
6O år. d{t-sz"

60 år fyllei den 7 jan. hemmans-
ågare Valdnrnar Johansson, Sigga-
gården, Slutarp.

Född- i Luttra inflyttade han i tidi-
ga år tillsa.rnmans med föräldrar"na
tiil Kinneved. Han har gjort sig kåind
solrr en frarnsynt jordbrukare.
firämst har han dock gjort sig ett
namn som en mycket framstående
hiistkarl -'det han inte vet om de
fyrbenta dragarna torde inte vara
rnycket värt att veta. Inom Kinne-
veds hingