningslokalen'

Halragård, och B. Kjeilarraii uo* ."". Slutarp och Torsten Gustavsson, x'* llillt?^ji 1'y.,11:: 
ttil rs,r]^v1t_0e1:

Till ordf. t BF-:s k"r".di;;;; 
"r1_ "."n som ers. Till ombud vid länsför- i ordf. Bengt. Nilsson, v. ordf. Karl-

des Gunnar e"if."son, ffärrö: ;it bundets årsstämma valdes Vald. Jo- Cyfav Gustavsson' sekr' Ulla Da-

med'sammanlagt 57 hektar, samt tiU- nar lnom drstflKtet nuvarande extra'nervenng'' samt en tavlan i fotogTafi- li
kommlt sJu tned 130 hektar, samt två linnehavaren av tJåinsten rhåtte erhål- ,kiinnedom med 11 deltagare. Avdel- | r

nya familjemedlemmar, Under året, la nämnda befattning, då denne gjort lnin8ens medlemsantal var vid års- I'or: 
lskiftet ?0. 

I
I

rä-;ä";;";il;ft;;;:; "n 
haneson, slutarp, H. myss, srutarp, iil'"Ti:,";iekr' rnsrid rrvss, kås-

dersson, rralsarp, o"r, tirr i"i"*"t i :_"h_ 
L' Itrermansson, Kinnårp, med :::^ T::l;^t::. 

Eriksson, v' kassör

s1,Kf,,:e styreLse H. Trygg. vidare ut_ Herbert Andersson, Linnar Anders- -EjrJo Josefsaon; er. Rune Abrahams.

sögos valledare ocfr rotJJntuO. son och Ärvid Ändersson, Kinnarp, son och Rune Göransson' Till reviso-

Efter för.handlingarna tackade som ers. Till organisationskommitfu rer valdes vera Nilsson och Gijsta Jo-

riksdagsman narugar*åä ";;;; :tt-S" stvrelsen. Titl kontaktmän för hal:so1 Di$riktsornbud blevo jämte

kassitren, Ragnar O""rä"å"1* Sig: *"*-*kets utredningsinstitut valdes ordf' Alice Gustavsson och Karl-Erik

ga.g., för de trettio n"'nä""r.åtli- {9" 
Ifinneved H. Våring, Ifinnarp, o"n Erikssorr'-:Y" valdes programråd

delningens kaesör, samf Overfa*naOe fö"- Vårkumla, B. Vård6n, Vårkumla. ocn pontisk kornmitte'

en mf..esgåva från styretrseledamö- ItlqT om tillsättande av nytt om- Av årsberättelsen framgtck att
terna i Khneveds ef fäZf-fgbi. bud för lantbruksnämnden inom ksur- lverksamheteh varit livlig. f samar-

imunen behandlades och fr,åsan 1t5rt- | bete md BF och SLI{F har anordnatsjmunen behandlades och frågan hiin- i 
bete md BF och SLI{F har anordnats | ,i

I{lnneved-Vårtnrmla RLF-avil. isköts till st5relsen för vidare be- I 
en hembygdsfest med bl. a. föredrag I I

hade i torsdags Ärsmöte i förenlngs- lhandling. Vidare beslöts att till ve- | 
av ,prof. Vahlund' I juli företogs en 

I 
t

lokalen, Stutarp. Av styrelsens verk-lderbörande myndigheter ingå med enltraktorutftVkt till Sämsjön och vida-lc
damhetsberättelse framgick att under leki'ivelse med hdmställan att vid till- lre har anordnate en fami[efeot, ll
året avgått sex aktivh medlemmar'sättande av ordinarie distriktsveteri- | Efter förhandlingarrra följde kaffe- | 

r

med sammanlagt 5? hektar, samt titl- när inom distriktet nuvarande .y1", lservering', samt en tävlan i fotografi- l1

BLATARPS IF
_ har å.rsmöte i !.örening.slokalen
kväll kl. 19.30. 'ta17-dt 

^

I
Ir

l,

Bordtennis:
I Skara-Ätvsborg:sserien

;pclades i tördags två matcher i b:e
rmgången. BTK Vinterny slog Var_
tofta BTK med 6-8 och i Åsarn be_
+egrades därvarande bordtennislilubb
lv BTK Macap6 med 6-1.

fndividuella resultat i sistnämnda"natch (Åsa rps spelare nämnasjörst) : Rune Johansson-R. Markr-ud}-2, Ärne Johansson-p. O. Karls-
,'on 0-2, G. Åscskog- Lennart Karls-
rcn 0- 2, Arne Johansson_R. Mark_
rud. 2-1, Rune Johansson _Lennart
Kårls-son 7-2, G. Åseskog_-p. O.
Karlsscn 0-2, Arne Johansson_Len-
nart Karlsson 0-2.
. Tabellen:
Vinterny
I\{acap6
Trädet
VartofJa
Åsarp

27-16 10;
28- I 8l
17-16 4
L7-24 2
6-30 0

Iordbruk@rrur astvn,
aolv{l- Kir,;narpskorpen.
Kinnarps IF" hade i söndags anord-

nat korporationstävling på skidor 10
km. F öljande resultat nåddes: 1)
Jordbrukarna lag I 1.46,40 (Bengr-
Karlsson, Eje Jnsefsson); 2) Bröder-
na Grahn 1.55,05 (G. Grahn, R.
Grahn); 3) Jordbrukarna lag II
1.56,50 (Gunde Joha,nsson, Kurl Jo-
hanseon).

Individuella ?esultat: 1) Bengt
Karlsson O.52,4O; 2) E. Josef sson
0.53.; 3) Bengt Ändersson 0.55,20; 4)
Gunde Johansson 0.55,30; 5) G.
Grahn 0.56,25; 6) R. Grahn 0.58,40;
?) Kurt Johansson 1.00,2O; 8) Stig
F redriksson 1.O1,201. 9) Gösba Arvids-
son 1.01,40; 10) Harald Johansson
1"06,30.

5ö00
5 4 01
4202
5104
ä005



SLUTARP MED OMNEJD. Kinneved. Kinneved.
PastorsexPeditionen öPPen den

na vecka onsdagen den 14 febr'
kl. 10-12.

Pastorsärnbetet'

|(omp, hopsättare
får anställnlng.

Kinnarps Möbelfabrik.
Tel. 77 Kinnarp.

FalhtpiBgrre'yn

YÄH LILLA STÄII Böda ltorskrglse n

uppföres i X'öreningslokalen, Slutarp, söndagen den 4 febr' kL- 19'30'
-Numrerade 

biljetler i förköp hos handl. Erik Samuelsson, Slutarp,

tel. 119 Kinnarp.

håller årsmöte i Kinneveds folk-
skola tisdagen den 13 febr' kl'
19.30.

Musik. KaffesePvering'

ffurg&{6o/L-
&ra{e*or

lyft och Plogar säljes billigt'Alla för Röda korset intressera-
de hälsas välkomna.

Styrelsen.

med
I

Ett sto
i andra året till salu i Storeg.'
Slutarp.

[|ngsuggor
från hälsokontrollerad besättning'
grisningstid mars-april, till salu.
Tel. 167 Kinnarp.

a&-51' xitttt"veds sLKF-avd.
har haft årsmöte hos fröken Wendela

Johansson, Siggagården' SiutarP'
TiII stYrelse för år 1951 valdes:

ordf. Margit Andersson, Östergården'

vice ordf. Elly Wikström, Hallagår-
den, sekr. Wendela Johansson' Sigga-

gården, vice sekr. fngrid Adai"rtsson,

ödegå.rden, kassör Ester Johansson'

Liden. SuPPI' ThYra Thor, NYdala'

och Margit Andersson, KrogstorP'
Distriktsombud ThYra Thor, NYdaIa'

suppl. Ingrid Adam.+son, ödegården'

Kretsombud EdIa Abrahamsson'

tr'ödelsedagar.

- 90 år fYller den 9 febrriari Kin-
neveds niisi ätosta innevånare f'
f'"tfr" Lars Alfrad, Glrstarlssom' Född
i-'Kinneveo innåhade han i många år
Låtd"" NaglarP. När han dtog .sig
fittu"t " fråi tantbruket inköpte han
ån tastighet i Slutarp' Numera vistas
fran tros"dotter och måg i Alarp' Kin-
narp.

Kinneletls Pnstorat
EXTIi,A PASTORATSSTÄI}TMA

i Kinnevecl,s folkskola tisdagen den

13 febr. 1951 kl. 17.
Ortlf.

Frejagatan 1' FalköPing.
Tel. 131 40 växel'

Försäljare Wiksi.röms bostad
tel. l-01 KinnarP efter kl. 18.

Slddtör:Iing i Kinnr,r p.
Kinnarps IF har haft klubbrriä.st$f-

skap på skidor samt korporatioa:r"
tävlan, tvåmannalag, 10 km.

Resultat: \z[z-9.
Korporationstävlan: 1) Jordbl u'

katnas lag, I, 1.42,37 (E. Joscfss:rt
B. Karlsson); 2) Btödelna Glel'r
1.44,03 (G. Grahn-R. Grahn); lti
Div,-lag I 7.46,28 (B. Anderson- $.
Fredriksson) ; 4) Jordbrukarnas lå!;
lT. 7.47,21 (Gunde Johansson--Kurt
Johanson);,5) Div.-lag II 1.47,41 (m.
Andersson-R. Sandahl); 6) llföbei-
indust.rins lag 2.20,20 (A. Grahn-"Id.

I Johansson).
I Klubbmästerskap, sen., 10 km.: 1)
Eldor Andersson 50,21; 2) Bengt A.n"
dersson 50,26; 3) R. Grahn 52,20; &)
R. Sandahl 57,20;51 Ä. Grahn 57,38;
6) Harald Johangson 7.04,"44.

I{lubbmåsterskaP, jun., 10 km': 1}

son 51,20; 3) Göran Grahn 151,43; 4)
Gunde Johansson 52,23;5) Kurt Jo'
bansson 54,åB; 6) Stig Fredrlkeaon
56,02; ?) Rune Äbrnharil$san 1"08'?6.

I
I

s

I

Krogstorp, suppl. Linn€a Johansson'

Björket. Ledamot I BF:s styrelse blev

Thea Hallagård med fngeborg Kjel'
Iander 3om ers. och ledamot i SLUIs

yrelse Margit Andersson, österg'

med Ester Johansson, Liden' som ers'

Revisorer: Märtha Wilhelmsson,

Ledsgården, och Edla Abrahamsscn,
Krogstorp. Studiesekr. Edle Abra-
hamsson, Ikogstorp. Av årsberättel-
sen framgick bl. a' att 8 protokollför-
da möten ha hållits, vidare har Hem-

mets dag anordnats. Gemensanlr r^"*
SLU ha två tävlingar varit anord-
nade. Dessutom har avd. i samarbete
med BF - och SlU-avdelningarna an- 

1

ordnat en hembYgclsfest och ett
offentligt möte samt deltagit i val-
arbetet. En studiecirkel finns i verk-
samhet. Ett cirkelbibliotek finns inom
avdelrringens område och hår äro
SLKF -arna flitiga bokiånare.

Medlemsantalet är 25-

Btand årsmötets beslut kan näm-
nas att Hemmets dag skall anordnas
också i år. En vinst skall skickas till
distriktets semesterlotteri. En hem-
vårdskurs under hemkonsulent fru
Birgit Ljungmans ledning skall an'
ordnas.

Efter mötesförhåndlingarna föIjde
en stunds diskussion varvid medlem-
marna fingo tillfäIle framföra sina
synpunkter på den nu genomförda
kommunindelningen och därmed sam-
manhängande problem. Därvid beto-
nades särskilt vikten av att uppehåIla
kontakten med kommunalfullmäk-
tigeledamöterna.

Värdinnan bjöd därefter På kaffe,
varpå följde en stunds trevlig sam-
vafo.

En lwiga

It r(NS i F örewing slok'wlera, Slwt'arp

lörtlagen ilen 10 februari kI. 20.00.

MUSIK BRORS TRIO.

Extra buss avgår från Trädet kl. 18.45 och från F alköping 19.40, Återresa

till Faiköping kl. 2a.00 och till Trädet Q.40"

Kinnarp lTraktor Fordson lgtg
med gummihjul, nYa 1948, helre-
noverad. Pris 2.900:-. Siggagår-
den, Slutarp. Tel. 115 KinnarP.

Göta Lejonbiografen

lI ruternuilPÅtrtltotnu$ttno ll
l[ SOnaagen den 11 februari li
ll kl. 5 och 8 em. l{
l[ Barntill. ll

Templet 1923 Vinterny i5/z-51'
av NTO i Kinnarp trade i ons-

dags ett vålbesökt möte. Kom-
mitt6 til,lsattes diirvid för anord-
nandeb :av en familjefest. Fro-
gra,urbyte hade ordaats med Qro-
llanda JtUrtr'. Dessa bj,iido på en
stunds trevlig undelhållaing un-
der ledning av Per-Uno Haldors-
son.

r.- och kastningsfri, kalvställning
28/2, till salu. Tel. ?B KinnarP. Kinneveds Brkända

'l 2 $t. auel$gä$$
Tel. KinnarP 80.

sjukkassa
I(assans expeditör är frärt' 'l'2/2

Robert Bärnskog, KinnarP..

till salu.



Klent friidrott sår,'?h.
l--_- _ a . rrlDra gang I Ktnnarp.

Iiinnarps IF har håliit årsmöte. Av
verksamhetsberättelsen framgick att
för'enin3err undei' år'et håttit tle för-
eningsnx.öten. tr'örslag har framkom-
mit om att uppföra en ny, vinterbo-
nad dansbana. I3yggnadstillstånd har
dock inte kunnat erhållas. ICn skri-
velse hade inkommit från Slutaros
IX' om sammanslag'ning av de bååa
föreningarna eller namnändring.
Skrivelsen behandlades men utan po-
sitivt resultat. Vidare har försiag
framkommit om att byta den gamlä
fotbollsplanen mot en bättre belägen
plan inom samhåIlet. Inte heller här
har något beslut kunnat fattats.

Ii'ri-i.dr"ottssektionens hiGråtteise vi-
sade att föreningen tyiärc haft ett.
relatlvt dåligt år. Ett .aytt kiubbre-
kord har satts, nämligen av Eldor
Andersson i löpning 10.000 m. rned
tiden 33.57,6, med vilket resultat han
blev ,trea i >Skaräborgs>>. Vid Fal-
bygdsnrästerskapen erövrades fyra
.måisterskap, närnligen av Elon Ar-
vidsson i kula, Eldor Andersson i Iöp-
ning 5.000 rn. samt av Arne frisk i
Iängd och spjut. Dock placerade sig
föreningen för första gången såmre
än tvåa i striden om standaret och
måsterskaprrpokaicn. Junioridrotten
inom föreningen är svag.

Oru: frl-idrotten gätt tlllbaka, visar
gångsporten en glådjande framryck-
ning. Den kiihde gångtränaren John
>Mix>> Mikaelsson gav i våras en in-
sr.rul(tionskurs, och denna ser ut att
lärrna gliidjande resultat. Bland ju-
niorerna är det Gunde Johansson.
sori.r .skurit do största lag'rarna. Ftt
DM på 10 km. samt ett par andra
meritera,hde sögrar är resultatet av
hans första egentliga tävlingssäsong.
Gerhard Flrisk är båst bland senio-
rerna. Han haf bl. a. segrat på ö0

Klnneved.
UTDELNI\TG AV KAFFEKORT

äger rum i Kinnarp måndagen den
19 februari L951 kl. g-18 och i
Slutarps småskola fredagen den
23 februari kl. 74-77.

km. i Alingsås samt blev sjua på SM
på samlna distans. IJnder året har
ett guldmärke erövrats, fyra i silver
och ctt i brons.

Räkenskapernä visade en balans
på kr'.6.38?ig5 med en behållning av
kr. 404:89.

Till styrelse för det komrnande
året omvaldes: ordf. Gösta Gustavs-
son, Nordåsen, v. ordf. Ivar Gustavs-
son, sekr. Åke Torstensson,. Sörby,
l'"iubbrnåstare B. Juliusson och mate-
rialförvaltarc G. Frisk. Till ers. om-
valderr Arne Olsson, Alarp, och John
Gustavsscn, Ncrdåsen. TilI r'evisorer
valdes Elon Arvidsson och H. Eng-
dahl, Kinnarp, rned I! l(.je1l6n och R.
Grahn ,son1 ers, Till ordf. i friidrotts-
kommitt6n. omvaldes, G. Frisk.

Föreningen. beslöts tillhöra samma
förbund som tidigare. Ett förslag
frarnkom om, att föreningen åter
s,kulie ansluta s;ig till fotbollsförbun-
det, men efter en låingre. diskussion
beslöts att,iinnu inte fatta något be-
slut.

Falköp[ngs veter.inärdistrlkt.
Kinneveds-Vårkumla Rltr'-avdel-

ning har hos veterinärstyrelsen be-
gärt att vakansvikarien på di-
striktsveternärtjänsten i Falkö-
ping Sture Fersson skall förordnas
som ordinarie distrihtsveterinär
där.

Veterinärstyrelsen meddelar med
anledning härav, att det tillkom-
mer k. m:t att utnärhna tlistrikts-
veterinär i ordlnarie befattning.
tr'ör sin del avger styrelsen endast
förslag och förord. Då distrikts-
veterinärtjänsten i tr'alköping, vil-
ken hålles yakant i samband med
en översyn av veterinärdistriktens
omfattning i Skaråöörgs'"Iån, kom-
mer att ledigförklaras är hr Pers-
son hänvisad att i sedvanlig ord-
ning söka befattningen, om han
önskar ifrågakomma vid dess be-
sättande. (f/z -51,

En ko,
r-. och kastningsfri, i snar kalv-
ställning, till salu. TeI. 83 Kinnarp.

Silm dn g s shnlwt b{it, jnr !
I ÄSARPS IIISSIONSHUS söndagen den 18 febr. kI. 10 fm.
I SLUTARPS MISSIONSEIUS söntlagen den 18 febr. kl. 11 fm.
Alla barn välkomna! 

Missionsförsan-dingen.

miölktronsporter
Falköpingsortens Andelsmejeriförening infordrar härmed skrift-

liga förseglade anbud å mjölktransporter linjerna Äslätt-Falekvar-
na-Falköping samt Slutarp-Luttra-Falköping. Anbuden skola
rgälia från den 1 maj 1951 till och med den 30 april 1952 och vara
inlämnade å Mejeriets kontor senast kI. 12 den 1 mars.

Fri prövningsrätt förbehålles.
. Styrelsen.

Anbud d

Till expettitö" iii,-"""u"
Erkända sjukkassa tflz-Sl .

efter skräddarmästare Franz
lvedberg, Kinnarp, som avflyttat
till örnsköldsvik, har utsetts hr
Robert Bärnskog, Kinnehall, Kin-
narp.

Makap6 vann Ska,ra-
ÄIvsborgs.

BTK l\facap6, Falköping, vann sin
sis;lla match i Skara-Älvsborgs bord-
tcnnisseric över Vinterny, i<innarp,
och'tog därmed het-n serien. Denna är
vieseriigen inte färdigpelad ännu, b.l.
a. har Vinterny en match kvar mot
Äs,arp, men även om det blir kin-
narpsvinst i denna, tar Macap6 serien
på bättre målskillnad.

VINTERNYS BORDTENNIS.
KLUBB, KINNÄRP,

har hållit år$nöte och därvid valt
föijande styrelse: ordf. K.-G. Gus-
tavsson, gtommen, sekr. M. Netlman,
Västerbo, kassör Harrv Göransson.
Lilleg,, materialförv. Älis Andersson,
Nolg. Ers. Sven Andersson, Lofsgår-
den. Revisorer blevo Krister och
Staffan Nilsson, Lagerstorp. Lagle-
dare: Eldor Andersson, Lilleg. Verl(-
Eamheten har varlt förhåIiandevis
livlig. Klubben deitager i den nystar-
tade Skarp-ÄIvsborgs pokalserie,
och ligger på första plats utan något
nederlag. Ett par kommitt€er tillsat-
tes för att söka ordna den bristfäl-
liga ekonomin. tflz-f,|,

a14
-<l-

Föreningslokalen, $lutarp

Lördagen rlen

dpffitrs
24 februari. Musik av Aage IIoeIs trio

Byggnatlsföreningcn.

Kornmunalnämnden.

Xinnovetls Röda Korskrets I

har hållit årsmöte i Kinneveds 
I

folkskola. Ordf., lärarinnan Inge- 
|

gerd Andersson, hälsade välkom-,i
men. Av verksarnhetsberättelsen I

framgick bl. a., att kretsen under 
I

året haft 150 medlemmar mot 80 |

398 kr. Frukt- oeh klädinsamlingarI
har anordnats under hösten, båda I

med goda resultat. I

Ärsmötet ändrade bestämmel- |

serna angående tandvårdsavgifter- 
|

na så, att varje målsman får be- 
I

tala 25 % av tand'läkarearvodet I

under föregående år. 61 skolbarn
ha erhållit tandvård för en kost-
nad av 2.896 kr. Räkenskaperna
ha balanserat på kr. 2.557: - med
en kassabehållning av kr. 388: -.Värdet av utlåningsförrådeL är

för respektive barns tandvård.
Ledamöter i styrelsen för år

1951 blevo fröken Ingegerd An-
dersson, ordf., fru Rut Larsson, v.
ordf., fru Änna Sandin, sekr,, köP-
man Evert Sand6n, kassaförvalta-
re, fru Brita Wilgotson, fru tsirgit
Andersson och fröken Karin An-
dersson. Till ersätta,re utsågos
kyrkoherde Kurt Larsson och
handl. Bengt Samuelsson.

Till revisorer omvaldes fru Ing-
rid Nilsson och köpman G. Yr'ilgot-
son med fru Valborg elausson och
köpman G. Sandin som ers.

Att representera kretsen vid di-
striktsårsmötet utsågos ordföran-
den och fru Anna Sandin med fru-
arna Rut Larsson och Brita Wil-
gotson som suppl.

Ordf. avslutade årsmötet med
ett tack till medlemmarna för de-
ras intresserade och uppoffrande
arbete. Kretsens tack titl ordf.
frarnbars av fru Rut Lärsson.

Efter förhandlingarna vidtog
ett trevligt samkväm med sång,
musik, deklamation och kaffe-
drickning. ?alz'9.



%iarbvecl
,30 m3, nyhuggen, till salu.
I Tel. 167 Kinnarp.

I

ii r" ko,
lr.- och k.-fri, med kalvnlngstid 1213
lltitt sätu. tet. uu_*':^o.n:-_-

MiEsiorsa*hlion
anordnas i

Slutar*ps Föreningslokal
torsdagen den 22 febr. 1951

kl. 6 e. m.'
Andaktsstund av komminister

A. Hellgren, Äsle.
Gåvor mottagas tacksamt.
Varmt välkomna.

Slutarps Kyrkl. Syförening.

zzlz-S'l

Falköpingsbil nära

att ramponeras av

motorvagn i Kinnarp
Endast rena turen rä'ddade i

gär efterrniddag en fishhandiare

ret utan blessyrer. MotorvaS- I

Bordtennist
Zzlz MacaP€ serlosegraJo I
-51. bordtennls.
I söndage möttes i KinnagP BTK

Vittt".nY öch B'fK MacaP6, varvitl
rrr""aoe" sesrado rned siffrolna 6-3'
Matcfrcn gäiide som seriefinal i Ska-

""-är""oätgs 
bordtennissgrie' I bch

,tod 
"cutn 

här'MacaP6 - som FT ti-
äi*ut." meddelat - tagit hem 'serie-
u"ä"ttt. Viltcrny har visserligen en

*åt"n x.rtt, mön kan inte hota På

I

Ungtiur,
,kastningsfri, 14 mån., till

Tel. 91 Kinnarp.

vid övergången omedelbart intill
Kinna,rps järnvägsstation.

s,in bil över övergånEeu och ob- | l-" *"" Nitsgon_R. Markrld 2-0,
serverad'e inte att en motorvagn I Stuifu' Nilsson-P.-O. .Karlsson 0-

'rd av en av SJ:s motorvagna" I rli"t"t"ys andtapiats' onr trcdjeplat-

i övergångcn omedelbart intilt I scn..oäremot blii' dct nog hård strlo

nnarps järnvägssta,tå".' " """ I n";llåil 
tå..t*:"iJå'i1fr"'#i gä.

Fis'khandlaren höll på att backa | - -..,,r bil över övergången och ob- ll ä:Hä Nitsgon-R. Markrld 2-0,
rverad'e inte att en 

31torv.1s1. I suiir"'Nu*""-p:9:IllrglS_l;
kom från faikö,pings.hållet. Han I z,- Ar.u Andersson-L'pnpart Karlsson
lade inte hellerrnärke till tåEkla- I 0-t' Staffan Nilse-on*R' Markrud

rerarens varn,inssrop ;. ;";. ;;-iö i ä-",l;*,fpåläu" IiåHbljä1å:

från Falköping från att bii över- I måtkvoten, och irrgen kan heller hota
körd av en av SJ:s motorvagna" I rii"i"."vs Bndrapiats' o* lt"gitf]?i;

r. Som tur var hade than I

em,ellentid f,ätt större delen av
bilen - en skäp,bil - över spå-
ret, innan m,otorvagnen kom, och
d,et biev därför endast frampar- Tabellen:

BTK I\{acaP6
BTK VinternY
Vartofta BTK
Trädets BTK
Åsarps BTK

tiet, som ska'da'des. SjäIv und-
kom föraren det obehagliga även-, j

f 
*.- orr,

lsalu.

karlsson 0-2, Staffan Nilsson-Len-
nart Karlsson 2-1, Äke rlndersson-
R. M&rkfud 1-2, Christer Nilsson-
P.-O. Karlsson !-2'

46*1+
35-26
25-!L
2]-*27
7*56

8701
7qo1
720,5
6204
6006

x4
L2

4
I
0

tyret utan blessyrer. Motorvag- 
|

nens frannparti fick en del skrå- 
|

mor, ffren 'den kunde utan vidare 
I

forts,åtta sin färd. Den hade härn- l-
tats ffån rSJ:s ve,rkstad i örebro. 

I

t'Traktorförare
gift, erhåller anställning 1b mars
eller senare. Hänv. till'Ärbetsför_
medlingen eller

MöNARPS GÅRD.
Tel. 54 Kinnarr.

t-I Lägenhet
,lO*m" hyra i KinnarP ell. SlutorP'
rlBrevsvar' till >2 ord. personeri,
C d. t. t<., f. v. b.
ft

Kinnarp

Göta Leionbiografen
Onsd. den 28 febr. kI. 8 em'

Åsa-ilise På jattstigen
li

,l
,l

Föreningslokalen, Slutarp

fi^dtrs
Lörrragen aen 24 februari. - T;:åffå*:::.-".

Barntillåten.

Församlittg$tlsclffi i pa$toral"l(inneueds
Tisdag 6 mars: VÅRKUMLA k;'1!t6

19.30 Kh. Hagenfeldt, Dala.
Onsdag 7 mars: VÄRKUMLA kyrka

kl. 19.30 Kh. Lahrin, V. Kleva.
TorsCag 8 rnars: VÄRKUMLA kyrka kl. 16'

kl. 19.30 Komm. Särnblad, V. Kleva
Fred"ag 9^mars: VÄRKUMLA kyrka kl 16,

kl. 16, KINNEVEDS kYrka kl'

kt. 16. AXTORPS Missionslokal

KINNEVEDS folkskola

SLUTARPS Missionshus

KUR,T LARSSON.

kl::'19.30 Komm. Akersten, FlobY;
Kollekt S"tt ttyt<tinghjälpen. - Varmt välkomna !

na blir rlet bortamatch, troligen i
Värnamo.

.Tohn l\{ikaelsson kommer att besö-
ka Våstergötiand på en instruktions'
resa underitid.en 3-8 april' Årets tul-
tr6 ko-.*ut att så mYcket som möj-
iiet förläsgas till skolor för propa-

"l.n.r" 
t,iån s,l<olungdomen' Dock

Ehall ävcn ortens aktiva beredas till-
fälle att delLaga.

i xittnevecls Sr,U-avd. Clr-gl'

lirrOu i söndags ordinarie månadsmöte I

li virrt..tty, Kinnalp. Det inleclcle''

lmed Viistgötasången, varefter ordf'
hålsade de närvarande väIkomna' Till
rpriser i 1950 års kfetstävlingar an-

slogs 15 kr. Tävlingsledaren medde-

rlade t att en kurs i hiinsgaliring
kommer att håltas den 5 mars' Iln
begäran från SLKF om hjälP mci
program till >)rlemlnets dag>> bifölls

Efter kaffeservering föiide prisut-
delning för 1950 år's tävlingar' Tvä

tävlingar, >Välj den hii:f a vulan ocl

oldumpsti:ppning, hade :rnoldnats
gemensämt med SLKF. Kviillens pro-
gram upptog vidare ett anförande av

en av föreningens egna medlemmat 
1

Runc Görans.son, som talade över'ärn' r,

net >Nutidens ungdom>>. Däreftel
föIjde ett undolhållningspt'cgratr be-

titlat >Dagens revy>>. TiII sist lektes

en gtunds folklekar. Mötet besöktes

av närnrare 100 Personer'.
Pristagare i de olika tävlingarna

blevo:
VäIl den bästa var'an: 1) Älic'

Gusta?sgon 15 p., 2f }laiglt Andt.r's
:ron 14 p., 3) TYra Thor 12 P.' 4) Ing-
rid Adarnsson 11,5 P.

StrumpstoPPning:
25 p., 2) l'yra I'hor'
Andereson 22,5 P., a)
son 22 p.

Dekldmation: 1) I{.-G' Gustafsscn
31 p., 2) Alice Glrsi"afsson 28 p'' 3)
K.-8. Eriksson 26 P.

Skriv rätt: 1) HarrY Göransson oclt
K.-8. Eriksson 100 P.

Protokotlföring, k1åss I: 1) Älice
Gwtafsr-son 93 p', 2) K'-Il' lr}'iklr;or
34 p., 3) Vera ltrilsson 81 p. Kr"ass II:
Ingrld trygg 77 p.' 2) Bir'git J-ohans-
soi och Bitgitta Virh':Imsson 75 P'

1950 års inteckning i vandrings-
Dokalen togs :tv Älice Gttstal'sson
med 255 p-. Närme'st 1öljtle K'-E
Ertksson med 218 P.

1) Ve.'ra Nilsson
2Ii p., 3) Dora

Edla Al:r'aharns"

lt



Kinneveds Rödo

fnträde 1 lrr. l3ern 50 iire.
Gåvor till arihtiorien mottagas tachsamt.

tzlt-51-

Ärssammanträde,
Kinneveds skytteförening avhål-

ler årssammanträde ä Kaf6 Kinne-
hall söndagen den 11/3 1951 kl.
2 em.

St)'relsen,

Tlll Kinneveds. pastorats orn'butl
vid stiftsungdomstinget i Vä-

nensborg den 26-28 mars ha vaits
Karrin Andqsson, ,SvenstorP, Kin-
neved, ,ooh Martin lrleurnan, Väs-
tefbo, Vårrkurnla, rned Gun'borg
Anderseon, lsvenstorP, och K.-E'
Andersson, tsackgånden, Vårkum-
la, som ers. wll-SJ'.

Biöilivod
till salu. Tel. 4 A Kinnarp.

I{inneveds SLKF- och SLU.
avclelningar l5l?.9'

ha 'anordnat rkurser i kemisk
tväLt och i hönsgallring.

Den förstnämnda lhölls i ös'ter-
gården, Ifinnarp, under ledning av
hemkonsulenten fru Birgit Ljuag-
rnan. f rkursen de.ltogo 27 damer
och dessa fingo en inblick i ke-
nisk tvätt, skurmtvätt och fläck-
'urtagning. Vidare fingo de r:åd
om rnöblernas klii.dsel. tEfteråt
bjöd värdinnan, fru Margit An-
dersson, på kaffe.

Iiursen i hönsgallring 'hölls i lo-
ka{ \z'interny och ,besöktes av 30
personer. Konsulent G. Hörte,
Skara, höil föredrag om Viistgöta
ägg samt v,isade del'tagarna, hur
man skilj,er på goda värphöns odh
dåliga så.dana. Efter ka'ffedrick-
ning visades ett par filmer.

' X([cneveds kommun har nu frard-
lagt sina iåiJ<enskaper för år 1950.
Iukomstenra uppglngo till följande
belopp. Korim.utskylder 103.423: 16.
Hundslcatt 840. Nöjesskatt 2.356i 02.
Egnahemslån m. m. 26.433:24. Fa-
milje- och bråinslebidrag 435: 

-. Me-
del från IYökinds kristidsdirektton
1.246:47. Ersättning för lämnad fat-
tigvård 8.492: ?0. StatSidrag till
sliolviisendet 48.123:5?; övrlga h-
komster för ekolan 1.135: 48. Statsbi-
drag tiil skolpiblioteEet 12ö: -. Stats-
bidrag till familjebidragen 7& 37.
Byggaadsevgifter 366: 60. Rii"nteln-
kornet 1.09q: 41. övrige lnkomster
15; ö0. Sumrrn kr. 194.16?: 31.

Utgifter;' I'attigvårdeu. 15.034: 93.
Barna.vårdeq 1,513: 57. Poligväserfdet
2.448: -. Folkpensionerng 4.47 L:34.

(-. *. 26.65ö:99. Utgifter för håilso-
lvården 1.431:37. Familjebidragen
1733:90. Flökinds kommqn 260:99.
lByggnadsnämnden 85; -. Ät'voden
11.000: -. Diverse utgifter 391: 82.

lSkolan (egentligä, skolan) 86.112: 66
(lärarbostäder) 15.700: 60. Skolbiblio-

ftetet 384:32. Div. aaslag 3.262:-.
Taxer:ings.kostnader, porto, telefon
m. m. 766: 30. Utgifter för brand- och
civilför$varet 4.128: 65. Egnahemslån

florn .l o
ensLg

Till kyrkorå.d et 20.t22 : 54. Nöjesskatt
till stat.sverket 1.419: 47. Summa, kr.
186.233:45.

Debiterlng och uppbörd af de
egentl, kommunalutskylderaa: Ute-
stående restantier vid årets början
785:49. Deblterat för året 103.423: 16.
Avkortat under året 474:, tO. Utestå-
ende restantler vid å.rets slut 311:69.
Låneröreleen, Skuld vld årets hörJan
161.000. ,A,vbetalt under året. ?.000.
Sliuld vid årets Blut 154.0OO. Värde-
ökningar, å fastigheter 9.000, å !n-
ventar.ier 9.000. Summa värdeöknin-
gar 13;00,0.

HuvudriiJ<ningen. Tillgångar vtd
årets biirJaa. fb.stigheter 221.000. In-
veuta.rief 17.OO0. Innestående i ban}

dansen i SLUTARP
i KVÄLL.

Ftireningslokalen, Slutqlt_

Lörilagen tlen 10 rnars kl. 20. - Musik av BRORS TR'IO'

.. s. r. F.

rit't--dt ll
la*tvårdstGreninsfilf,IUArUUIUtEnlnU ll

hå1ler årsmöte i lokal Vinterny'1 |

Kinnarp, fredagen den 9 mars, II\IIIIIaI'IJ, lr UUAösu qErr

kl' 1e' 
slpeben. I

I.F--..-...-l

0pel Populör
i myc,ket ;gott" skick, säljes billigt.
Tel. 126 Kinnarp.

Korskrets
a.norclnar FEST i Föreuingslokalen, Slutarp, fredagen den
den 16 mars kl. 19.3C.

Föredrag av överläkaren Ii. lVihström. Ämne: ViSsa sjuk-
domstillsLånd. - Aulition å handarbeten, porslin och paket.

l\fedverkanavskolbarn. ivlusil<. Körsång. Kaffeservering

Styrelsen.

och postgiro 54.158:76. Inkomster
under året 194,167:31. Vårdeöknin-
gar 12.000. Sttuld vld årets slut
154.000.
- Tillgå"ngar vid årets slut, F'a.stig-
heter 230.000. Inventarier 20.000. nl-
nestående å pastglro 10'940i 11. Tnne-
stående I bank 43.441:60 (vara.v
8.169: 93 medel i skatteregleringsfo!..
den). Kontanta medel 720:91.

De under kommunalfullmäktige stå-
ende fonderna hade vid årets slut föl'
jande behåUning: Anna, Johanssona
bekliidnadsfond 2.0ö1i 26. A. G. Jo-
hanssons i Alarp donatlon 26.666: ä5'
Änders och Sofia Johanssong donå-
tion 13.?35: 92. L. J. Johanssons do-
natlon 5.540:22, Kjell6nska fotbe-
hlådnadsfoqden 606:46. L. J. Johans-
sons gravplatsfond 534: 91.

Klnnovsdå'ila,Irtvödsförentng'
irade i .fredags årsmöle i NrO'tota-
ien, Kinr.afp. Då detta möte'var för-
xingens första"'orcllnqtle åpmiite
iöredrogs förslag till eta.dgar'för för-
'-'ningcn vilka godkåndes och antoge.
fill styrelse för 'f951 vaJdes: ordf.
Martin Ähl, Ktnnarp, v. oidf. Ä. Hall-
gren,,Grolanda, sekr.. Arne Olson,
rltnn&I?, v. sekr. C. öhhrlan, I{ihnarp,
rassör Nils .Johansson, Ifinna.rp, v.
kassör Allsn Ädamggon, Itin:ra.rp, le-
iamöLer ttrarry Johaossou, Kilxner?
ch Bertil Joha,nsgon, KinriarB. Till
ruppl, valdes S. Allltrh Kinnarp, qeh

J. Göransson, Kinnarp. Till revisorer
raldes Ivar Gustavsson. och Linnar
derm"arrsson, .Iltnna.ry, med G. Karl-
;tedt och H. Våring sorn nrpPl. P+'
..;lut få.ttades om att under sommaren
rnorclna s. k. jalttatig i s4mband med
lerduveskytte. Mötet besl<it att rikta
)n allv&rlig marring till hundå,gerna
rtt hålla hundarna bundna under före-
ikrlvsn tid oah uttntFde sig: åverr för
rtt strångqre än ttdigere boiwa över-
irädelser av ni{.mnda cla& l}19 -51 .

I ,FQreningslokalen, S!u'tarp
Iördagen den l? mars kl. 20.00.

Program:
DANS KAF'F'ESERVERING.
DIPLOM- och PRISUTDELNING

Alla inbjudna föreningar hälsas
välkomna.

Kinnarps ocå Slut arps ldrottslareningar



Iiinneveds Röda korskrets lt t -Sl.
har fest i föreningslokalen,

Slutarp, i rnorgon kl. 19,30. Ilär-
vid håller överlärare R. Wi'kströryr
föredrag över ämnet >Vissa sjuk-
dornstillstånd>. \ridare blir clet
auktion på skänkta varor nl" m"

|(innsved$ tn,fl, socknars

|{ingslföretting
rn. b. p. a.

håiler ordinarie årsstämma i Vin-
ternys lokal, Kinnarp, måndagen
den 2 april 1951, kl. 18.

Ärenden enligt förerfingens stad-
gar och styrelsens fQrslag om ut-
debitering på andelarna.

Kinnarp den 16 mars 1951.

Styrelsens ordf.

I
t

Kinneveds erk.

sjukkassa
Uppbörd av avgifter hålles mån-

dagen den 19/3 kl. LB hos Bärn-
skog, Kinnarp, tisclagen den 20lB
kl. 18 å Kaf6 Källedal, Slutarp,
samt onsdagen den 27/3 kl. 74 i
Luttra skola.

OBS. ! Kassans telefonummer är
ändrat till 97 Kinnarn.

2 $t, hyggnad$$lliclffire
erhålla arbete.

Lars Karlsson, Kinnarp. Tel. 1?8.

Ko,
r-fri, från kontrollerad besättning,
till salu. Tel. 40 Kinnarp.

Sönd. 18 mars kl. 16 (Matin6)

Radio- oeh

Eric
presenterar sin

Musicol & Revy-cobord
med enbart förstklassiga

musiker och artister.

Ett omväxlande och roligt
program.

X'ART'.T'LÄKT-HUMOR,

Slutarps

Byggnadsf örening
håller årssammanträde å Caf6
Käiledahl onsd. den 28 mars 1951
kl. 18.30.

Ärenden enl. stadgarna.

Styrelsen.

Slutarps

[yUUnaddörarl loksl i $lutarp

gr:amrnofonsfr,ngare

Källquist

håller årssammanträde ä" Caf.6
Källedahl fred. den 30 mars 1951
ki. 19.30.

Ärenden enl. stadgarna.

Samhällsförening
håller årssammanträde å Caf6
Källedahl onsd. den 28 mars 1951
kl. 18.30.

Ärenden enl. stadgarna.
Styrelsen.

Slutarps

ldrottsplatsf örening

Styrelsen.

70 år. zzl*st"

70 år fyller den 24 mars förre folk-
skclläraren AreI Ni,lsson., Kinnarp.
Född i Göteve kom han efter avlagd
foikskollärareexamen och något kort
förordnande år 1911 tiil I{inneved
.eom folkskoilära.re och organist. Den-
na tjänst uppehöll han tiil uppnådd
pensionsålder, dä han inköpte en
vilia i Kinnarps samhälle. Förutom
tjänsten lrar han även livligt intres-
serat sig för kommunala och allmän-
na angelägenheter. Han är sålunda
'edamot av Kinneveds kommunaifull-
;näktige sedan dess tillkomst 1938,
v. ordf. i Ilinneveds kom-nämnd, ordf.
i barnavårdsnämnden, ledamot av
hyrkorådet och i taxeringsnåmnden
ordf. i Bri,smene-Btirstigs taxerings-
nämnd, Iedamot i byggnadsnämnden,
ombud för lantbruksnämnden m. rn.
Han har tillvunait sig allmiint erkän-
naJrde för sin åparsramhet med all-
mii^rura medel och sin omtanl..e om
kommunens liäsla. Genoi'l sltt sryrn-
catiska vässn hsl han skaffat sig
l&,nga vänne", 

-.__

Föreningslokalen, Slutarp

p"dtrs
Påskafton. MUSIK av BRORS TBIO.

Byggnadsföreningen.

Frökinds storkurfimun
zuls-9.

Kommunalnämnden i tr'rökinds I

kommun hade i fredags samman- j

träde i folkskolan, Kinnarp. Till 
i

kassör för 1951 valdes nämnde-
mannen Erik Gustavsson, Kinnarp.
Nämnden hade fått i uppdrag att
upprätta förslag till reseersättning
åt därtill berättigacie ledamöter
av kommunalfullmäktige, samt till
ledamöter i rtnder kommunalfull-
mäktige stående nämnder och sty-
relser, samt om dagarvode till le-
damöter i nämnda styrelser och
nämnder. Nämnden föreslog att re-
seersättningen besUåmmes till 25
öre per kilometer, vidare föreslogs
att dagarvodet sättes till fem kro-
nor per sammanträde, dock att till
ledamöter i taxeringsnämhden som
hålles utom kommunen arvodet ut-
göres av 10 kronor per dag. Vid
sammanträden utom kornmunen
som pågår mer än en dag så att
övernattning måste ske bör sär-
skilt arvode utgå. Nämnden före-
slog att arvode och reseersättning
till revisorer bör utgå med samma
belopp som till nämnderna. Kom-
munalnämnden föreslog vidare att
folkskolestyrelsen dven skail vara
fortsättningsskolstyrelse och skol-
biblioteksstyrelse, samt att kom-
munalnämnden även skall vara po-
lisnämnd.

Vidare beslöts föreslå att folk-
skolestyrelsen skall bestå av 13
ledamöter och 13 suppl. Hälso-
vårdsnämnden 5 ledamöter och 5
suppl. Fattigvårdsstyrelsen 7 leda-
möter och T suppl.

9"tagarna
i Mönarps Mossuttlikningsförening

inom Floby m. fl. socknar
kalias till ord. allmänt sarnman-
träde torsdagen den 12 april kl. 16.

Ärende: 1950 års räkenskaper.
Lokal: Byggnadsföreningen i

SIutarp.

Slutarp den 30/3 1951.

Ivar Gustafsson.

Medlemmorno
i Slutarps Elektr. Distr.-förening
kallas till ord. sammanträde i För-
eningslokalen, Slutarp, måndagen
den 16 april kl. 16.

Ärende: $ 21 i stadgarna.

Slutarp den 30/3 1951.

Ivar Gustafsson.

Kinnarps

Samhallsförening
anordnar
AFTONUNDEtsHÅI,LNING
i N. T. O.-lokalen, Kinnarp,
lördagen den 31/3.
Utförligare anhons senare.

Barnavårdsnämnden ? ledamö- |
ter oeh 7 suppl. Nykterhetsnämn- 

|

den 5 ledamöter och 5 suppl. Pen- i

sionsnåmnden 6 iedamöter och 6
suppl. Brandstyrelsen 5'ledamöter
5 suppl. Byggnadsnärnnden 5 leda-
möter och 5 suppl. Arbetslöshets-
nämnden 4 ledamöter och 4 suppl.
Hästuttagningsnämnden 3 ledamö-
ter och 3 suppl. Familjebidrags-
nämnden 5 ledamöter och 5 suppl.
Civilförsvarsnämnden 5 ledamöter
och 5 suppl.



Föreningslokalen, $lutarp

E ATS
Lörd. tlen ? april kI. 20. iUusik av Ing-Britts KapeII.

KINNEVEDS SKYTTEFöRENING.

f o"dhruhc-

Under hand försäljes, På grund
av dödsfall, Axtorp Lunngårclen
4:5 i Kinneveds socken att tilltr.
omedelbart eller efter överens-
kommelse. Gården har bra )ägc
nära landsväg med jord i hög kul-
tur, vinter- och sommarföder 10

nötkr., 2 ä 3 hästar förutom små-
djur. Åbyggnaderna tillräckliga
och i gott skick med tegeltak. Bil-
ligt pris vid snar affär. Event. vår-
foder och yttre döda inventarier
kan få övertagas.

Närmare upplysningar pr tel: 42
Kinnarp eller 173 Grolandaby och
genom undertecknad.

Brismene den 28 mars 1951.

Per A. Andersson.

Kinneveds

i aktvårdsförening
kommer fr, o. m, torsdagen den

5 april att utlägga fosforprepare-
rade ägg. å följande gårdar: Vå-
rings }Iassia, Kyrkogården, Son-
nen, Grans NaglarP, Linnar Her-
manssons Naglarp, Olssons AlarP,
Nolgården, Ledsgården i AxtorP,
Enåsen, Halsäng, SimonstorP,
Ebbarp, Lyckorna, Skräddaregår-
den, Fagerholm i Grolanda.

[aotiqhel

"Mjx" till Kinnarp.
I{innarps IF får om tisdag besök

av gångförbundets instruktör, John
Mikaelsison, .mera kåind under namnet
>Mix>>. Som instruktör och tränare
började han i fjoi att re"sa för Sven-
ska Gångför'bundet. Han besöI<te då
Kinnarp, och en mera kunnig och
skicklig instruktör' kan man knap-
past tänka sig. Det är därfijr att hop-
pas att så många som möjligt, både
från Kinnarp och angränsa"nde för-
eningar, möter upp om tisdag i lokal
Vinterny, Kinnarp. Stlt-g'.

3lq.5l. Kinneveds SLU-avd.
hade i ons.dags månådsmöte i lokal
Vinier-ny, KirurarP. Mötet som var
talrikt besökt, inleddes med sång.
Under vårcn komrner att anordnas
kurser i traktorskötsel och i tillverk-
ning av provdockor. Vidare blir det
en tävlan i hemkunskapsprov' Omi
möjligt skail en Bomma'rfest ellerI
lekafton anordnas. Två nya medlem- |

mar bevilJades inträde.
Efter kaffeservering följde ett '.m-

derhållningsprogråm bestående av
rnusik, deklamation, uPPIäsning av
dramatik stamt >Dag'ens revy>>, Dår-
efter vidtog folklekar till musik. Som

avslutnlng' på den trevliS'a samman-
komsten sJöngs >Härlig är kvållen>>.

I Skanaborgs NTo-distrikts serie-
tävlan afq'€l '

i NTO-artbete återstår nu en om-
gång. Kinnarp, som tog ledningen
från början, Ieder ännu, men stri-
den med de närmaste föreningar-
na, Basrkarp och Thorsö, har hård-
nat till. Prisutdelningen sker i

I Slutarpe rnisslonsförsamling

f nro" a"n 30 mars år'shögtid. ?lLa'l'
I Före förhandlirtgarna hölls cn an-
I daktsstund under lcdning av pastor
iKindvall i Äsarp. Efter välkomsthäls-
ning av köpman N. Evaldrst n, ÅsarP,

' vidtog förhandlingarna. Ka-ssan hade
omslutit kr. 2.805:78 med ett saldo
till nys, året på kr. 1.038: 54. De i tur
avgående styrelseledamötcrna köp-
man Evaldsson och fabrikör L. F'red-
riksscn omvaldes. Nyvalda blevo fr.
H. Bruno och sekr. Enok Johansson.
Suppl.. blevo fr. Vilheimsson och A.
Abrahamsson. Till församlingsföre-
ståndare utsågs pastor Kindvall, Ås-
arn, och som vice föreståndare E.
Johansson.

'I'ill söndagsskolföreståndare ut-
sågs fabr. L. Fredriksson, ÄsarP.
Medhjälpare blevo fr. Ellsa Lindkvist
och Lydia Sand6n m. fl. FöresLåndare
för syförenilgen blevo fr. Gertrud
Sand6n och Ester Johansson. Att re-
presentera församlingen vid Svensha
Älliansrmissionens årskcnferens i
Jönköping den ?*8 april utsågs fr.
Ester Johansson med fr. Gertrud
Sand6n som ersättare, Anslag bevil-
jades med 150 kr. till Svenska Al-
liansmissionen .såmt Västergötlands
Missionsförening med 100 kr. Vidare
beslutades om vå.rfest samt skör'de-
högtid m. m.

Efter förhandllngartas slut var ett
trwltgt kaJfösamkväm anordnat.
Offentlig å.rshögtid hölls senare på
kvällen och hade en talrik menighet
församlats. Predikan hölls av di-
striktsgekr. E. Johansson och pastor
Kindvail. Årsmötet avslöts med bön'

Den nywalda styrelsen konstituera-
de sig sålunda: ordf. köpman Evalds-
son, Åsarp, v. ordf. sel(r' E. Johans-
son, sekr. fabr. L. Fredrtksson och
kassör verkmiist. Berg, SlutarP.

SLUTARPS IF
Extra sammanträde hålles i För-

eningslokalen fredagen den 13 april
kl. 19.30.

Ärenden
rin o

Eventuell stadgeänd-

Styrelsen.

Konrrnunalfulimiihligo I Kinneved
h*tie i torsdags eåmrnå'nträde' Sa'rn-

-rr.rlrcll fl g rv kömmunerw riikenskaper
r+r,rrL lrlvisoternas ber'ättelee för år
1t150 liiredrogs ocir ansvarsfrihet be-
siliadls. Diräktionen för Vilsks hä-
,nås konnnunalförbund och direktlo-
nen för tr-r$kinds kristitlsför'bun'l be'
vitintk's även ausvarsfrihet' Genom
t.,cåtul den 13 dec. 1948 hade kommu-
i'Ji"irtttii.r,rrge bcslutat lngå llu
xr"si. llaj:i med underdånig auhå]-
r,,* ät" tiitstuna att för Klnnevgdl

IilINNEY Q. y/,a-s\

311: 69 skulle' avskrivas. I(ommunal-
nämnden hade även föreslagit att till
sarntli.ga under koilmunalfullmäJrtige
nämnders och styrelsers ledamöter
skulle för sammanträden under inne-
varande år utgå reseersättning till
därtill berättigade med 20 öre Per
km. och ett dagarvode av fem kro-
nor per sammanträde och att medel
härtili skuiie tagas av tillgåiagliga
medel. FullrniiJrtige beslöt enligt för-
slaget och besiöt samttdigt ett rese-
ersättning även skulle utgå till där-
tiil berättigade ledamöter a.v kommu-
nalfullmäktige. Till ledamöter i va.l-
nämnden omvaldes hemrnansägare,4
Brik Andersson, Lofsgården, Ifin-
narp, nämndemannen Erik Gustavs.
son, Hasosla, KinnarP, hemmansäga-
ren Ivar Gustavsson, Slutarp och lä-
genhetsägaren A. tr'lor6n, Kinnarp.
titt suppl. valdes lägenhetsägare Jo-
han Andersson, Gärdhem, SlutarP,
hemmansägaren G. I(arlstedt' Ilassla, 

l

Kinnarp, hemmansägaren Ellas Jo-r
transsoi, l'rlije, Kinnärp, och snicke-]
riarb. Rob. Bärnskog, KinnarP. l

Tiil ombud vid sammanträde medl
tingshusbyggn.skyldige valdes nämn- |
demannen Erik Gustavsson, Has*sla, IKinnarp, med f. folkkolläraren "dxel I

*,:i,:,. i::, Jli,'lffiff i? u'i' å*,^11"åi,n åikorLmunalutslcylder rf&'n &ren' av1ln}
'j t q4.1 ,,ch 1945. samrnåJrlagt kronorI lg 1-1 ,,.tr 1

Nilsson, Kinnarp, som suppl. Till om-
bud i länsförbundet av Landskommu-
nernas förbund valdes hemma.nsäga-
ren Evald Johansson, AlB.rp, Klnnårp,
och nämndemannen Erik Gustavsson,
I{assla, Kinnarp, med hemmanägaren
Ivar Gustavsson, Ledsgården, Slut-
arPr som suPPl'

ilT0.kretsmöte
talq-St.

i Kinnarp.

Södra kretsen av Ska.ra,borgs di-
strikt av Irl'IO har haft årsmöte i
lokal Vinterny, Kinna,rp, under

tillslutning av medlemmar.
De närvarande häisades å ternp-

let Vinternys och kretsstyrelseis
vägnar välikomxa av Sten Ahl-
quist. Av ombuderx rapporter
framgick att arbetet inom kretsens
föreningar är synnerligen livligt,

frärnst beroen,de lpå den
poängtävlan, som pågår i distrik-
tet. Medlemsantalet har stigit nå-
got, ,och studie- och hobbycirklar
ha varit i verkSamhet. En gänska
iivlig teaterverksamhet har också
bedrivits. Tävlingsverksamheten
och f,rågan om progTarnu|byte rned
politiska föreniagar diskuterades.
Vidare ,beslöts, att nästa kretsmöte
skall Ltrålias i Falköping.

Till kretsstyrelse för år 1g51
valdes: ordf. Sten Ahlquist, Vin-
terny, Kinnarp (nyv.), och sekr.
Martin Neiirnan, Vinterny, Kinn-
rp. Kassör utses inom logen Vät-

tervåg, rBaSkarp.

På kvällen var kamratträff an-
ordnad, och den inleddes mcrd ttr6-
sup6. tsedan följde prisutdelning
i NTO:s ,DM i b,ordtennis, som un-
der dagens lopp avgjordås i ,Kinn-
arp. NTO-are från Baskarp och
I{innarp framförde ett mycket
uppskattat underhållningsprogram,
som inrymde sång, rn'uslk, dekla-
mation, uppliisning och sketoher.
Till sist lektes folklekar. Den lyc-
kade samvaron avslutades qned
sys'konk,edja och >Ilärlig är kväl-
len>>.

logÅrar"t"ir*t upptagn. ett lå'n å 9o'0os
i krorror för uppförande av två nya
I 1ii"rs,rl:ostildor 

-f distritrtet. Något be-
o.trf o*t nnxolte{ing:stiden hado eJ

fnti*t* va:tör lånsstyrelsen remitte-
ilroi. ar*o,i,,t till kommunalfullntåktigie
iär ireurut i frå.gan' Kommunaifull-
n'iilktif,c beslöt. cnhtiltigt att amorte-
r'rnc"sli.lcn sksll vara 25 år'

Koinrnunainämnden hade föreelaglt
x"*mu"arfuUr*åktlge att Khaneveds
äffi;ä';ilit'' o*itig**. ".' lluta'rP
MarbofiordPn 3:8 i Kinneveds soc-
ilÄ-]fr".its-iuå tltl uti lfrågavarande
tlsliilhet heviljacl inteckning ms' mec
förh0hålll cnligt par. 33 intecl<nxrg-s-
iai'or*ningcn äöoäs i .den mån inteek-

","t*n 
bäsväral slutarp 3 :7' 3 :8

.reh*3 : 9. Futlmäktlge biföll för$lagel'
rä to'rsiag av komrnugatnilmnden be-



l(ommunalfullmäktige

i Frökinds kommun
\u-{t.

hade i odsdags sammanträde, vår-
vid till ledamöter och ers. i de oli-

. ka nämnderna och styrelserna v4l-
i des (ers. inom parenles):
I Foltrskotestyrelsen: Evald Johans-
lson, Alarp, Kinnarp, (Arne Olsson,
I Alarp, Kinnarp), Ivaf Gustavsson,
i Slutarp, (Gunnar Svensgoh, Slutarp),
, D. Abrahamsson, Slutarp, (Ester Jo.
jhansson, Slutarp), Olof Nilsson,lSlutarp, (N. Ax, Kinnarp), Erik
. Gustavsson, Kinnarp (H. Våring,
IGinnarp), Sten Åhlqviet, Slutarp, (R.
Bärnskog, Kinnarp), Karl Lundgfen,
Börstig, (Ivar Ändersson, Börstig),
Martin Ändersson, Börstig, (Kail' G.
Andersson, Börstig), Gborg öhrnell,
Börstig, (Elsa Andersson, Börstig),
V. Oskarsson, Vårkumla, (Bertil Jo-
h&nsson, Vårkumla), Maj Larsson,
Luttra, (Oskar Johansson, Luttra),
Karl Johansson, BriSmene, (Hary
Larsson, Brismene), F. Wingren,
Brismene, (Gunnar Gustavsson, Bris-

; mene), Arne Gustavsson, Luttra,
j {Nus lorranssor\ Vårkumla.),
i HiiJsovårdsnämnden: F''ritz Lan-
'din, Brismene, (H. Käll6n, Vårkum-
ila), Allan Johansson, Börstlg, (8.
Scherman, Börstig), Sten Ahlqvist,

:Slutarp, (Torsten Andersson, S,lut-
arp), G. Wilgotsson, Kinnarp, (Nils
Johansson, Nyhem, Kinnarp), Einar
Andersson, Luttra, (Ivar Lindström,
Luttra). Ordf. i hålsovårdsnämnden
handl, G. Wilgotsson, KinnarP, v,

'ordf. målarmästare Sten Ahlqvist,
SIutarp.

I'attigvårdsstyrelsen: G. Sahl€n,
Brismene, (J. östberg, Brismene), G.
Rudin, Börstig, (8. Danielsson, Bör-
stig), Ebba Jullueson, Slutarp, (Ing-
rid Andersson, Klnnarp), Gqnnar
Erlkseon, Slutarp, (D. Äbrah*msson,
Slutarp), Eirik Gustavsson, lfinna,rp,
(Nils.Ax, Kinnarp), Änn& Vigholm,
Luttra, (Einar: Andersson, Luttre),
G. Wårddn, Vårkurn-la, (AIIan.Än-
dersson, Vårkumla). Till ordf. i fat-
tigvårdsstyrelsen valdes nämndeman
Erik Gustavsson, KinnarP, v' ordf.
lantbrukare G. Wårddn, Vårkumla-

Barnavå.rdgnämnden: kYrkoherde
II. Ändersson, Börstlg, (kyrkoherd€
K. Larsson, Kinnarp), lärarinnan To-
ra Pettersson, Brismene, (Judit Jo-
elsson, Bq1!ig), Erik_ Gusta.vsson'

Kinnarp, (N. Ax, 1t-"1.Jt];.^55 j r-uttra,.-lNanny Andersson, Luttra), 
I

fåT"Jå8.'äil"'T[ 3,ffiä"t3,iilåiffi: | ä"å1','"i- tä"k;;r'.,- t', w;;åä 
Iarp, (Gunna.r 

_ Eriksson, 93y1arpl, I civirorsvarsnämnden: o. Arvids_
F:på"TuT*,*l*1";^!*;.Jt"n3l? | :o1 Bri'me-le, iÅfi; Johauseon,

iifi ä,1.,ö:1,l",t"f"xi*F"åä{,iilrur"tr"*l,.tilt.,ruili""JJy*
Till ordf. i barnav[rdsnä.mnden vsl'li:::-:- .,vr'!r6/' qrcLa ru-
des lärarinnan To"J-'å'i;;:-:: I 

n"n""oo.:- 51t1a"Pl ( Mergit 
-Anders-

Brismene, och t'r ". "iar.' 
fJåi' äl; 

l 
iJlr"J'irX?1{l' .,Rilil.,j,"L1,tiill:tt^y:T-l_llil1lp:-,^-. 6lc-- tn-_ lcustav cusTavsson; va"["Åra tcur-

-"Xi*##åif "ii;,i';Fånå1i;l1t"vä*tal"i"'i,"+äÅfi ;åi:*
Erirmene), R. Stonhrnd, BörstJg,' l
(Sven Svensöön, Börbtlg). Sveir Ån- |

{"r"rorr, Klnnarp, (Eriti Gustavsson. I r r ro t

Kinnarp), John Larsson, Luttra, , I I-l astaf
(Olof Johansson, Luttra), Karl G. il
Gustavsson, Vårkumla, (V.- 

_ 
Gran- i f medelstora, inkörcla, 4-8 år, kö.

l,lT;J,träå'i?;äT,?fJ;"1 il*'ä i l 
n... tur. 105 Kinnarp.

Gustcvicon. Vefkumlå, och tiu v.
ordf. John Larsson, I,uttra.

Pensionsniimndon : Nllg Danielsson,
Börstlg, (OIof Wcetcqmofk, Börstig:)'
Karl Johansson; Brisrr.rene, (Fr. Lan-
din, Brismene), Ivar Gustavgsonr

r'4h dffiS#ffigå över
-st- Floby,

- Vad betriiffar busstrafi'$en
så ,trsr den hittills förliipt ganska

noirnalt, säger'hr Eskil Hult-
q v ls t På Bursscentralen' Dåliga

iagar trar det givetvirs varit över

hela hnjenåtet, rn€n sanrtliga ha

varit framkorrliga' om man iun'

kande oqh Öra'busgen, som går

denrra våg, fick därför köra över

Florby titi'bestii.rnmelseorten' Då

vattenstandet var soan högst, stod

vattnet 30 å 40 crn. över. vägba'

aantar vågen mcllan Grolanda och

Möna.rp, sorr, stått under vatten
.på rnossen På andra sidan. {Iön-
å.p" "gu"a"*. 

Redån i söndags

började lnattnet att stiga orovac'

gg\qr@tt roh-5".

Virl en poilda,gsm&tch | 1n"". I går kunde !**.T emel|er'
Slutarp, ('Torsten AnderSson; SIut-
arp), Einar Ändorslron, Luttrå,: (Sa-
ga Gustavsion,' Luttra), E. Bohman,
Vårkumla, (A. Eng, Vårkumla)'

Brandstyrelsen: HarrY Larsson,
Brisinene, (Arne Andersson, Brisme-
ne). Oskar Nilsson, Börstig, (t.
Westermark, Börstig), R. Algots-
son, Börstig, (Gunner Andersson,
Börstig), fvar GuStavsson, SlutarP,

| (I{. Våring, Kinnarp), El Bohman,

Slutarp, (Gert Johansson, Slutarp),
Axel Nilsson, Kinnarp, (Nils Johans-
son, Kinnarp).

Arbetslöshetsnämnden: A. Ähl-
qvist, Slutarp, (Eimer Johansson,
I(innarp), O. Kjellander, Slutarp,
(Torsten Gustavsson, Ilirrnarp), Kärl
R. Andersson, Brismene, (El. Abre-
hamsson, Börstig), Sig:urd Johans-
son, Luttra, (Ärvid Johansson; 'Vår-
kumla).

Hästuttagningsnämnden: .Evald
Johansson, KinnarP, (H. Vårlng'
Kinnarp)', B, Broberg, Eörsti8, (G.

metian slutarps rns poiåg ocrr vin- | ltid köra dcn sedvanliga routen
terny poil<lag nåcldes iotjuä6" resut- | li;ysy Mönarp. Eriksbergsbussen
tat. (SlutarpS spelare nämnda först): I l*^- rä*amnt lrrrnnnt oå den van-tat. (Slutarps spelare nämn{r i-or1!1: I lira" dii.reunot kunnat gå den van-

i;? "iä1li,"gå1",11"fi5:ä]Hl: I li*-,nag*" hera tiden'

Vårkumla. (O. Johansson, Luttra).i
i eyggnadsnämnden: Torsten Ä"- |

i dersson, Slutarp, (Evert Sand6n, 
I

Stutarp). A. Flordn, Kinnarp, (Larsl
'Karlsson, KinnarP), E. Blomberg, I

qvist-A. Thor 74-2!, ]:-?:, ö'll 
Taxi,bit fick viinila tvåKall6n-L. Thor 17-21, 72-27. ll

2:a omg.: fnge Johansson--A. Thor | | gånger.
a5-21' 74-27' ö. Kar16n-8"_*^tii_ lll Även ,på taxi har rnan naturligt-
son 21-17, 25-27, 21
qvisr-L. Thor 21-8, ,i-ä | lvis fratt rhänning av vägsvårighe'

3:e omg.: o. xarten-j.o..*öhor 11- llt"""t. Tjålskadorna, som varit
2L, 3-2! Inge Johansson-L. fnor I lOe värsta, rha varit legio, men att

"='il;lh#=j, vinterny. 
i l:m"-.,X'l#,#'lf*'#,oä:
lgen har inte 'heller h'ijrt tiil det

äFae " lailtför'sällsynta- Där vägarna in''l'a 
C k lte stått helt under vatten! så varrr lju t. ex. fallet ute vid Mönarp, 'be-

Ett hjärtligt taek till släkt och lrättar man. För att komma till
vänner 

-s**f tiU Kinneveds och I lGrolanda och Jäla fick m.an där-

Luttrzr S. L. U.-a'rd.elningar fOr I lf6r ta vägen över Floby. En taxi-
vänlig hågkomst under lysnings-'[chaufför, som i början av veekan

tiden"octr pa uar bröllopsdag. j lhade körning till Grolanda och in-

Margot och Lennart Fettersson. l[ä,f?*"ttff J*"*"'"fi

Kungr. statistiska !entr1r.!vrå"1 lffi'* jä"f,ätöå"i*.Hr""TT
' har godkänt stäktnamnet I lo""*r_ åtski,lugt-fördröjd _ fick

KinltHy4d ' 
I 
li'"" ta väsen tiver Flobv' 

-- L^t+

Blomdahl, Börstig), O. Ahlin,'Luttre, I(G. Oskarsson, Vårkumla), Bertil i
Andeisson, Vårkurnla, (O. Kjellan- i
der, Slutarp), fvan Gustavsson, Bris- 

1

mene, .(Paul Larsson, Brisrnene)' I

tr'amiljebidragsnämnden: Per Än- 
|

dersson, Brtsmeine, (Bertll Johans'I
son, Brismene.), Nils Danielsson,
Börslig, (Älvar Johansson, Börstig), 

1Erik Gustavsson, Kinnarp, (Gustav I
Andersson, Slutarp), Ivar Andersson, I

för teknologen E1dor Johansson
från tr'alhöPing.

Fotho!lsschism
':$. inom Känneved.
Kinnarpspojkarna vilja ej spela

för Slutarp.

För Slutarps IF ser det tämligen
dystert ut inför seriestarten, De av
lagets spelare, lom är hemmahöran-
de i Kinnarp, hirr nämligen beslutat 

iatt inte vidare spela med. Kinnarps I

Il- har också på ett möte beslutat att,
taga upp fotboll på sitt program och,
även sökt jnträde i Västelgötlandsi
Fotbollsförbund. Enligt ved FT er- 

|

farit var man inom friidrottsidkande I

Kinnarps IF' inte särskilt pigg på att I

även taga upp fotboll, men då kin- 
|

narpsspelarna förklarade sig i så fail j

ämna bilda en ny klubb, föll man till I

föga. 
i

Mellan Klnnarps IF' och Slutarps iItr' finns en protokollförd övefens- i

kommelse från år Lg42 om att den i

förra föreningen skulle ägna sig åt ,

friidrotten och den senale åt fotbol-
len inom Kinneveds socken. Natur- r

ligtvis var det inte meningen att den-
na över'enskommelse skulle äga gil-
tighet i evighet, men det sätt på vil-
ket Kinnarps IF nu ställt Slutarps IF
inför fuilbordat faktum förefaller I

inte odelat sympatiskt.
Det är namnfrågan, som är roten 

I

och upphovet tiil tvistigheterna. Då
och då ha spelarna från Ifinnarp vi-
"rat sig missnöjda över att behöva
spela för Slutarps II''. SIF å sin sida
har inte gärna velat byta namn, då
föreningen har nått en aktningsvörd
ålder.

Bosvärligt vårprogram
för Slutarp.

För Slutarp brir det, som nämnts,
besvärligt inför seriestarten. I'ör att
vara spelklara till hösten komma spe-
larna från Kinnarp inte att medverka
i vår. Fullt lag kan nog SIF" få ihop,
men många poäng lär man inte kun-
na räkna med, i s5mnerhet som vår-
programrnet är bewärligt. Tack vare
att man bärgade såpass många poäng
under hösten kommer man dock att
kunna hänga kvar i serien, och kan-
ske lyckas det att reorganisera laget
nästa höst.



3 st. vackra

ungsugIoy
grisfärdiga 22 oc}:' 23,april och 6
maj, till salu i Skattegården, Vår-
kumla. B. Johansson.

Tel. 46 Kinnarp. rqn.

,erk,

$lutarps

Samhällsförening
|(innaru$ |{[$'aud,' 

prishöliinadCs 
'rid

s jukkassa
håller årsmöte onsdagen den 25

april kl. 19.30 i Bygdegården'

anordnar sin traditionella hem-
bygtlsf est midsotnrnardagarna.

t>/q-51.
fy-ijf,ss-Kinnarp 7-0.
Vårfotbolien på Valiensås inleddes;

qred en rnatch mellan lträdet och Kin.
narps fF:s nystartade fotboiiselva
varvid hemrnalaget efter överlägse"r
spel segrade med 1-0. lVIålet gjorder
i andra halvlek av hi. Gustavsscn. J

hemmalaget saknad-es vb. Mariins-
son, vhb. Sjögren, hy. Knutsscn och
vi. Emanuelsson, varjämte vy. Jo-
sefsson deltog endast i andra haiv-
lek, under vilken tid han dokumen-
terade sig som kedjans farligaste
man. I övrigt får speiarkritiken spa-
ras till scnare tillfälle, konditionsträ-
ningen tycks ha skötts väl, och.de
koinmande matcherna böra .kunna
enrotses med tiilförsikt. Det giistande
Iaget hade sin styrka i försvaret, dår
särskilt målvakten Karlsson spelade
en framträdande roli. Bland utespe-
larna dominerade hhb. Andersson
och, äuen chb. Engdahl och vb. Gus-
tavsson visade gott spel. Kedjåns
bäste var vy. Frisk.

Planen var i gott skick och mat-
chen, som spelades i två trettiominu-
ters perioder, dömdes av G. Säll, Trä-
det.

Flemffiets m{ton
r.nordnas i Förenlngslokalon, Slut-
,rp, söndager d. 22 april kl. 19.15.

Program:
F'öredrag av kyrkoherde I(urt

musikrir.rsso[, I{inneved. Sång,
ilm m. rn. I(åffeservering.
nträde: Äldre 75 öre, barn 50 öre
Alia hålsas l'älkomna !

Ilinneveds SLI(F-avd.

0glft lrördräng
erhåller plats på

Rogestorps Gård, X'alköping.

Skaraborgs NTO-are var under
veckohelgen sadr"Iade till rådslag

loch årsmöte i NTO-lokalen i Möll-
jtorp. Distriktscliefen Einar' Lid6n,
Mölltorp; kunde på lördagsem. häl-
lsa ett 50-tal otnbdd osh övriga väl-
i4romna till distriktsmötet. Paren-

förrättades,&\' folftskoll.
Axel Carl6n, över två medlerni,nar,
som avlidit under året.

' Av de oiika distriktstjänstemän-
n€Ds rapperter lraEgick atö.afbe-
;tet i, stort ptt, varit gott under
året,, Dert, medlemsrninskning :-sorn

distriktet fått vidkännas uflder 
"de

senaste 2,ären har nu förbyttg i
'uppåtgående,. vilket får tillekrivas
den tåvtirrgskampanj, som pågått.
Kampanjen har gått under mottot
,f 'Skaraborg .Siktar Serieeegerf '.
Därvid h4 oiika artretsuppgifter
poängsatts och .priser ,uppsatts
de'bästa föreni.ngarna, .Intresset
ute i föreningarna för denna täv-
ling har varit stort gch en r NTO-
f,ana har vinkat sora första Pfis.
De ,bäeta föreningarna, som vid
rnötet fingo sina pris, voro"för-
pningarna i Baskar!, Kinnarp, Fin-
nerödJ'a, IIjo oqh Torsö i nu nämnd
ordning. '

Ylvr.Sl,(t{^l

Kinneved s

Tel. 104 50. rq$.Slutarp.
Ärenden enl. stadgarnå, samt be-

slut om stadgeändring, bl. a. infö-
randet av ersättning för medicin'

Styrelsen.

1,}{q,{1, FrF-slutarps rF 4--i1.
f tördags l<vätl spelade FI!'en trä-

ningsmatch mot Slutarps IF, som
kom till Ekvallen med ett. riktigt bra
lag, i betraktande av att de lokal-
patriotiska kinnarpspojkarna lämnat

.grannsamhällets skaraborgsserielag'åt sitt öde. Ett förhållande som emel-
lertid slutarparna tycks ha möjlighet
att komma över utan störe olägen-
heter, efter dagens match att döma

FIF ställde upp med flertal Blags-
pojkar, och matchen blev jämn. I'io-
byförsvaret gick inte bra ihop, och
Slutarps mål gJordes påpassligt mecl
utnyttjande av detta förhåilande' I
halvtid ledcle gästerna med 3-2.

,dndra perioden hade FlobY flest
chanser, men gamle Ruiman i Slut-
arpsburen klarade med rutin av det
hela bra. I flobykedjan märl<tes mest
cf. Göransson, och han kunde åter-
ställa led.ningen i FIF-favör, men
Sluterp utnyttjade ett slarv i hem-
maförsvalet och gjord.e slutstiill-
ninsen ti1l 4 Uka.

Hemmalagets måI gjordes av cf.
Göransson 2, vi. O. Nilscn tr och hY.
Ekberg 1. Fijr $lutarP gjorde vi.
l,{ets Andclson hnt tric.

I

F å I drottsftl.{ttsen, S\unr p, 
I
I

mötas i morgon kt. 13 Itr'K Madångs-
holm och SJ'.rtarps I!-. Henrmalaget I

klarada sig ju, tlots de mö.nga åder- |

låtningaina, bra mot Floby i söndagsl
och bör nog vinna med ett eller an- |nat rrtåI. Arlq-Sl. I

I

||

Föreningslokalen,

$lutarp
AAGE HOlxLS TRIO spetrar

upp till IIANS I KVÄLL.

STUTARF
TIMOTEJ, RöDKLöVDIi,
ALSIKNKLöVEfi,
EETESVAI,LS['Rö,
IiOIFRUKTSFRöER och

GTiÄSFR,öBLANI}NING
till hyggliga Priser och goda
kvaiit6er hos

$amuel$$8n
fel. 119 KinnarP

I

I

Medlemmarna i

Kinneveds erk.

sjukkassa
erinras om årsmötet onsdagen den
25/4 kl. 19.30 i Föreningslokalen,
SIutarp.

.Styrelsen.

Kinneved.
frvwndsgw

kommer att förrättas inom Kinne'
veds kommun under tiden 20 aPril

-15 maj.
Branilchefen.'

Fotholl
å IilrbttsPlatsen, SlutarP'

Söndagen den 22 aPril kl' 13'00

fFT MaAangsholm-SLUTAR'P

Jltnnsrpö leotparlc
första gången för säsonsenll"åX::. den 19 och sönåagen

DANS
till Eilit Segerstedts välkända orkester.

2 och 3 juni Tobis berömdå grammofon- och radioorkester

Föreningslokalen, Slutarp

EP^ffitrS
lördagen den 21 april kl. 20.

MUSIK AV A,{GE HOELS TRIO.
Idrottsplatsf örenin gen.

KINNARPS I. F"



Fotboll
å Idrottsplatsen, Slutarp,

torsdagen den 26 april kl. 18

BLIDSBNRG-SLUTARP

Matpotatis
önskas köpa.

I Olof .Nilsson, Slutarp.
| ' Tel. 106 Kinnarp.

Första svalan t&l"t-Sl :
.inrapporterades i tis'dags till F T.

Den lilla sommarbudbäraren har
iakttagits vid Naglarp_ i Kirinarp,
redan innan våren tyeks ha fått
stadigt fotfiiste ute i 

^ 

markerna.

I

llGott resul'tat av Riiila Kors-fest
I lVettoinUit<ten ay Röda Kors-
tlf'esten i tKinneved uppgick t.ll 749
! lrr a e/,. a

En helröd, reaktionsfri
t.
Kv tga

till salu. Kalvningstid i slutet av
maj. Tel. 33 Kinnarp.

ilr. zsl"t-6'!..t__

Tnowhlsv
Ferguson med plog och harv, obe-
tydligt körd, till salu. Svar till
tel. 15 Kinuarp.

m" $, &" ö00
hnodell 1943, helrenoverad, Sprat-
conice 125, 46 års modell, till salu
billigt Slutarps Kvarn.

Tel. 103 Kinnarp.

Slf'f." t slutarps missionshus
var i söndags anordna.d en vårfest av
platsens missiionsf,örsamling.

Möteshögtiden inleddes.av missio-
när Kindvall i Åsarp med ett bibel-
ord, vartill fogades en välkomsthäls-
ning. Ås,arps missionsförsamlings
sångare utförde ett par sånp.ummer,
varefter kyrkoherde K. Larsson, Iiin-
neved, predikade i anlutning till hög-
tidsdagens firningsämne om den him-
lafarne tr'rälsaren. Ett missionsoffer
insamlades, som tillföll församling-
erls kassa, En treviig stund tillbringa-
des .omkring. kaffebordet.

nlfter kaffet talade distriktssekr. El.
Johansson, Falköping, över ett bibel-
rurn från Matt. 24 om sommaren som
är nära förestående. En ta.lrik me-
nighet hade samlats till den i upp-
skattade vårhögtitlen. Sånganra med-
verkade flitigt. .Missionär Kindvall
avslöt högtiden med bön.

Itre damer skadade

rl "r'-o" uid Kinnarp$krock,

Tre darner srkadades och en näs-
tan ny Vanguard blev illa rarnpo-
nerad vid en bilolycka i närheten
av Kinnarp i torsdags.

En i Svenljunga hemmahörande
person'bil med hvinniig förare och
tre d,arTter sorn passagerare råkei-
de - tydiigen tiil föIjd av förse-
nade tiälskott - ut för en di-

zflu-Sl. Slutarp-Bltitrberg 1*p.
Trots att Siutarp hade det mesta

av spclet - hörnorna 1B-4 illl laeet
visa dctta -- lyckades Blidebers vl'n-
?.3 In"d -uddamålet. Slutarp gJorOe
rorsf,a- må.tet, vs.rpå $Iidsberg före
paus lyckades utjämna och i andra
perioden slå in ledningsrnåIet.

I"årfesf
hålles i Axtorps rflissionshus
Kristi Himmelsfärdsdag kl. 1b.
Medverkan av Harry Dalkvist
med fru från Fristad och pas-

. tor Nils Blom.
. Kaffeservering.

Sång och musil<. Offer.

Dansbesök slutade-med cykellån.
, Två slutarpsbor, vilka besökt en
danstillstäilning i Tokar'p, Blidsberg,
hade efter.. dansens slut fått sällskap
mcd ett par flickol oeh >lånat> cn
herr- och en damcykel. De stodo i tis-
dags i Ulricehamn å'calade för grovt
egenmäktigt förfarande och försök
titl grovl egenmäktigt förfarande
samt för att ha haft passagerare på
cyklarna. De dömdes vardera till en
månads fiingelse, villkorlig dom utan
övervakningl Utl'l-St'

t hillass torr såg$pålt
till salu.

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

ikeskörnin,g, .och otu.rligt nog heiro.

ibilen i sarubarlC clärmed att kolli-
dera med en tel,efonstolpe. Bilen
lär ha frarn-förts med endast c:a

120 kilometers hastighet och väg-
banan ar vid olycksplatsen rak.
Trots den iåga hastigheten tycks
törnen ha varit rkraftig; och, am-

' 
liulans måste tillkallas från tr'alkö-
ping för att taga de skadade'pas-
sagerarna om hand. Föraren. och
en av ,passagererna hade endast
ådragit sig skärsår och kunde
lämna lasarettet efter att ha bli-
vit omse'dda, medan den tredje da-
men hade ådragit sig ben- oeh rev-
bens,brott. rSkadorna är,o emeller-
tid inte av livsfarlig art.

Bilskadorna voro koncentrerade
till fören, och särskilt vänstra
frampartiet blev illa åtgånget.

,iF öraren torde vara utan skuld
till det skedda, vil'ket fiir skyllas
pfl de miserarbla vägförhållandena.

E{,inneveds Er[rända Sjukkassa I Xinneved.
har hatt, arsmöte. Mcdiemsan- |

talet var virl 1050 års l:ör ian 416 | oP'D' KYRKOSTÄMMA

och vid. åiets slil- aAä, *"åft"i"g lr'.a Kinneveds församling i Kin-
alltså uncier året rneo 30 medlem- lneveds Nya folkskola tisdagen den

rna.r. I'rån loiralkas.san har un- 115 maj 1951 kl' 15'

der året utbetalats i sjukpenning I Ortlföranden'
7,457 kr., för sjulrhu.svård. 1,048: I --
50, för intagning å sjukhus 157:95, I ORD' PASTORATSSTÄMMÄ 

l

crsättnlng för iäkarvård 3,234:43. lmed Kinneveds pastorat sammr 
l

Sammanlagda utbctalningen från lCag och plats kl. 16. 
i

lokal'kassan und.er året uppgick I Ordföranilen. 
Itill 13:80 per rnedlem. För cen- j l

tralkaesans räkr:ing har under I

året utbetalts i sjukhjälp, moder. lXinnarp ooh Strutarp få gomonsarn

skapshjä,lp och barntiiiääe' 6,350: I avstjälpingsplats'
10. År:ets ör,erstott uöäick till I I avg'ivet. yttran'de över ett av

895:22. SjukhjälpsfonaånuppSict lkornmunalnämn'den i Kinneve'ds

vid. årets slt'.t till 6,374:74. fi..t"t lsocken till liinsstyrelsen för fast-
fattades orr att, fr. o. m. nästa år lstiillelse avlärnna.t fö'rslag till hä]-

ä*en s. k. läkemetleisersättning lsovardsordning för Kinnarps och

skall utbetaias, vilket innebär att lSlutarps sa.imhällen hemställer för-
halva avgiften för av läkare ordi- lste pnoVinsialläkaren i länet' att
nerade läkemedel ersättes av kas- llänsstyrelsen ville överlämna ären-

sar1. Under äret. ha,de ]rassan "1n1 lAet till hälsovårdsnärnnden i den

anbud nill B,risrnene-Börstigs er- ,l blivande Iiinneveds storkommun
kända sjukkassa orn övertalande lmed .å]äggande för niimnden att
a.v clenna k.assas verksamhet"s"*t lskyndsammast möjligt o'm,atbeta

tiil Vartofta,erkänla siul.kassa lförslaget till;hälsovårdsordning för
om övertagand.e av dennå kassas lae Uaaa sarn'häIlena'

i.1.1, no* oåfuttut Vårkurnla. Vad I Fnågan om osdnanrle av 'en för
lden sistnämnda beträffar har Var- .lKinna'rps ogh Slutarps samhällen

Itoftul,u*""r, besiutat, överiåi.a y;r- lgemerxam, lämpligt belägen av-

lkurnla. Tiil styrelse för inneva- lstjålpningsplats torde omedelbart

;randc arbetsår valdes: ordf. och lkunna göras till föremål för ut-
It<ass6r Robert BärnskoE. Iiinnarp. lredning och beslut. Det brännan-

lv. ord,f. Ture X'alk. Xin-narp. "etr. ldu spörsrnålet om huvu'davlopps-

lg. Sönnersren, Luttra. .1r. *etr. lledningarna synes jåimväl kunna

lsenst Juliusson. Sjutarp. Gunnar lupptagas och lösas under loppet av

ll(arlssoni, Slutarp. A. 
^Lindqvisl. 

Iinnevarande år c]ler senast före

llutt.u, ocu Harrj,'Engdahl, åm- lAen 1 maj 1952. b{S-S1' 
'

5

:
r
b

!

I

arp; ers. Arvid Flod6n, Kinnarp,
Ivar Lindström, Luttra, Torsten
Gustavsson, Kinna,rp, Tage An-
dersson,'Slutarp, Gösta Johansson,
och X'olke [,ars.son, Kinnarp. fill
peviso,rer valdes G. Wilgotsson,
Kinnarp, och Olof Nilsson, rsiut-
arp, med Valborg Clausson, Slui-
arp, och fnger Persson, Slutarp,
lsom ers. Till sjukbesökare valdes
Itrnez Bärnskog, Kinnarp, Greta
lKarl6n, Slutarp, och A, T,indqvist,
ilruttra, r b{5- sl"

SL{.]TARP:

Damfrise ringen

åter öppnad.



X3" #ål?ånoä"r"" äe1i"; ry"":-1t: l l il;ffä"'u"
Iiåli-r'il"',i ol' "ää..1"fun"': 

t-1 I |X'?1ff
l';1i:ff":ti f# o"'r'ä"0" fäii'" "o'"*l lRl::Xi:
;ä"ö.:#";-";"u.- no1 l-lut""'p* 

mår | [srensrtrr
Åvarude cf' 2, vi' 1 och vy' r' I liiä'i" r

t""'r." iiir hemmansäg*re1- *oäii'1 l-
tvishor*. Hon är född i M8.inesär- | |

Iiri,t, ;a*il*uiirum* | | l|ögta lareattläggning

- 70 är r'ylrer den 10 maj n"*-i ltt*Ittt'
mansäsaren Ernst Georg Aniersson' I Firma Blombergs Radioservice'

Näiäf""ol**n"tåip,-xi"å*'p. -Fö99.i I stutarp. Tel' Kinnarp 47'

låa titttror han sedan många år till-
baka Axtorps missionsförsardlng t lZ{ft4.

FOTBOLL
å klrottsplatsen, SlutarP'

den 14 maj kl. 14

IFK VÄRSÄS_SLUTARP

to(5,3. N. Fåserås-slutarp r-nl I östra skarabolst:uti:l -"- | r ^l-^Cl^,ol'# J;#-lih{ö-:r'#i I I *r,:lb-Åff #i" JårH I L e k a f t o n
rtt spräcka den tina "tti"äg*";* 

att | [N.' Faeetas rr ö ö Å oa

vinnä me,r 4-2. ""liå,åå"ä":: I t$ll$f 1?? t ii!r-'^I itr onsdagen den 23 maj kl' 20'00'

12 å i'i sg-zo rr SlutarPs rF.
;äffiä,p il t g 1 ?g- ?! 12 ,1ä46 iiz-zs r3 I 

-irxnioe 724\ 722-28 I
r<J"t'å"o t23l819-54 7' lKArlsborg LzöL öri

- 50 årfvller den 10 mai fru!.ilt'tl liFK siå""a" e 12 1 1 10 24-60 3,

Wiqhotm, Skräddaretomterr' Luttrs' I | |
^;-^ +irr hömmc nqä s*ren ftagD&r | |

Ml5.j. N. Fågetås-Slutarp ,-- | | östra Skaraborgsserien' | -
Nor"ra Fåse,ås ,ed 1r".lg"F.: *::l l*"XFr?;iå-r1ä:.,T, åt"i*fHl LgkaftOn

t""^?'3,lisilx1"i':'å% oå;tff#ä 
I l3;'ff"3o0"u'ri;?'"T"T'- å-'1 I u restpratsen, sLUraRp

::',l, 
t'"',å ti1"T,fr'T*3H"ff '" gJäö | I I r u5 ru r u r uu | | ltr bb I' r'' b

il;*"; ;"li glad och trevlig med- | lfrritips förstärkare, 25 watt, med 2

människa, är en av medlemrnå'rno t l ltrtistalare och mikrofon, obetydiigt
Luttra slr(F-ävdelning' . tqfl. { lu"ia"ä, säljes till mycket förmån-

| | r. ' . 'W.t;li.::Wir::.,.rir:iiffi' ::: : : Il rrästa stöt mätte 11,31t.

rini.evea inköpte han i unga år N^oI- l-_
;t;d"", som ir{1 brukade !itlfö-""1}F: i

;a n*å::i$1'å%'?å"#äi"il# lG öttu Arvid sson årsdebuterade'
nffi"*ä:*ns 

rr's',rö':v':l_:,^-' rrLrt{r' 
fii går kväll med lti,Og i kula.

(aÅs"t
Falköpingsstafotton Yanns av Falköpings ÄIK. orhta)

fruldugil på 0dgnsplan | *lJJoo],",ärl",u. envacker säsongdebur vid ku,täv-

$östa - Thn ge den ll rnai, I t'$qg"**""X3]$:i.15$:-xffi,','.s*if33'frfr1:##1i,
ten, som blev en hård strid mellan tle främsta lagen' v&nns av

I samband med stadslöplingen den I fAfK med Hagen på andra plats.
11 maj kommer man också att ordna I

en del tävling8.r uppe på Odmsplan. I Gösta Arvidsson. I I kulstötrtingen
Bland annåt blir det fö.rmodligen en I I dett.go tre man, av vilka Torsten

ä}ffi","ffåifå?tfi-"""'Ll"Ji"?äö| ,il',irtru,",,, ,, |:i';aj*E"iä"sJ3f'3ff'å11#åt1x:

Hrlrii-,ä'*;*ä#'""1 
-* 

hlldi.åtffi*rilffifÄ

Iuå 14-1fi-år$ puikmr

erhålla omedelbart anställning..
A.-8. Slutarps Möbelinclustri'

Slutarp. Tel. Kinnarp 45.

Frökinds stoilommuns

-'Jn lolkskolestytelse
har hållit sammanträde i när-varo av
folkskolinspektör G. Lönnermark,
Skövde. 'IilI ordf. i folkskolestyrelsen
valdes nämndeman E. Gustafsson,
Kinneved, och till v. ordf. hemmans'

Jag ben härmed

äg. r. Gustafsson, _T'e.dsgården, slrrt- | Ännandag pingst gick i hårrigaste
arp. Fatkskolinsp-ektören gav sedan lvårväder oöh-uoäe""stor tiiistutnins
ä" il;äii;*;l-ö;-i;t _4 _" " I X* - | 

i.äil ;;ffi"' .öäåilåiå'iäi',ää"1
viisendet lämpligen T{:, "I9:3: ll SrunnitriOsskjutning. Tomtens Kätk_
inom storkommunen. E"]]+ 1""1": l6""ri Ra rräae rfrplåtit rånti,rrigt
redogörel,seskglle n9r1a :|"]o}Tl:t lmarkområcle, vilket- Torbjörntorfs
omfalta barn från Brism€ne,-Kiy.- lskytteförening: som r*;;dö;';åä;
ved, Luttra och Vårkumlr.. sfg]fo^t- 

| sr<icktigt, meä' gott omdöÅä och stor
men skulle för detta område uu{l 1_- lfinurtiånet utni,tt:at vat ocfr astaO-
form. I'ör genomför-and?- ?y. 9?I1" lkommit en banä, lom fick alla skyt_

na skolfrågan i enlighet med,det-av, ii"i" 
"a 

bra, mycket neroende på, att
fotkskolinspdktör€n skisserade .lol l s.r,rppen förmåcide upptåcka endast
slaget. X'olkskolinsp:kt9i","^.:^."1.,i1" I 5Z ^figurer. Fatköpings ena grupp
senä.e den kommand"..q"l_"Jfil"tt". l , i*0" ått upvisa melt äntat trair, ei,
Troligen blir det här nödvandt$: ?ll I i rOr:a av Blulu.n 80, och Odensberg
åtmiistone eft par storkorn-mune-r 

I I ;;1,äjil"#j;;i.#: tiårrr"åäii"ä":
samverkar för att 1ösa.denna.tr193:lltaf tforr""r, -27, 

ocn Kinnevedslagen
Som en möjlighet kunde det- tänkasljiO-"oåt Trävattna också 26.
med Frökind och Vartofta^ eller -8'r'o- l, O" fråmsta resultaten (siffiorna
kinctr och Vilsf<e' Denna fråga upp- I l"trr. i tur och ordning resp. antal
sköts emellertid för att folkskole"ty: | ,ir^ffi, äntal träffade fisurer och Do-sltots emeller[lo ].ul- äLL rur^ö^urE>rJ- | fröf€ q.ntal träffade figurer och po-
;"G;* ledamöter skulle få tid att l, å;;i: '
tiiok, örr." densamma. il-Ti Bjurum-Bjärka I 80-2?-48b

\l (lag: Sven l{lasson, kpist, Holged
i{.Elomster kE, Folke Johansson, Evert

SKYTTE
il 

- 

'blt-tl.

Bjurum rtatttt gtltpp- .

skotform kräves emelteiio vtt."riåu- lä;J':;lnäååää] '"'' 
rrcK atta sKrru-

re lokaler. Då det inl'e torde 
"?-ta I Att Kietsen hqr ett utmärkt m.dtenal

möjligt att anskaffa sådana före nas- ior+ rrfgfs med, framgick vid sönda-
ta t"iisärs början, föreslogs, ptt .5:tgt 

i älirJ'iarri"g. över ta"g visarle grup-
i Luttra bibehålles 

""dT-lä:_?^1T11' lö.in" en bra standard och mycköt
och att en krass skall undervi-sa: 9,{: i åIä'ipptrrttrring. Bjurum o"n ä""åI
Södra sholområdet omfattar B9rjTl"g-'s 

! veA frå iiOig""""*ttia brukat hålla sig.
skoldistrikt, med undantag av barn' I i tZitno oc[ så blev falLet även nu.
som undervisas i sjunde klass€n',Jil- li ni;.rr årets segrare Sörby hade litet

Ii"TJBå:,*1'J',ffi lläT1*iffi ![;H,ffi ,?:;3å#',J?äLJ'3A';g;
Dessutom kommer småskolan i.B|]l lville inte rikil.gt klaffa. broddetorp
mene att bibehållas. Barnbespis.nit8 

1 tiu"o^ Vilske -Kleva a.betade lugnt
borde även med det snaraste lfforas' och påliiligt. Falköpir:gs Hemvärn.
f,'olkskolestyrelsen beslut"d::!l ."t-d_: ,"* i a. nåaae andrä piats, lyckades

: I(lasson, Niis Klasson, Evert Ählin);
i2) Kinneved I 66' 26-456 (lag: Ge-lJEtU rJEr rrsr rrrss lizt Kinneveo I ott-zo_4btt (Iag': Lie-

få taga tillbaka det rykte jag förtli,o-:s:.Jo!""P9o1 ksr f.yne.Fredriksson
ut om Fru Marga'uåu kå.i.."", I i }fft' J#t# 

tåfl1XtLf-åånt"åää.
' | 1 Durrr uuJLar J urlatlEsull uuII uu$LäKinnarp. Högaktningsfullt I ir,arsson); B) Fatköping rI 81-2b-

Maj-Britt Johansson, l:'116-'.il Tr]1atly" 91:2f. ^1F?; 2)n""". l,Tr'uY;;i ?i-f,1,;Jå1äj'J.f;.ii ;ä' 
-23-420; 8) Falköping I72. 23-
'477; 9) Viske-Kleva 48-24-408; 70)
Cdensberg I 60:23-405.

d i striktss kiu tn i n gen,
Kinneved tvåa.

1{.Elomster kg, Folke Johansson, Evert
1: I(lasson, Niis Klasson, Evert Ählin);
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g 
,-r rån*o^*!ran{^r tf Edit $egerstedts ulillrfiult$a niarusurke$ter $

$ svarar för tvä trevliga och glada festkvältar f $

I Kinnanps festpark 
$

$. lördagen den 19 och söndaqen den 20 maj. 5( SPEL, SERVERING, TOX{BOLÄ rned värdefulia vinster. 6
7, Besök vårens tneviigaste fest! il
I , . tr{innarps r. F. 

$

Ifinnarp vann med B-2r{innarp o""1T1"L3- z I loi111 ilgrtitretagen. zzlt-tl, i

. i Bjurum. t{rf,-t || Lantbruksstyrelsen har fått k.
Kinnarp vänskapsspetade i Bjurumll*,t" bemyndigande att tiff UO"_

ff*.'f# f,iili;1itlllT å;t;i,1 ||"";,r"q*aäo" diknin'gisroretas i r

rättvisare. Biurums antaft runno ;ft" lili Kinneveds soeken beviljat ytter- 
Iut i sanden på grund. gv 4! valie j lligare statsbidrag med 470 kr. för Iman i lred.ian skulte 9Y::r':fq"l91llatt täcka merkostn.der vid före_landre i att gä med bolten så tänsell;^-:-^

som möjligt. ro'"''r.i.offi iå#i?; lltasens utförande. rl i

trra. Kinnar.ps nybildade lag var sta- | ,r I

bilt, och hade br.a framåtan-=da. Bästa |- ------ -- |yoro mv., ch och vi. hl Kirrncverls paetorat. l,
i 'l'| Ttn ir '/r o-a*o',.ao** |'
i slirtarp*I/ärsås ?-1. !l ExTtia PASTORATSSTÄMMA 

| ,I Strt.rp *rv inte gästande Värså.s li Kinneveds folkskola måndagen 
I'n.i,i,.:r chrr: .,tt- l^.iir rlr s;g vid sönda- 'lden 28 maj 1951 kl. 17. 
Irzcn+ :nrt;'h nrh l,.clr'!o cftcf fcrn minu- i I

| ,f "'"- - ".-" --

ii:'#{;;;" g,-yfx";-å'"T^åi"$*il -- _*--911"""'"- l1
lv.iiiä"',ri"' ä"'ä r:#:.i-;;";;';;.1' 

-
I rl,ltL rrt:,1 lv 'rr. C;'. l.rrrle,'^isr,n. sorn i I

:l* l;*t*|in''r,* ::"å[ x*il En rikthyvel
lbrnr,rr,.- rni.)ci .:r' ,;r,l,1ll^,f3i?_ t':-1" i lZ.OOOX400 mm., tilt salu billigt...'.. '-,rtrr:rt t,rlrl r'1 ', 'i::.:tle ott, v;t-il- ---
kct:.s,r'.1 .,i. 1 1-iit-hrinr',1_.-.c"t.',1.:,r:]; I I Kinnarps Specialsnickeri AB.

Illt 1l;r.:vlel:' J. r'r. l-:. i5. r;in. 13,;cirdc-c.f. j'r - 
Tel, 60.

.':li-rt. irir;l;;-'rciidit t-.'.,"r ::;"::i, ocl:t a'zlirrt- i , 
4vrr Yv'

]n:r::,il' o':^,1':r'lri'r',r-i:'lr a--l Iri. Il:Lr.r i 33. l:li:]:i.$l:i]':1.:.1}i:l:71:l::l,..Ll.i.iS.'gC-ni|i
: i,'.i5, I l1 :ilt.l ili:it!+r"'n intr, -.,ar' ;rå- i I

, son tiil.iillishit c, h' irrnile.:1:1-,.j;t i | Ä ll I r . .
bdttrc utgänssiäse vld varsf,arf,en pat ! ltll AVnAmtnlng
a[var varit med i slriden otn selie-l'l
segern. F örsvaret har -nog aldrig^varit I il av torvströbalar vid Karbo Torv-
så starkt sorn nu o"h hi|,?:j1?*r'_1n- | | strömagasin kan fås genom attsta i hhb. Lundin, cb. K.iellander, vhb. I l -. - ---:?*:'':--'^** auD 6Lrr
Hallagår'd och vb. anoe.sson,'"o*l lringa 19A Kinnarp.
kompletterades gott av hb. Stenkvist | |

och Rutman i buren. Vi. Anderston | | 
---i--drog;s med cn sl<ada och var in+.e som

vanligt. Cf. Ändersson är genom sin
snabbhet farlig och hade gott under-
stöd av Rehn på hi. samt Jrttrarna
lohansson och Sand6n.

Bra matchledare var Olle Persson,
Skövde. li{l9-Sl.

Besö!, Hi"**rps Ses$parår
lördagen den 2 och söndagen den B juni.

TOBIS berömtla grammofon- och railioorkester gästar för
första gången Falbygden.

Kinnarps lF

Ifemma är äntlå bäst,
och Ahlströms Möbleringsaffär, I'al-
köpings Möbler, tr'alköpings MöbeI-
s4ickeri, F irma Stoppmöbler och
Slutarps l\{öbelindustri ha var och
en i sin monter sett till att utställ-
.ningen även begåvats med en mag'-
nifik hem-lig avdelning. Här stå
bord dukade, sängar bäddade, be-
kväma stolar och fåtöljer redo. Sä-
kert har det smitts mången timid
liten framtidsdröm framför dessa
möbelfirmors montrar. Och onekli-
gen är det ett expoinslag med stil
de bjuda på. $tg-fl"

--l

llrl-r
Äehordsarbele ;

I

med torwändning och kupning av I
torv erhålles vid 

I

Karbo Torvströfabrik. 
I

Tel. 19 A Kimarp. qfl. I

Matpotatis
önskas köpa.

OIof Nilsson, Slutarp.
Tel. 106 Kinnarp.

Kinnarps Fustpark
Eadio- och Granimofonartisterna

T0BIS och hans

GAUCH(lS
gästar för första gången

Falbygden
lördagen och -söndaggn dgn
. 2-3 juni

och bjuder på ett roånde och om-
växlande scenprogram samt

förstktassig dansmusilr.

BESöK ÄRETS STöRSTA F'EST!

Kinnarps I. F.

?lls- Prisutdelning av hem.
-{l' stöjdalster.
Den förrättades av ordf. i Ska-

raborgs läns Hemslöjdsförening
landshövdin gskan M a j a M anner f elt
und.er medverkan av hemslöjds-
konsulenten fröken Stina Rydell,
och gällde först de hederspriser,
som tilldelats 14 av dem, som in-
sänt sina, alster till hemslöjdsut-
ställningen. Den äldsta av döm, 98-
åriga Kristina Jonsson från Kåll-
torp, var visserligen inte närvaran-
de men därernot yngste pristaga-
ren, pigge Pär-Ove Larsson från
Edsvära, sem fick en extra lång
applåd. Apptådhyllning fick för
övrigt var och en av de prisbelönta.

De 14 hederspristagarna voro
följande:

Ingrid Bäckman, !'iskebäck, Habo,
för handdukar; Edit F'riddn, Backor,
Valtorp, för gardiner; Ingrid Gustafs-
bon, Charlottenberg, Stenstorp, för
ullgarrr; Olga Gustafsson, Dalgård,
Slutarp, för filt; Inga Johansson,
FräIsegården, Gökhem, för gardin;
Kristina Jonsson; Olofstorp; ViUa.
berg, Kålltorp, för stnrmpor; Valborg
Karlsson, Fotegården, örslösa, för
Sårdskollel<tion; Pär-Ove Larsson,
Tomten, Edsvår'a, för stickning; Sig-
ne Larsson, Mariedai, Lundbrunn, för
trasmatta; Elisabeth Levander, Brän-
neberg, Stenstorp, för vartoftadräll;
Alma Norlander, Sch6elegatan 10,
Falköping, för klänningstyg; Elin
aSndberg, Liljegården, Äslätt,. för lin-
garre; Brita Skaar, Holltorp, Vara,
tör lakan och önrgott; Margit Wick-
r!1'öm, Remöntdepån, Gudherrr för
ullgarn.

| - oO år fyller den 81 ma.i hand- |

ilanden Arutd Aruid,sson, Xinnarp. I

.lFödd i Kinneved flyttade han i unsä{
I år tiil Åsarp, där han under flera är I

lbedrev en g'anska omfattande spece_ |
r- riaffär asmt cykelverkstad. I början I

av 1930-talet återviinde han till sin
födelsesocken och startade järn- och
speeeriaffår i l(innarp, vilken rörelse
utvecklats till en av de större på or-
ten. Glad och viir:säll samt omuiliet
rättvis har han sliaffat sig mån{a
våinner, vilka säkerligen icke Htär
högtidsdagen gå jubiåren oben:rärkt
Hörbi.



Fotball: ?r,.r-sl.
Slutarp-IFK Skövcte B
4_2.

Fubliken bjöds inte på någon båttre
underhållning i rubr. match, som med
nöd och näppe medförde dubbelpoäng
för Slutarp. Gästerna vcro långt ifrån
ofarliga, och deras kedja med gamle
Gu.stav Johansson som strateg åstad-
kom upprepade farligheter vid hem-
malagets målbur. Slutarps försvar är
doch starkt och i dagens match bör
hhb. Lundin nåmnas fö; en god in-
sats. Kedjan lyckades inte helt i sina
försök till gcnrimbrytningar delvis
beroendc på att hy. Satid€n var helt
ur slag. Cf. EN. Andersscn rrar effek-
tivast i kedjan föl;d av vi. M. Anders-
son och hi. Rehn. Det övcrraskende
spelstarha skövdelaget bjöd matchen
igenom hårt motstånd. Bäst var cf.
Johansscn och i förvaret märktes
mest de båda backarna. Cf. Å.nders-
son gjorde de L.åda förda målen, och
leciningen ökades till 3-0 genom hi.
Rehn. Före pausen reducelade Sköv-
de till 3 1. En stund in på andra
halviek hom gästernas andra mål.
Ett måI av vy. Johane-scn satte emel-
lertid punkt för gästernas fundering-
ar på delad pcäng.

Dorriare var ]trik Johansson, I!Io-
holm.

zl6-51.

Falköping o, Kinnaru

rottrs$silferad$ i land-

skapsdrabbtting i gång

Den traditionella landskansmat-
chen i gång mellan Våstergbtiand,
Värmland och Göteborg går om sön-
dag med göteborgarna som arrangö-
rer på överåsvallen. Värmlämingar-
na som vunno fjolårets match i Ska-
ra äro favoriter även i år, och göte-
borgarna komma att görå allt för att
få revan-sch på västgötarna.

lrärtergötlands laguppställning: 10
krn. bana scn.: Torbjör'n Ändeisson
och G. Sandströrr, Här.lunda IF. 25
krn. sen.: I. Ändreasson och Arne
Sven"oson, I3orås. 10 km. jun,: Gunde
Johansson, I(innarp, och Stig Karls-
son, Borås. Damer' 5 km.: Ingrid Jo-
ha&sscn, Iralköping, Stina Johansson.
Borås. Sen. nybörjare 10 km.: Bor6n
och. Karlsson, Borås. R eserv blir
Gerhard Frisk, Kinnarp.

t/o-s. stutarp [fåi"".i;J;:'?,ff.1f"åki-;åå;

$lutarp. Samrna premierin:gs:råmna 
ll 
n 

"ri"; 
'lrora I e. tlonte_Belo, B 40

fungera'de sorn i Floby. l!1,, aS, Artur Andersson, Kringrarp.
aRDENNDR. lB,tirstig; Bellona e. _Monte-Belio, ij

110 kr., äg. Ivar Andersson, Grrirne.s-1 års ston teröna<re Tfl gfl:-- 1,".p,^bJ,:rii;;-Mii#;":rll'",,i''L no
*""å,",åå-*:pl_?g'*l:.J.*ll,l: l5!iI'as"^x";i K;;i;";"," ådååa,.au,,,son, Korsgården, vårku_rnJal parjy lii"t""i:; ;;;;";. J#,'i*"+ö"i..., ag.

å: 
jil?*^.3c.. I?11:T"i.. i:n","'*g_|, I u*n,' lin ag."", M.;;tåråän, sru t-i sigsasården, stutarp;_ Juri',:... .r"- l;ö;-ch;;;i;";: öiil.ä';ä kr,., äg.il?:1:"n*Å,,fll "å::::*^o";..lTl|on- ll=ili."- G. Lindberg, rr.-crgården, Ax-sården, stutarp ; Bojan 

_ 
e. Ju-viu, as 

ll l"";i^ R;li"ö';. äååo,-'f äffii:., ä;' Nils Käll6n, Stränggåfden, Vårkum- f ;;;;
.,le , Rp'a a .^r^hr ö p^rr^ ä _ ur:^ ^ j_].-., ._ Johansson, Saleslätt. Sliåuum;11a; Bella e. Monte-BeJl9,. äs:_ nuas li:lusJ ;.;{#äåit, ,ä"10";ii.1'låä:j Scherman, V.intorp, Btirstig_;--Belton, 

I fiilJ Scherman, Vinror p. Rörs1 ir,.le. Monte-Bello, äs. Fitip Winggren,llX"nu 
": d;;i;;,'iB';ä"kil, I_ij",i';;

, i Rn;:""r.;]"H"_"*Tt.S:1,"j ,o.,?,^\,_ ^"1 
I dirä,,oror,, Millorngrlrclen, Lrrutarp;'lStrax, äg. Daniel Fto_r6n, Litta Väs- ilrit" " Esoalro, it 40 kr., åäl'il"ti:

iiL:T:-";.::11' *i,11""j"{"ll:"*,lFr,nr.u i"-o^äilander, Brogårcren, Flobr.; rfa.r-

Clarry e. Clarr. AB Z0 kr.. äg. N;is I Tel. 32 Kinnarp.
J.ohänsson, Kor:sgården, Våriumla: I _
S91O" e. Monte-Betlo, B 40 kr., ag. Ibröd. Andersson, l\Iossagå; den, Ki:ri.

, r-'--", uurJdru, 45. A6c Ter .fillander, Brogårclen, Flob;..; Fa.l-ilGustavsson, Millomgården, Slutarp. Lirife. Amitieux,-e-+ö-ir-.,'ae. n,ilin
.l Z ars ston belönade med skp. iVinggren, Storee"årr1.cn. Brisr,rene;
I Mary e. Blanl(o av T., äg. ruili "fo- Loretta e. Lorell, B 40 kr., äg. Rag-
lhansson, Korsgården, Vårkuntla;I tar Custavsson, Siggalår'dln, Slut-
lntexy e. Jupard, äg. Val<Icmar Jo. l,t.tp;. Rellv c. il.eflex, AB 70 kr.. ä3'.
'hansson, Siggagården, Slutarp; Dora ll 

våldemar Johansson, Siggr;lirdcn,
le. Evo, äg. bröd. Fredriksson, Orre- LilutarD; Vega II e. Reflex. AB ?0
lltullen, Slöta; Lillan e. Reclan. äg. I rr'r äg'. Torsten Gustavsson, Pr':isl-
lEinar Josefsson, Bacl<gården. ygi- | lården. I(itrnarp: Rexy e. Rcficx, R
lkumla; Julana e. Jupardl är. Tolstcn l.r0 kr" äf. Gttstrv Oclta:sson.- i

lGustavsson, Piästeö.rden. I{innaro: j Brandstorp, Slutarl: n{ar.ja e. Junot, I

lJova e. Jupard, äg bröd. Freclrit<sson, | )-.-..]00 - kr., Ruciolf Ablaliamsson, 
I

f Orrekullen, Slöta; Stina e. Strax, g- | .villiamsholm, I<rnnarp; Iletta 
". 

i

lKari Kjeiiberg,.siggagården, SIuL- lj:"jY:' B 4-0 kr., ä9. Alex Johansson, 
I

larp; Hotty e. Hotteiri, äe. Bror An- lHalsäng, I(inneved; Junia e. Jrrpard, l

ldersson, iedsgårdcn, .ctu"tarp; Buitr I P ..a9 kt, äg. Torsten custalisoir, 
I

le. trIonte-Bello, äg. Ariur AnCersson. l!rä*t8., I(innarp: Junette e. .Trrprrcl. i

lKringlarp, Börstig; Rai.ia e. .loris, lIl_.40 kr., äg. T. Guslatsson. Pråstg., I

läg. Harry Gustavlson, Risa, Grolan- lKinnarp: Relia e. Reflex. B. 40 kl., l

lda; Juparda e. Jupard, äg. Fer.tiinan,f | lC. P3_"1 Johansson, Sl;rädclaregår- |

lJohansson, I.edsgården, Stutarp. l?1": Skånum; LaCy e. Hotteur, B

i, l_ tl" eton 
- 
uionag:,,T.-q 

. ti'*. I i8"ll4r!: ffi *.,:^1.1;:;"; 
-#åi"._, 

rI Linda e" Monte-Beno, äg. Eriias I s ?o k.., ag. rer;. .roir-Jrr*"uo., Leds_ |
lrScherman,."Vintorp, Bi.irstig,-J-utianaf .ara"", _.Stutarp; Julita e. Juviil, Blg. Jupard, ä9. Bengt Nilsson, Kota.r'p l+o i...,'ag. nåå"r"ä.,itiu"Jorr, sig"_l.Slutarp; Påila e. Joris, äg. I_innärl;agårOen, Stutårp; .Jutitå e. Juvitl,
lAnjersso-n,.Nagtarp, Kinnarp; .lunita | å -;b kr., äg. Gustav trrec
le. "ruparo, 

'ät, öi"f'-å;;å?;^ää;ä;: 
| fi",J,luon*, ocre'sberg. rriksson, 

,

lden, Slutarl. 
I

I :::::J:äiffii:'fi:-,. 1fft$Iniroru |
lBengt Nilsson, Kotarp, Stutarp: Vii- | I

133 ". Blanko av T., A r00 lir., äg.. I med en verkligt bra B-sits. lINils Kä]rdn, sträng"gården, Vår'r.um I vagn och fin utrustning till I

$j?ä;. ""i3ä;åå'.*'' tt;,Tiil l .u! i Kin;;;p:- -"" .' -"'f

östra Skaraborgsserien.
Mullsjör--Slutarp 1-0, Stenstorp--

Karlsborg 4 3, Hjo B Värsås 1- I
Skövde B-F ågelås 0 -16.N. F-ågeiås 16 i1 B z 85-19 2r
Mullsjö
Slutarp
Tomten B
Värsås
Stenstorp
IFK Hjo B
Karlsborg
Skövde B

16 11 2 3 55-28 24
16 75 45].-327t
16 6 ,5 5 31-34 1i
16 73 65B_62 1?
16 55 634_34 15
16 52 525-41 7'
16 52 932-61 72
16 1 1 14 27-87 3

Fyilwtlsmöte

söndagen den 10 juni kl. B em.
Medv. av .Kh. Kurt Larsson, past.
Ossian Carlsson, Nils Blom. S'ång-
are från S:a Vånga. -_ Offerl

(Vid regn i missionshuset.)
Alla välkomna.

hålles vid
AXTORPS MISSIOTVSHUS

Kinneved..
EXTRA I{YRKOSTÄMMA

i kyrkan den 10 juni 19b1 kl. 11.15.

Ordföranden.

I Vlbi -tr.

2,5 2,6
2,5 2,6
2,6 2,5
2,5 2,5

jgro

2,6
2,5
2,5
2;5

FOTBO L L
å fdrottsplatsen, Slutarp,
fredagen'den 8 juni kl. 19

FI,OBY_SLUTARP

$körderapporter.
fnkomna till Skaraborgs läns hus-

hållningssällskap den 31 maj.
Varto[ta hörad:

Vilrtslag' Höst- Höst'- Ilö frdn
vete råg odläd

Brismene
Börstig
Kinneved
Vårkumla

arp; Ragni e. Ragnus, A j00 kr., äg. iHarry Gustavsson, Risa, Grola_nUi; I

Slutarpsbo dömtl vlllkorligt för rån
i Köpenhamn.

En ung man från Slutarp, me1 för
närvarande s}(riven i Malmö, kom
den 3 augusti i fjol i egenskap av
kock på en svensk båt ti[ Köpen-
hamn. Kocken jämte ett par kam-
rater beg:åvo sig i land på kvällen
och efter det de besökt ett par re-
stauranger bar det iväg till det illa
beryktade Nyhavnsområdet. Åven
här besöktes ett par krogar, men så
skulle man ut och se på nattlivet.
Kocken och ett marketenteribiträde
träffade på en hvinna, tillhörande
det lätta gardet. De båda svenskar-
na lämnade danskan erl svensk tio-
kronosedel samt kockens armbands-
ur, men kocken ångfade sig och vil-
ie ha i6Jen sin tiokronosedel samt
klockan. Kvinnan ville inte vara med
härom, och då slog kocken utan vi-
dare tiil henne så att hon avsvimmad
föll i gatan. Därpå tog han sitt
armbandsur från kvinnas arm samt
drog av hennö skon och ena strum-
pån. Han hade nämligen sett att
hon stoppat ner tiokronorssedeln i
denna. Kvinnan vaknade nu till sans
och började ropa på hjälp och de
båda svenskarna försvunno. Polisen
fick klart för sig vem som var gär-
ningsmannen, och så överiåmnades
saken till Malmöpolisen, sorn i sin
tU! uppdrog åt polismyndigheterna i
Skar:aborgs län att fortsätta utred-
ningen. Laudsfogden hade därefter
utvorkat k. m:ts tillstånd att åtata
ynglingen 

- eftersom biottet för-
övats utomlands kr'ävdes nämligen
tillstånd till åtat av regeringen -

och i tisdags hade landsfiska,i Sven
Barnö i Iralköping fört saken inför"
Vartoftatinget. Han yrkade ansvar
å gärningsrnannen för rån eller al-
ternativt misshandel och tillgrepps-
brott. Ett vittne, marketenteribiträ-
det, hördes, och fick redogöra för
hur det hela gått till. Därefter var
det icke myckeL annat att göra för
försvarsa,dvokaten än att framhål1a.
att svar. förut icke varit straffad o.
att han hade alla förutsältningar för
att kunna börja. ett nytt iiv. llar
hade definitivt övergivit sjömansyr-
ket och hade ]öfte om fast anstätl-
ning. Försvarsadvokateri hemställc1e
om viilkorllg dom och yrkade be"
stämt på att ungdoinsfängelse ickc
skulle korema ifråga.

Efter överlä,ggning clömde rätten
svar'. tiil villkorlig dom med tre års
5vervakning. Han får icke under,
tiden bryta mot av övervakaren
meddelade föreshrifter och icke siu-*'a sin anställning utan medgivande
av denne. S."/ar. förklaracle sig rned
rns nöid mcd domen. '>/b-f,1-



-l

Slutarp.

. \sJGl vrtJur | ä.-ä"aur"son. r kedjao ,"" lT. 
""_llqt:tlkel,brqrole]|en'overrailruras 

urtloch I. GustafsÅon, Slutarp.
ärupphittatåvägenmellanFa1-|];';;;;ä;;3ss5u*pi"3"t".:;'l't'l.l|*l_..":^,.1u,i.'llb''i1l:I:j'"*x':-l

Jutjämnades på ovan angivet sätt. l1l'"'."'*'""1 av oNr-^J':T',"1:*'l och fru .

I 
- il;;;;ä" i. inotåon, slutarp. I storkommunen. O{n folkskolin- I ;;;;;;

| 
-" 

l,spektörens god.kiinnande kunde "j-l 
.**'*""

lverkas'beslutade f,olkskolestyrdl- |

lsen att en huvudlinje med buss an- 
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:l Ffökind3 StOrkOmmUn. -t.llvårt<umta-Sör"by smas,kola, Håts- __.hölls 9"iJ juni i folkskolan i

Kornmun samrnanf,ratf, I rllnnarp'l [uau, att inom sig utse m arbets- | kolerde Kurt Larsson och beteck-
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Medlemmarna bör mangrant in-
finnq ciq



$lutarp$ $amhätt$förgning
anordnar sin sedvanliga stora HEIUBYGDSFEST midsornmartlagarna
å fettrftatsen Tångavallen, med början midsommarafton kl. 1g.00 och
midsommardagen kl. 15.00.
Musik av de populära >>1llössebergarna>, Dfössebergs ltluslkkår,

F alköping.
Redaktör Lars lHads6n från Radiotjänst, Stockholm, kommer midsom-

mardagen kl. 15.45 att berätta om >Människor jag mött>.
Den välkände Skådespelaren och Sångaren Etnar Fagptatl, Göteborg,

kommer midsommarafton att sprida glädje över festen.
Från förra året uppskattade Illusionisten och bulitalaron Bpnny Loyton

med sina pigga, populära och pratande dockor, medverkar båda' dagarna.
Från årets >>De okändas revy> i Göteborg mest upprnärksammade num-

mer, akrobattruppen The 3 Harleas, uppträda midsomrnardagen.
För lekarna kring mid3ommarstången svardr Sigvards lekgiinp.

, 
PROGRAM:

Midsommarafton:
Kl. 19.00 Musik.
> 20.00 Anförande av Folkskollärare Valter Dahl6n.
)> 20.30 Uppträdande av Slrådespelaren Einar Fagstad.' )> 21.00 Folklekar kring midsommarstången.
>> 22.00 Illusionisten och buktalaren Benny Leyton.
>> 22.30 Folklekar.
> 23.00 Skådespelaren Einar Fagstad.
> 23.30 Folklekar till festens stut.

Mitlsommardagen:
Kl.. L4.45 Mössebergs Musikkår marschelar från samhäliet

till festplatsen.
> 15.30 Hälsningsanförande.
> 15.45 Redaktör Lars Mads6n berättar om >Människoi

jag mött>.
> 16.30 Konsertmusik.

> 17.00 The 3 Harlgps.
> 17.30 Konsertmusik.
> 19.00 Benny Ley'ton.
> tr9.30 Folklekar.
> 20.30 The 3 Harl'eas.

>> 22.00 Benny Leyton.
> 22.30 tr'olklekar till f,estens ;slut.

Stor varutombola - Choklailtomb-,o!4 - Sil\e-$kgtW - Snövit.
Skjutbana - Pist'olskjutnlng * Filhastning.'

Servering av kaffe, läskedrycker rii. m.

VÄLKOMNÄ TILL F'ÄLBYGDET{S STöRSTÄ HEMBYGDSFESTI

ddiiiniwäiaab.

Inom lfinneveds Skytteföronlng
blevo b2ista resultaten vid Stoek-
!rolms-Tidningens riksskyttetävling
den 10 juni:

1) Gustav Johans.son, kl. 4, 1g5 o.:2) Gösta Larsson, kl. a, 1?g: B) H.
T:V7S, Jrl. 3, 174; 4) Sven Johansson,
kl. 4, 174; 5) tr'olke Andersson, kl. 3,
173; 6) Rune tr'redrikson, kl. S, ]16S;
7) Folke Larsson, kl. 2, 168; g) Rune

167; 10) Valdemar Johansson, kl. 5;165. ttle-1..

Kinneveds nrk, sjukkassa
håller uppbörd av avgifter i Kn_
narp hos kassören onsdaqen de:r
20 6 kl. 17, i Slutarp å XatZ Xettc-dal torsdagen d.en 2L/6 kl. 16. iLuttra skola onsdagen den 2? 6
kr. 14.30.

Styrelsen.

Klnnqrps Festpork
St"r n/lictoo ynenarle at

den 23 juni kt. 20.00-01.00.
D.{NS - GILBERTS KAPELL - DAIIS

Kl. 22-23 Zigenarmusik. Zebylle medverhar vid festen.
SPEL / SFTRVERING / TOMBOI.A MED VÄRDET'ULLA VINSTER.

Besök årets gladaste och trevligaste midsommarfest.

Kinnarps f. tr'.

Kinneved.
DXTRA KYRKOSTÄMMA

i kyrkan derr 24 juni 1951 kl. 11.1b
f. m.

Ordföranden.

Å lcla'ottsp{atsen, Strutanp

FOTBO LL
å Itlroftsparken, Slutarp,

torsdagen den 21 juni kl. 19.30

VARTOT"IA_SLUTABP.

, tllb-sl '

G. Arvfldsson
stötte 15.f,6.
Göteborg den 18 (TT) Vid örgry-

tes och Göteborgskamraternas frl- 1

idrottståviingar på Slottsskogsvallen
på måndagshvällen segrade i kulstöt-
ning Gösta Arvidsson, I'alköpings
AIK, på 15.16. Tysken Joseph Hipp,
kom på andra plats på 13.64. Arvids- |

son nådde i sina två andra stötar I

15.12 och 15.10. På 5.000 m. segrade i
lVlimon, Frankrike på 14.32.6 med W. I

l\{fillcr, Tyskland, på andra plats på,
74.35.2. Trea blev Evert Nyberg, I

öIS, 1,4.37.0 och fyra Tore Falk, Ha- |
gcn, 14.38.4 

- det senare nltt per- |
soniigt rekord. 

I
I

FOTBOLL
Den allsvenska stjärnan

UNO LJUS
gästspelar .i invigningsmatchen

I(innarp-Tråidet
fredagen den 22/6 kI. 19.30

å Kinnarps ltlrottsplan.

mötas i kväll kl. 19.30 Vartofta och
Slutarp i en vänskapsmatch.

zt lt -sL -

Vid $luta,rps station Ål/e -n'
har järnvägsstyrelsen fijr av-

s,!kt att låta utvidga spårsyste-
met. Distriktschefen har anrno-
,d'ats söka utve/ka byggnads,till-
stån'd, varef,ter styrelsen komrner
att besluta i anslagsfrågan. Sam-
tid,igt har styrelsen beslutat flytt-
ning och modernisering av han-
vaktsstugan vid'Slutarp, för vilket
ändamål anvisas 14,000 kr.

Flushållerska
får plats den 1:sta juli, ev. senare,
på medelstor gåt'd i tr'alköpings-
trakten. 3 pers. hushåli, mod. be-
kväml. God lön. Bröderna Johans-
son, Nolgården, Slutarp.

Tel. 240 72 Falköping.

Musik. AIla välkomna.

F{FtrBffiH"M
Falckpokalenl9Sl. VatrIensås,Trädet.

onsdagen den 27 juni kl. 19.15

Blidsbergs lK - Slutarps lF
tr'redagen den 29 juni kl. 19.15

Åsarps tF - Trädets lF
I'INÄL onsdagen den 4/7 kl. 19.15. T. I. F.



Fatboll: slro-St.

Slutarp vann stort över
Vartofta.

Slutarp tog hem en överlägsen se-
ger mot Vartofta efter ledning med
5-'-0 i pausen. I första halvlekenl
gjorde Vartofta ett virrigt intryck
och omplaceringama skedde i samma
tå}(t som rnåIen trillade in. Ta.ck va-
re en lugn centerback, A. Johansson,
vill<en hade god as,sistans av n'b. An-
dersson, hölls målsiffran nere. Ked-
jespelet va.r alltför chansbetonat för
att slå håI på Slutarps försvar. Efter
pausen tycktes laget ha stabiliserats,
,reedan hernmalaget slappnade av. Ett
väIför'tjänt mål gjorde hi. Linn6 Jo-
hdnsson efter att laget haft chanser
i-iil mål på två straffar, av vilka en
lacles över och den andra räddades
äv Ruthman. Hemmalaget låg en
trrlass över i fråga om' effektivitet'
Iledjan gick bra och den ende som
iöll ur rämen var vånstäryttern, som
:j kunde göra sig själv rättvisa. Vb.
Jlle Andersson och vhb. lI' Anders-
ion voro ett strå vassare än sina kol-
ieger på högersidan och i mitten här-
jade Ftraliagård framgångsrikt.

Målskyttar för SlutarP voro: cf.
Eidor Andersson 5, hi. Lundin 3, vi.
M. Andersson 1. Domare: Thorsson,
Slutarp.

FåAdghetsaffär. za(o-€1.
Ilsndlanden John Karlsted,t,

Blidsrberg, har tiil bröderna.,Lats,
söh; Ktonoborg, Kinna!"p, för ett
pfiq: åv 68,000 kr. ,fönsått sin bo,
stadtfastighet Hassledal, Kinnarp.

I

1

t
L änordnar söndagen den 1 juti

kl, 1 em" jaktstig vid Högebacke å
vägen Kinnarp-Floby.

Alla intresserade häisas väl-
komna,'

För Kinneveds Jaktvårdsförening

Arne Olsson.

f aktvårdsförening
ilinneved$

Mitlso,mrna,r,festen i Slutarp
'besöktes i år av c:a 1,400 per-

soner och befäste sin ställning som
en av ,Falbygdens största ,hern-

bygdsfester. Programmet var väl
kompon.erat och ibjiid på bra upp-
trädande och särskilt den från fö-
regående år välkända Benny Ley-
ton väckte jubei med sina talande
dockor Alexander och Teodor. På
mids'ornmardagen berättade Lars
Mads6n från Radiotjiinst på ett
fängslande sätt om >Männi'skor
jag mött>. Mid'st.nrlrn-arafton bjö'd
även på uppträdande av skåLdesPe'
laren Einar Fags'tad, vilken på
känt rnan6r sjöng och spel'ade.
Den rnusikaliska under'hållningen
på midsorn'mardagen sköttes för-
tjänstfullt av Mössebergs M;usitk-
kår, sorn inledde dagens festlig-
heter med att marschera från
Slutarp titi festp,latsen. Den från
>De okändas rwy> i Göte,borg
r-lp,pwlärksairnmade akl'obattruppen
>The. 3 Harlaas> gav i ett Par
frannträ'dan'den prov ,på vighet och

Två NTo-mästerskap
till Kinnarp

NTO:s ril<småisterskap i fri idrott
hölls i söndags på Ryavailen i Boråsi samband med den pågående riks_
massan. Två nriisterskap gingo tillKinnarp geom junioren I'ngve Jo-
nansson, s,om vajur diskus på 82.80
och spjut på 41..50 samt blev trea i
kula på 10.96. Biand seniorerna blev
9idor Andersson, Kinnarp, trea på
5.000 m. med tiden 16.46.3.

ulo'sl'
Kinnarp slog Börstig
i fri.idrot$snratch.

Vid en klubbmatch i fri idrott vann
Kinnarps IF över Börstig med
54-42.

Resultat:
100 m.: 1) Ä, Torstensson, B, 12.4;

2) Stig Johansson, K, 12.5; 3) E. Är-
vidsson, K, 12.9; 4) S. Benjaminsson,
B, 13.4.

,400 m.: 1) A. Torstensson, Bi 57.4;
2) S. Bonjrnrinsson, B, b9.4; B) Eldor
Andersson, K, 59.6; 4) Stig Johans-
son, I{, 60.0.

1.500 m.: 1) Eldor Andersson. K,

1ä1"**"t Luå roir.i.r,u' r.'i'Å åio- 
i å""f; rfflffiä:,o.n?.: n.n'n'',, 

n)

lsommarstången. L6lo-dL- l__rcuh: 1) El. Arrridson, K, 11.60; 2)

| __ _ | lvcstig, B, 10.$4; 4) Aesar Andersson,I Kinneve(ls Dastorat llB' e.5r.
| _ , | | Diskus: 1) yngve Johansson, K,
I nxrne pASTORATSSTÄIIIMA llsz.ss: 2r u. Frisk, x, ar.zo; :) a.

li xinneveos nya folkskola månda- llI:Tå:rT*n' 
B' 27'20;4) s' urvestis,

lgen den 2 juli 1951 kl. 15. t I Spjut: 1) Ä. Torstensson, K, 46.95;I orrrröranaen. 
I i l,\":Jl?J: J,"}ääl?, ^S. 

-j"11;åi"i.:
| 

| lson, B, B.{.01.

Kinneved. 
| 1,,11åf,:,#f*'å T:H,.i, fi, i,"'j;

I nXfna K'RI(OSTÄMMA I ll-oirglsson, 6.ze; 4) Å. Torstensson,
| -- ---: | | K, b.11.

f i Kinneveds nya folkskola månda-l! Höjd: 1) E. Kjell6n, K, 1.b5; 2)
lgen den 2 juli 1951 kl. 15.30. llHans Svensson, B, 1.50; 3) Yngve Jo-
| ^ _-._ lihansson, K, 1.50; 4.1 Ä. Torstensson,
I Ordföranden. lilB, 1.40.
| ,--- r I stafett 4x125 m.: Börstig 1.06.4;

I 

- 

lrinnarp 1.08.4.

lll.rrnr'..rroltui o* | 
-

styrka. I Svrigt utfylldes pro- l4:',37 
4^; 2) A Torstensson, B, 4.44.8;

^_-**^+ *^r .F^.r1,r^r,-_i,-;-- åi;_ iJ) S. Benjaminsson, B, 4.48.0; 4)
lgrarnrnet med folklekar kring mid- läurrä..roir*o*"on, K,4.48.4.

Pappershrisl I

C:a L5.000 kaffepasar till salu'
Tel. Kinnarp 133 måndag kl.
8-16.

Köilar!ären å torg- ilH.ffi*,ffi-.,1'l'"J,u,,"*
plats nr. 15 | åXm:*ä ,i#,Tä:o:""'åå";

är instärrd under tiden_30/6-31/7.1 **:å*::. ä,"j, 
,riilt"ä 

ru:
NILS JOHANSSON, I stads sodknar 3,8?0 kr.

KINNARP.

BSA
1943, nyrenoverad, till salu.

Slutarps Kvarn, Slutarp.
Tel, Kinnarp 103.

Fotboll och
Lekafton

å Idrottsplatsen, KINNARP,
onsdagen den 4 juli kl. 19.30

Kinnarp - Kättilstorp.
Sigvardp lekgäng. {gsik.
Välksmna!

Tältmoten i Slutarp
tisdagen den 3 t. o. m, sönda,gen den 15 juli. Det blir möte varje kväIl kl. 20,

på söndagarna kl. 19.30. I mötena medverkar pastor Gerth Streiffert med

vittnesbörd och sång till dragspel samt missionärsl<. I. Kindvall m. fI.
VÄLKOMMEN TILL TÄL'TETI KRISTUS VILL MÖTA DIG!

Slutarps Missionsförsamling.

S,ösöweawHcdionr
Genom offentlig auktion, som förrättas i LagerStorp Smetleg.,

r{innarp' torsdagen den 5 juli 1951 k]. 14, låter per Gustafsson försärja
all sin yttre nästan nya lösegendom, varav nämnes:

HÄSTAR:1sto6år.
MASKINER och JORDBRUKSREDSKAP: En tr'ergusons traktor

och 2-skärig traktorpiog, 1 st. 1O-hästars elektrisk motor (ASEA) med
cirka 40 meter kabel, Herrljunga halvrensande tröskverk, fläkt, ystad
hackelseverk, gröpkvarn, hövändare, slåttermaskin, hästriifsa, släp-
räfsa, gummivagn, vagnar, häva, medbotten, plogar, krokar, harvar,
traktorharv, 2 st. mjölkmaskiner med ledningar, ekvält, mjölkflaskor,
slaner, hässje- och riastaver, stängseltråd, cirka 50 kg. tiurotejfrö,
,selar med tillbehör h. h., som ej specificeras.

Av mig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit,
andra betala kontant. Äganderätten till inropad vara förbehåller.jag
mig tills den blivit till fullo betald.

Slutarp den 28 juni 1951.
Ragnar Johanson.



Kinnoveil-Vårku,rnla ELF-avd.
har hållit extra samtnanträde i

NTO-Iokalen i Kinnarp. Mötet
öppnades av avdelningens sekr,,
Hilding Våring, som i sitt håils-
ningstal erinrade om syftet med
möfet, nämligen att diskutera åt-
gärder fti,r att i rnöjligaste rnån
minska överskobtet på mejeripro-
dukter sa;rnt ,höja kött-, flåis{k- ooh

tion'en. Ftiredrag
hölls ,av ord,f. i Skar:a,borgs liins-
förbund av RLrF, Eri,k Th. Johairs-
son, Var'tofta, som gav en ingåen-

redogörelse för j,ordbrrfkets
farkliga organiisationers samman-

och anbete samt resulta-
tet av rrå,nens pri,sförhand,lingar.

SC<olstyrelsen,i l{furneved io/t'sl.
ihar håiHt sammanträde,, vanvid

bl. a. rbesl'öts att inköPa en del
bra,radmateriel sa,rnt aLt höja
ibrandför'säkringen På sholans
byggnader ooh rna,teriel. Vi'dare
beslöls'a,tt'utann'onsera lårartj'iin-
sten vid småskolan i SIutarP samt
ka,ntorstjänsten i Kinneved. :

Fötlelsedagar.

- 90 år fyller den 1 iuli en åv
Kinneveds sockens äldsta innevåf,äre,
änkefru Iitra Karolina Göransson' .Ll'
.arp, Kinnalp. Född i Kinneved är hon
sedan 1906 iinka efter hemmansäga-

Efter a,nförandet följde en ganska 
1

liviig diskussion. Mötet uttalade 
I

sig slutligen för att varje rnedlemi
bör efter måtte,t av förmåga ,ochi
möjlighet ,bidraga tili att nainskp I
pr:odulktionen av de produkter, på j.

vil,ka övers,]<ott råder, och i stäl- [
let öka sådana, på vilka brist rå- |

der. roh4l. I

rekord

ä

Bilden t. h. visar .{Sta t" de.norska skolungdomarna .sarnlade krlng agionorn .Hörthe.
Två prominenta hifsqt-"profilert' vid torsdagens premiering. T. v. Vartoftahingsten Evo, elegan-
ten i sa,mlingen, oc{ t' h. Slutarpshingsten Jupard, som nu fick sin värdebokstav höid till A.

I

ll Ar de nio premiera,ile hi4gsta?-
jna fick en thöjd vårde,bokstav, näm-

lngen Kinrreveds m. fl. socknaxs
llhingstförenings ståtliga Jupard,
ilsom nu är nio år garnma'l och har
ilsti,puterad femårig åvkomma för
iat;t kornrna i åtnj'utande av högsta
ilvärderbokrstav. Han lhar unrder si,n
velksamrhet i 'bygden visat mycket
god föråirvning oeh ,har inte ,bara

en rad högstående avelodjdr hak-
om sig utan ookrsrå eLt stort anta,l
utrnärkta anbetshästar,'det,sist-
nåimld,a dr nm oc[<så ett av vil]ko-
lren filr e.rhållande av vriirdeboksta-

Ilingstar.
Evo e. Espoir, AB 100 kr., Var-

toftaortens Hingstförening, Källe-
gården, SIöta; Indian e. Indigdne, A
150 kr. Artur östman, TåstorP, Fal-
köping; HäIive e. lIeilas, B, Brod-
detorportens Hingstförening, Bos-
gården, Broddetorp; Sonor e. Goldon,
B, Karl Andersscn, I{ovmansg:ården,
Tiarp; Jupard e. Jutard, A L50 kr.,
KinneveCs m. fl. socknars Hingstför-
ening, SipJgagården, Siutarp; Idol af
Skerrr;sta e. Individ, AB 100 kr.,
'Sam.- Wiggins, I{aketorP, Gudhem;
Goldbert e. Goldon, B, Gunnar Carls-
son, Dala Egendont, DaIa; CJair e.

Kiing, AB 100 kr., Vartoftaor-
tens Hingstförcning, FårdalaGård,
Äslätt; Paviil e. Partner, B) Fale-
bergs Stuteri, Vedurn.

Till A-8. Slutarps

Snickerifabrik
vill vi härmed framföra vårt
hjärtliga tack för den trev-
liga utflykten i lördags.

SamUiga anstäIlda med fruar.

iren Frarv Göransson, Sin ålderdom
Itinnringar hon hos en son i Alarp,
Kinneved.

:l - 50 år fylter den 3o juni möbet-
f snickaren Gustau Thor, Nydala,
Il(innarp. Född i Marka kom han i
l unga år till Kinneved som jordbruks-

.larbetare. Senare ägnade han sig åt
I byggnadsarbete. Sedan ett tiotal år
Itillbaka är han anställd vid Kinnarps
lmöbelfabrik. Han har även under tio
lår innehaft befattningen som kyrk-
I vaktmästare i Kinneved.

Två st. sömmerskor
få stadigvarande arbete, även nybörjare antagas. efter semesterns slut
den 23 juli. Rum finnes mot billig hyra. Även matservering finnes på
platsen.

SLUTARPS SyFABRIK, SLUTABP. Tel. 99 Kinnarp.

CZ 150 cc
1950 års mod., körd 80 mil, till
salu. Bbrt Karlsson. Tel. KinnarP
86. (Träffas i dag kI. 14-18 och
sönd. kl. 11-17.)

Antalet treårsston vid prsmieringen
i Falköping slog fö,r lan.det.

Tulb- d\
tdlltw*'au'c*1

'Som alltiil hög k)ass på Falbygilshlistarna.

lven Ä.

Fotboll: ?o/o-<1.

Blialsberg Slutarp 2-1.
Ganska överraskande slogs Slut-

arp ut ur turneringen vid Trädets
fotbollsveckä av Blidsberg, som vann
på sin fina första halvlek. Då visade
biidsbergsborna ett såmspel, som
skapade farliga situaticner vld Slut-
arps målområde.. Med lite irera fidn-
het i avslutningatna kunde målsiff-
ran lätt ökat. Slutarp, i vars lag Hal-
lågård och R6hn såknades, hade dcck
flera, farliga anfall. Blidsbergsspeiar-
na voro överlag snabbare på bollen
och vunno pi'aki.iskt taget varje löp-
duell. Hi Svensson visaLie sig varå en
god spelfördelare.

Ett inlägg från vänstelyttern g;or-
cf Sjöberg inget r4isstag med cch
därmed stod det 1--0. Siritarp gav,,;
inte några tillfäiien till si-rel och dc
försök som g-iordes vclo alltför'
chansartade. Ellddberg ha.cle s.ltt
främsta anfallsvapen i de bfrcla ytt-
Tä,trtä, yäts framstöi.*r' lucklaJe uplr
Sluf-arps försvar. I 30 n-rin.' ökadc
Blidsberg tiil 2--0, då hy hncielsscn
korrr igcnom e{ter c'l.et aiu S,ut:t ps vi
misat grovt.

De första tio minuterna efter pau-
sen höll Blidsberg stilcn, varcfter
Slutarp fick mera av spelet. Då del
var tio minuter kvar av matchen, re-
ducerade Slutarp till 1- 2; vill<et
skedcie på en frispark, som siogs ir-r

av vi Andersson: Ijnder den tid ccr1r
var kvar Iåg Slutarp på ganska kraf-
tigt, men Biidsberg red ut stolmen.
Statka punktcr i det seg:ande laget
voro . målv. Foiding, hb Jchans,lon,
vhb Svensson, S.ttrai'na Svensson och
Andersson amt hi Svensson. Buiväli-
taren Rutman var den mest framträ-
dande bland försvararna.

onor
Fx, bls, prem. B, tjänstgör å
Siggagårtlen, Slutarp.. Tel. 115
Kinnarp. Avg. 50:- kr.

tr'ri bil från Högstena för ston.
Kinneveds m. fl. socknars

Hingstförening.
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|Vlystik kring dikes-
:'a körning vid |[{önalp,

Föraren Iämnade platsen efter
olyckan.

Polisen är i färd med att gran-
ska en del underliga omständig-
heter kring en dikeskörning på
vägen mellan Mönarp och Falkö-
ping i fredags kväll.

Vid 21-tiden på kvällen kom en
Volkswagen i hög hastighet på
vägen Mönarp-tr'alköping, och i
en kurva miste föraren - en fal-
köpingsbo _- herraväldet över bi-
len, som körde ned i vänstra väg-
slänten och stannade vid en moss-
kant. Bilen slog tydligen runt och
erhöll därvid avsevärda skador.
!'öraren lämnade emellertid plat-
sen, sedan han låst bilen, och när
han påträffades av polisen hade
han erhållit ganska svåra chock-
skador. Till följd därav har han
ännu inte kunnat höras.

Då mannen avvikit från platsen
var polisen benägen att sätta dikes-
körningen i samband med rattfyl-
leri. Då mannen greps var det
emellertid för sent att företaga
blodprov. Det är ju heller inte
otänkbart, att "flykten" var en
följd av den chock, som drabbade,
bilföraren.

,,

Klnneveds SLU-avrI.
har haft tävling i rotfruktsgallring
på Stommen, Vårkumla. Tävlingen
hade samlat 8 deltagare och pr{sdo-
mare vore Valdemar Johansson, gig_
gagården, Slutarp, och Stig Johans_
son. Stommen, Smeby.

Prislistan fick följande utseende:
1). och 2) Utla Danielsson och Eje

Jösöfsson 91 p.; B) K.-G. Gustavsson
90,5i 4) .diice Gustavsson 89,?5; b)
Torsteni Htihtala gg,5; 6) Bengt.Irlils-

årshästa i ku!a.

,l

Gösla firuidsson
hätlrade på $itt

>rl>.n.

Ylnlut
X'ina resultat vitl tisdagens

Stadiontävlingar.
Sex svenska årsbästa noteringar,

ett tyskt och ett isländskt rehord
sarnt dessutom ett fleral peronliga 

I

rekord biev facit av triangelkiubbar-
nas julispel på Stadion i tisdags
kväll.

Häck 400 m.: 1) R. Larsson, MP,
53.5; 2) L. Ylander, Tureberg, 53.6.

Kula: 1) G. Huseby, Island, l-6.38;
2) G. Arvidsson, Falköping, J.524. -Eu'ropamästaren Huseby stod i sär-
klass med sina 16.38 och kunde inte
hotas av konkurrenterna, Arvidsson
gjorde vad på honom ankom, men
fick nöja sig med svenskt årsbåista
resultat.

ll 
-

Klnnol'eds Jaktvårtlsföronlng

hade i söndags anordnat skjutning
mot såväI rörliga som stillastående
måI. Tävlingen omfattade såväl jakt-
stig som insatsskjutning. De båista
resultaten blevo:

Jaktstigen: 1) Herbert Karlsson,
Alboga, 40 poäng; 2) Arne !'ransson,
Herrljunga, 30; 3 ) Bror Lars.son,
Broddetorp, 30; 4) R. Älexandersson,
F'riggeråker, 28; 5) Gotthard Gun-
narsson, Kinneved, 26; 6) Lennart
Karlsson, Grolanda, 23; 7) Evert'Jo-
ha.nsson, Åsarp, 20; 8) Karl-Erik Än-
dersson, Broddetorp, 20; 9) Gunnar
Andersson, Äsarp, 20; 10) Gu,stav
Hammar', Floby, 20.

Insatsskjutningen: 1) Karl-Erik
Andersson, Broddetorp, S0 p.; 2) Bror
Larsson, Broddetorp, 40; 3) Arne
Fransson, Herrljunga, 40; 4) Hugo
Karlsson, Grolanda, 40; 5) Bengt
Torstensson, Påver'ås, 40; 6) Bengt
Clsson, Broddetorp, 35; 7) Lennart
Karlsson, Grolanda, 35; 8) Oiof Fio-
berg, l-loby, 35; 9) N. Boman, Skara,
i5 poäng.

Dessutom uppnådde flera av funk-
:.ionärerna utom tävlan en del goda
'esultat. över sjuttiotalet skytbar
leltogo i tävlingen. Så-R.

son 85,25 p. >ll-sl. '

Pastorsämbetet.

öven 4V i d$skus

, Individuellt noterades en hei del
lfina resultat. Gö,sta Avvidsson hiva-
de iväg diskusskivan hela 47.35 m.,
nytt personligt rekord, och vann där-

. med denna gren tämligen överlägset.

vid
F I ! .. n ; Snart får han knnske landslagsrepre-

b K & r {B b s r $ 5 E'H! ffi 5 f & r 5 k n p e n "Jft?å:{åääH" {äii+äy g",j
! --e -r --- 66 ,---

fvidsson första stråckan och lade
I därmer ytterligare ett mästerskaps-
tecken tilt sina två i kast.. Dessutom

Auktion å groda

Ytnna,rpt. freotparb
D'ANS

i
lörtlagen ilen 14 juli till GilbertS populära orkester.

Kinnarps f. F.

var det snudd på en titel åven På 100
m., där'Hany Gustafsson endast var
hårsmånen efter Hagens Enocksson i

de, 42.42.

iGösta, Aruid,tison tog i,nte mind,re
I tre miÅsterska'pstecken,

Kuia: 1) Gösta Arvldsson, I'ÄIK,
14.66; 2) T. Sönegård, LIS, 14.42; 3)
Tors.ten Andersson, Flågen, 71,.72; 4)
Åke Ander'sson, MAIF, 11.0; 5) Yng-
ve Joharr,sson, I{inn.rrp, 10.89; 6) R.
Lundströrn. l'Glll. 10.84.

SpcI och servering,

FOTBOLT Kinneved.
Biurum - lfinrmarp

å Kinnarps Idrottsplan
söndagen den 15 juli kl. 14.

Domare: Thorson.
K. I. F.

Under tiden 16-31 juli är Pas-

torsexpeditionen öppen löidagarna
den 21 och 28 juli kl. 16-18,

Arvidsson
t0{>'tt-

Vann även kula på 14.8q. Bune F. segrade på t.bGs *. i:TlJ$3"L'"Tfå#:Lmlintatf-te hotas på 1.500 m., men även här
Som väntat kunde Falköpings AIK vid söndagens Skaraborgs- lblev ^ r-esultatet - ganska blygsamt,

miisterskap i fri idrott i skövde inte upprepa sin prestation från i lif0_6j.91"^t::11111"::o^"-*-*l-T::. lpa grund av de många anmälningar-fjol att bti biista klubb sammanlagt, utan vanclringspriset Björnerr tnc fwinqnr1p,c att qörA. för.qökstonn.na tvingades ått göra försökslopp,
fick Hagen taga hand om i år. Det var f. ö. en Eianska överlägsen po- Förutom ovannämnda tre individu-
ängseger Hagen vånn: 86 mot endast 5? poäng för nåst bästa klubb, I ella mästerskap- fj95 l.ÄIKrctt i sta-
som var F"AIK. fett 1.O00 m. och här löpte Gösta Ar-

ö - v 
-. 

t'a! 
lma]' !{{a klockades för samma tid'
leoda 11.1.

Genom 4uktion, som förrättas i Axtorp Lunnag,, Kinneveil, tisdagenl" or"u.r*, 1) Gösta Ärvirtsson. trATR
u'rru'r au^Ltu'' bur'rurr'äLLas r aaxl'rp Lunnag" Ålnneved, tlsdagenl Diskus: 1) Gösta Ärvidsson. F.ÄrK Iden 10 innev. juli kl.3 em., låter Johan Anderssons sterbh. försälja attl,+z.rs; it 'e"nr -nrtr.*"", -nåöl

?) Eskil Erik.s.son, Hagen, Ii) cösta Ohlsson, rriT< Si<tiv-"
['^'.""'2Jå gården växande vacl<er gröda av klöver- och timotejvallar vete, råCli1i89:,3] cös,ta Ohbso"; rti-r Sf,dv-

och havre fördelade i olika poster.
3 mån. kredit med vanligt äganderättsförbehålt.
Angrimstorp, Brismene den b juli 1g51.

Per .4.. Andersson.



Ärnslin 8
39. Skatt 70:-, välvårdad och i
gott skick lill salu. tel. Kinnarp 47.

a

10,000 kr. till Slutarp. 9r/>7-{1.
Vid, månda,gens dragning i pen-

n,inglotteriot gick en 10p00-kro-
nörsvinst tiil Slutarp. Lotten har
sålts av firma Erij< Samuelsson,
ooh det är den an'dna. J,otten un'der
årel från denna affäri sorn utfal-
lit med hög vinst.

20 m. prima

byiiYkvEd
till salu. Tel. 19 B Kinnarp.

ffiiirefea och Vårkumla: höstvete
2.5. höstrås 2,3, vårwete 2,5, korn 3'
havre 2,8, blandsäd 3, Potatis 3, fo'
derrotfrukter 2,5, hö från odlad"jord
2.5 och från naturlig äng 2,5' -liörttädutt delvis skadad av snömö'
sel. särskilt rågen. VäxUigheten
f'örsenad. Efter regnet som nu kom-
mit erfordras sol och vårrne för att
säden skall kunna mogna, så att
skörden inte blir a-lltför försenao'
ben tidigare kYlan och torkaq har
verkat hdmmanile på Växtligheten pq
vallai'na. Höskörden'därför förse-r
nad.

dtlhhslt

ffiösta Aruidsson rllsd

rY*ffit Fåniand,

tr'r'iltir'ottsför.icirndet har nu norriine-
i:r.t la5Jen till lancirrharnperna mot
inir:,iar::cl (i .I{elsingfcr:s) otrh Norge (i
Osio) den 23-24 juli. tr finlandslaget
är Gö::ta Al.vidsson. Fa"lköpings ÄIK,
uttag'en såväi i kula sorn diskus. I
förstnämnda gren filr han sällskap
av ?lhage Sönegårc1, LidköPing' och
Svpn i lrlhlur,..l. i{cgtors.

l;:lianil iieltagir,rna i la5;et mot Nor-
gr }<unna nii.ttnss 'Ior'c I'alk och Iils;
kii ]}'iks:,on, Sliövile, på 5.000 t-rt.

Tvfi tltlur FAIK:s skörd

MästerskaPet FAIK hade snudd På 1

var det i diskus, där Gösta Arvidsson i

ännu en gång visade sin klass genom 
I

att notera finfina 46.08. Men den här 
I

gången var Eskil Eriksson ännu bätt- 
l

re och lade beslag på titeln med re- 
I

sultatet 46.44. Lägger man härtill att 
I

Hilding Amr6n, Elfsllorg' kom upp i i

45,79 förstår man att denna tävling 
I

lnte bara hrlev en * d:1:::^t?.T-?:; 
iligaste utan rent av en av de båsta i

landet detta år.
I kula stod Gösta Arvidsson denna

gång genom Thage Sönegårds från-
varo i absolut särklass och vann med
en tvåmetersmarginal på resultatet
15;12 m.

1,500-metersloPPet gick i ganska
maklig takt ända fram till slutvar-
vet. men sedan sa,tte Rune Persson
upp farten och iedde i ögonfågnande
stil i måI. Tiden blev 3.58.8. Sven
Gottfridsson, sorn tydligen hade lör-
dagens 5.0O0-meterslopp i benen' kun-
de inte på allvar hota.

f övrigt kan noLeras bl. a. att Hol-
ger Johansson blev 4:a På }ånga häc-
[en, att HenrY Wilheimson kom 5:a
på 400 m. stätt, och att Äke Johans-
son,.Dimbo, nådde samma Placering
på 1.500 m.

Tävlingarnas btista resultat blevo
extra priskrelönade. Det var Gösta Ar-
viclsson i kula med 15.12, Rune Gus-
tavsson på 100 m. med 11 sek., Ärne
Nilsson med 1.85 i höjd och Rune
Persson för 3.58.8 På 1.500.

Tävlingarnas Poängmässigt sett
bästa reshltat var Rune Perssons
3.58.8 på 1.500 m', som efter tabeilen
värcleras till 938 poäng. Närmast föl-
jer Gösta Arvidsson med 935 för
].5.12 i kula, Tore Falk med 915 för
1,5.10 på 5.000 m. samt Bertil Eriks'
son med 914 för 46.44 i diskus.

100 m.: R. Gustafsson, LidköPing'
11.0, 843; 200 m.: Ä. Pagård' Borås-
kamr., 23.2, ?34; 400 m.: B. Wiberg,
Älingsås, 51.0, 818; 8O0 m.: E. Iwars-
son, El sborg, 2.00.3, 791; 1.500 m.:
R. Persgon, Fall(öPing, 3.58.8' 938;
5.000 m.: T. Fatk, Hagen, 1-.5.70.2'

915; 110 m. häck: L. Carlstedt' Ma-
liestad, 76.0, 776; 400 m. häck: H'
Ilamrnar, Boråskamr., 56.6' 834;
3.000 m. hinder: R' Lindgren, Ymer'
9.58.2 noteras ej; Höjd: A. Nilsson
Itrlfsborg, 185, 846; Län6d: S.-!"19-
son, Lictköping, 660, 700; Stav: Y. Si-
monsson, Ymer, 340, 652; Tresteg: J.
Backlund, Ymer, 13.91, 772; I{rlJa':.
G. Arvidsson, Falköping, 15.12' 935;
Diskus: B. Eriksson, Hagen' 46'44,
914: Spjut: I(. Tidblom, LidköPing
59.69, ?76; Slågga: G. Edvinson' 1li-
bro. 48.5?, 860; Vikt: G' Edvinsson'
Tibro, 14.34 noteras ej.

På föreningarna fördelade sig mäs-
terskapen: Ymer och LidköPing 3
var, Bäråskamraterna, Elfsborg' F aI-
köping, Hagen och Tibro 2 var'
Alingsås och Mariestad ett var,

\+l*-51'

Ungefär som vänta,t blev det för FAIK vid seniorernas DM
I frt ittrott, som under lördagen och söndagen avgjordes i Aling-
sås. Två DM-tecken och snudd på timru ett blev resultatet, och

ytterligare är att tiltägga att dessa tecken Rune Perssons på

1.500 m. och Gösta, Arvidssons i kula - erövratles genom resultat,
som poängmiissigt sett blevo de bästa under hela mästerskapståv-
Ungarna. Se f. ö. bretlviclstående ta,bell.

i Alingsös
l.

Ll friidrotts-0ft4

Rune och Gösta
främst I poang

rellp. diskus. {qlr-n'
I{. I. F.

Följande

Bilskolor
har stängt för semester under ti-

den 30 juli-11 augusti.

Gustaf Johanssons Bilskola Fatköping
Lage Jal<otrssons Bilskola Falköping
Emil Kihlbergs Bilskola Floby
Br. Larssons Bilskola Kinnarp
Alrik Johanssons Bilskola, Kättilstorp
Sven Abrahamssons Bilskola

Sandhem

ttBs !
Reservera söndagen den 29
juli för Kinneveds Skytteför-
enings Jubileumsfest.

Vidare ånnons i torsdags-
tidningen.

Styrolsen.

tKinnaruslru blev 
Lv''s\

lbffind att blixten,
Vid det åskväder som i ons-

dags eftermiddag drog frarn över
Kinn'arpstrakten blev fru Märta
Ahl, Granelund, Kinnarp, som var
sysselsatt vid spisen i köket träf-
fard av en eldkuda, troligen en s. k.
ku,lblixt, vil'ken slo,g ut från en
ele,ktrisl<'kontakt. Fru Ahl blev
t:ätt illa bränd på benen samt be-
dövad. En son, som för tillfälle,t
{ven 'be'fann sig i;kö,ket, blev bränd
på handled,ern'a. En transforma-
tor c:a rhundra rn.eter från platsen
förstördes.

Dn bilkrock
intr'äffade i onsdags strax söder

om Kinnarp. En västmanlandsbil
och en värmlandsbirl törnade i den
sliarpa kurvan c:a en kilometer
söder om Kirrnarp ihop ganska
kraftigt, varvid båda bilarna fingo
kylarna intryc'kta. Värmlaldsbilen
kunde dock för'egen maskin ta sig
från platsen me'dan västrnaniands-
bilen fick ,bogseras. Föraren av
värmlands,bilen fiok en ganska rbe-

svärlig knäskada och västmanlän-
ningen fick underläppen spräckt.

Fastighetsaffär. z{?-n"

Hr \r. Silvander, Kinnarp, har
till sonen, arrendatorn Gustav Sil-
vander, Sörby, Kinnarp, försålt
sin j,ordbruksfastighet Sörby 1b

Kinneved för ett pris av 30,000 kr.

Ett trtroiumantle ilppelträtl

hör li:l inle till venJigheterna så
här års, men det ar vad, m,an kan
f,å se i F ridhem, Kinnarp, hos lant-
brrukaren Go,ttfrid Broman. Dot'ter-
dottern Irene Andersson uppvak-
tade häromdagen redaktionen med
ett par kvistar från det märkllga
trädet så att vi med egna ögon
kunde stkåda uirdret. Det 'biorn-
made i vanlig ordning i våras, be-
rättade ,hon. varför det nu är and-
ra gången för i år. Vad månde
bliva av detta träd?

FfFTfftrf,[, ffiGh

THKÄFHtrAI
å Kinnarps idrottsplan
onsdagen den 25 juli
ki. 19.30.
Ifinnarp-Grolanda.



fick ena l,årbenet avbru'tet viC en

ik'oi,tision i }ördags kvå[ vid Kinn-
larps skola. MotorcYkein ha,<le

It<ommit ,ut på landsvägen från 
I

lskol'garden och tydligen hade fö- 
|

Brutet lårben vid kollision
i Kinna'rP.

Passageraren På en motorcYkel

lraren inte observera.t aLt det sarn-

tidigt kom en per:sonbii på vägen.
Vi'd koliisionen ham4ade motor-

fc5',kelns pa$s,agerare under person-
bilen oc,h skadades i ,benet. Han
fördes i ambulans ti,ll tr.'alköpin,gs
Iasarett. z-h-tr.
Krock vitl gränsibron Luttra-

Kinnevod.
I söndags inträf'fade en krock

lrnelian tvtä blLar vid''den smala
lboor, m* ulgöir gr'änsen rnellan
Luttra och Kinneved. Det var en

bil frrån Blidsberg och en fr'ån
Mariestad som möttes Piå bron och
det bar sig inte rbättre' än att de
törnade ihop. Endast rnateriella
skador uppstod.

Vågförrättning i Kinneved'
På därorn av ,sixten Lindberg i

Nolgården, Kinnarp, gjord fram-
stiiJlnil,g har länsstyrelsen förord-
nat d,istriktslantrn'ätaren i Falkö-
pings d,isirikt alt verkstäIla för-
rättning enligt enskilda väg,iagen
avseende delning av utfar,tsväg
(äeoväg) för Noigården m. fl. fas-
tigheter i Kinneveds so'cken.

Ko
4:e kalVningen, r.-fri. samt en
tjurkalv 4 mån. efter stamboksf.
föräldrar till salu.

Iet. 40 Kinnarp.

|(innarp och $lutarp

ir.adsplan, varvid utredning och
förclelning av områden för olika

? böra rtärtnas rtatattdta

iindamål torde få, göras för båda
tätorterna gemensamt. Specifik ge-

neralplan vore därför kanske ej
nödvändig. Distriktsingenjören ut-

Genom besiut den 27 april 1950 f, gick likaiedes från att utredningen

har länsstyrelsen bestämt att för- lltöt"nau vattenförsörjning och av-

stag till byggnadsplan skall upp- lltopp Logs som ett uppdrag'-9å sv-

rättas för vid Kinnarps och SIut- llstemen måste samordnas. Vatten-

arps järnvägsstationer i Kinne- loeh avloppsutredningen måste ut-

1reä. sockut (f.Ot itras storkom- arbetas i samband med byggnads-

mun) belägna sarrhällen. 'planerna, även om vattenförsörj-

Länsarkitekten i ,ränet 
Edsl ;fffi_.jlffke 

finge genomröras

Haasum, som därefter på^1n3o: ' U"Aä, den rridare diskussionen
dan av länsstyrelse:.9"",26,t"li framl.om, dels att en utveckling på
1951 tillsammans med.överlantma- }ång sikt naturiigen borde inliktas
taren i länet, distriktsingeli?l'"," 

oå 
"utt tvillingsamhällena närrna-

för vatten och avlopp.samt dist- i". .,rur"rrdra, dels att vägfråga'
riktslantmätaren i 

- 
tr'a.lk.öptngs undergått förändringar, som virJ

distrikt besökt ort och stålle for -^*.-l-*--^^+ ^.i r,,,-r'ra r,rrr. rrrqr-

Tätort är tvillingsorterna xitt.t-ll{o$..tid' att planarbetet icke för-

arp- Slutarp. utveckriffi ;";';;- [ 9l :t1::: gl*':11* ::"-::i i:1-;;T#.H k;;;öl;';ä;'ä- 1l 
ys;glagningar inom partiet mer-

naste året stug,,"rut.*bei'"'" .' 
I I ll' ":I1*:^*:1T::,Tlq*='" : "';:"'asLE .rsL DLa6uvrau' *'il-^ r*-3 borde utreclas. Det ansågs

avloppssanering är angeläget och lro 
*'r

r,^^+-^i^--ö r.äyrÄr rarÄa nrr Ärror- lauu 'afigenom det norrnala utred-
kostnaderna härför torde nu över- |

skrida en harv -iU. ;;:"D;åtini;-1;"t",*'';, ::n ll11tLt*iii::1':::'
nering för vattenfo".orS"i"g ocnlf mea ll"g"^ T"tt-"bete skulle kom'

avropp är ej påbtirjaå å;h;;*- 11 ,i::,j{t13,,1: :T1:"^t:,::,'::

Kinneveds Skytteförening firar sitt 50-års Jubileurn rneil hem-
bygtlrfest å Tångavallen, Slutarp, Iördagen tlen 28 juli med början

kl. 20.00 och söntlagen den 29 juti metl början kI. 15.30.

Program. Liirilagen. Folklekar under ledning av Sigvards lekgäng.
Sedvanliga f estanordningar.

Söntlagen. Kl. 15.30 Musik av Mössebergs mmsikliår samt fältguils-
tjänst av komminister Sandstedt, Åsaka. Kl. 16.30 tr'öIedrag av
kapten Virgin, Lundsbrunn, samt medalj- och diplomutdelning.
Kl. 1?.00 Musik av Musikkåren. Kl. 17.30 f'olktekar under ledning
ev Stens lekgäng. Kl. 19.30 Västgötahistorier av folkskolläraren
Ivan Gustavsson, tr'alköping. Kl. 20.00 Kabar6 av Eric Andr6ns
revygäng, Falköping, och därefter folklekar till festens slut.
Sedvanliga festanordningar.
Till talrikt besök inbjuder

Ifi nneveds Slyttef örening.
Styrelsen.

Kinnorps Fesf psrk
DANS onstlagen tlerr 1 aususti. INc-BRtttaåljåT;..

KINNÄRF: Bsyttwqpr't
Halssmycke

gammalt silver, ofärgad sten bort-
tapp. 25/7 trol. väg. Kinnarp-
Slutarp. Rättsinnige upphitt. tor-
de ringa 24095,

u' .sla,c rur samrnanträdet ej kunde fullt klar-
att med ortsrepresentant{ drsku- läcgas, och atb vägdragningen vo-,
tera frågan om upprättail" 11:l^ ir""äu grundiägganäe båtydeise för
kel generalplan för ifrågavarar$_" l"L"uiUu."..
båda stationssamhällen' l1.1mnat-il' o." alrmänna rneningen brev
Ier i nu avgivet yttrande följande: j 

| 0"",- ått tvillingorterna borde be-

Frökinds kommun omfattar ilnandlas sorn en enhet i de uppdrag,
Brismene, Börsiigs, Kinneveds,
Vårkumla och Luttra socknar, har
2.200 invånare och antalet skatte-
kronor per invånare uPPgår till
13:91, medan medeltalet för länets
landskommuner utgör t4:. 64.

nefrågan anfördes bl. a' följande'
Överlantmätaren PåPekade att för
både Slutarp och KinnarP med ett
inbördes avstånd av eAdast om-
kring 800 m. skulie uPPgöras bYgg-

utredningar n1. H', sorn ägde sam-
band med byggnadsPlanearbetet,
varvi<l, utöver fixering från väg-
förvaltningens sida av vägsträck-
ningen genom och mellan tätorter-
na, sorr förutsattes bli färdig i så

hölls vid sammanträd;;iil;;, här kunde ställas på en enkel ge-

att denna fräga snarasr "ppi.gt, 
n",|1lllt" utan att särskilt gene-

även rned hänsyn tiu ;;ete; -1.i {itflit]."ppdrag 
formligen gavs'

byggnadsplanerna. rtågt" .i."irå ]11.-uppdrag 
i berörda avseenden

framläggas för Frör<inå!;";;;- 1i:1c.:, såiunda direktiv i anslut-
, ning till ovan anförda sYnPunkter

nalnamno.
Under diskussionen i generalpla- lämpligen böra givas'

freslisation
30 juli-4 augusti.

Vi realisera klänningstyger,
skjortor, strumpor, underklä-
der, yllevaror o. stuvar m. m.
Gör ett besök och se de låga
priserna.

Xinnarps Fabriksnederlag.
Tel. 186.



$KYTTE
ll-

50-årsiubilerande

Lbh-s.. skyttefötening,

Jn'Iiws Karlssom'
ordf. setlan 19$7.

Kinnevecls Skytteförening kan i år
se tilibal(å på en 50-å.rig verksamhet.
Dess första sirir,rtning ägde rum å ba-
nan d:n 6 maj 1901. Försia styreisen
u.tgjorcles av Alfred Karlgren, Klas
I(jellön, J. P. Kre116n, Viigodt Johans'
scn och l/elner Adanisson. Ordföran-
de ha unc'ier åren varit: Alfred Karl-
sren 1S01-1gC6, C. H. I{innander
fS{.}Z-fS1g, . nrik Ändersson 1914-
1916, Erik Gustafsson tr917' Ragnar
Gustafsson 1918-1923, Valdemar Jo-
hansson tg24-7927, 1929-1932' John
Karlstedt 7928, 1933-1946' Julius

iKaris*qon 194?. Den nuvarande styrel-
I'sen, som fungerat sedan 194? består
av ordf. Juiius Karlsson, sekreterare
Gustaf Jbhansson, kas"sör Georg Jo-
hans.gon, v. sekr. Rune Fredriksson'
v. ordf. Bertil Engdahl,'instruktör
I'ure Falk. Medlemsantalet har under
åren varierat. Högst var det 1940
med 130 medlemmar, men har i aII-
mänhet håliit sig knng 5O-60. An'
talet lossade skott var högst L940 :
11.500, och 1950 7.200.

Iröreningen har kunnat uppvisa fle-
ra framträdancie skyLtar' sådana som
Llrik Äxdersson, Karl Andersson,
Gustaf ,Iohangson, Valdemar Johan's-

son, Alex Bohman, Olof Anderss':rr'
Iiarl och Gunnar Arp, Runt! Fredriks-
son, Gös'ta Lars*son bI. a.

F\tireningen har gjort många UPP-

märksammade prestationer vid täv-
linsar inom förbund och kretsar' B1'

a. "crövradcs år 1915 Skaraborgs
Skvtteförbunds standar och år 1943

erö'vrade föreningens femmanna-
crupp Vilskc-Irrökrnds Sk!'ttekrets
ärub-ptis för alltid. Vid Falköpings
SXvtieeiltes s. k. jub.-fältskjutningar
frai f6reningen alitid höllit sig väl

Btand dem, som med särskilt in-
tresse verkat för föreningep och ned-

framme.

llven Boreil.
n.rån början

velstäil, men
livaktigheten

laet ett gagnerikt albete, kan främst
näänas - lantbr. Alfred Karlgren'
folkskollärare J' P' Kjell6n' stins c'
v. Sjöstrand (numera Äsunden) lant-
bruk-are Valdemar Johansson och nu-
varande ordföranden Juiius Karlsson'
En soin På sin tid vel'kade mYcket
för skytteintress'et var kyrkoherden

st,or,
Nu om lördag och sönclag anordnar

föreninqen en större skyttefest' var-
vid bi. i. medalj- oeh diplornutdelning
förrättad av förbundsordföranden

hade föreningen 2 ta-
numera 3 stYcken och
inom föreningen ät

kommer en jubi-
att anordnås.

lrapten Virgin, kommer att äga rum'
*Äl'o-iroon riktä.r en speciell inbju-Föreningcn rik-tar en speciell inb-ju-
dan tiu Tiämmande skyttar att infin-
na srg.

Senare i höst
I e u :rs f ält,sl., j utning

Manshög havre l*J"r"=t'

Trädelbo skadad lrid*
lnc-olycka i Kinnaru

En ung rnotorcyklist skadades
vid en trafikolyoka i Kinnarp i
torsdags efterrniddag. Olyokan in-
träffade på stora landsvägen vid
Iiargerctorp, Lillgården i Kinnarp.
Mc-fiiraren. som färdades mot Ås-
rp, skullg just köra om en stor

lastbil med en släpvagn för gräv*
rnaskin 'baktill.

Härvid kom rnotorcyklisten för
långt ut, på höger sida. tr'arten
tycJ<s av allt att döma ha varit
ganrs,ka fu,firg; motorcykeln fortsat-
te nifunligen 28 ,meter i diket innan
den stannade. tr'öraren, Eril< Jo-
hansson från Trädet, skadades
'därvid i 'hurr,udet och ena benet
ocrh fördes i en personbil till F al-
köpings lasalett, sorn han fick
iämna sedan skadorna setls över.

Kinneuuds

Hödakorskrets lutleri,
Följande lottnummet' utföllo

. : --" lzao, +og, 88, 735, 566, 320, 224,
VaJaf 1 l6.1nnäfp lze+, s, 62r,470,2s8,3e8, 3b3,

verkrig jå*e,havre rrar rantbrir lgffi: iZZ;,t!?:,i?ä, i3?, 
tn!r\',t\Z:,

kare Gitibert Karlgren,- Lrrnnagär- ll;öä; 92,, 426,, 477, 965, 819, g18,
det, Kianarp, växande ei ."jlu ilSZS, ffS.ägor. Han var inrre på redaktio- ll ,-
neir i sår med tre -ri"", 

"-ä"^"r ll 5?1i_11111"11i'; 
p?l':111'r' Fark

rrrätte upp riir 176 cm. vardera ll"'tflifå"i'""il;å?,i1"liii;, 
".Här kan man alltså tala om mans- l|^ ':.'-

irög havre. lrr xarräe" ;;ft". I 
Sandin' Kinnarp'

att även om den övriga säden på 
[

fältet inte heJt kan mäta sig med I
de tre strån, ,han vi*rat upp, så är I
det inte rn,ånga eentimeter s9n 

Is&iljer. .rf "l. 
I

Kapten Virgin flankeras av sex nyvoldna medaljörer. Fr. v. hrr
Erik Gustafsson, Julius Karlsson (ordförande), Gustaf Johans-
son'(sekreteiare), kapten Virgin, Giltrert Karlgren, Bertil Eng-
tlahl (styrelsemetllem) och Georg Johansson (slyrelsemedlem).

"lå Kinneveds Skf. fyllde 5.0 ör.

Sex skytfur medolierodes, d.Ö

En av föreningen$ grundare var närvarande-yid jubileet

F emtio år är en aktningsvärd tid i en modern förenings
historia. Kinneveds skytteförening passerade den milstolpen
i söndags och celebrerade händelsen med ett födelsedagska-
las på Tångavallen. Bland hedersgästerna befann sig en av
föreningens grundai:e, Alfred Johansson, visserligen bosatt i
Skara numera men för dagen kinnevedsbo till liv och sjäI.
Skaraborgsskyttarnas förbundsordförande, kaptenlvdrVir-
gin, Lundsbrunn, hedrade också dagen med sin närvaro, och
en fin upprnärksamhet visade han föreningen genom att ha
med sig förbundets vandringsstandar och därmed konkret
erinra om föreningens kanske allra förnämsta insats på täv-
lingsbanorna. Härmed är inte sagt, att högtidsdagen' be:
gicks i skuggan av forntida segrar - Kinneveds skytteför-
ening visar sannerligen inte tecken på någon begynnande ål-
derdom de femtio åren till trots. 

tOf*s.


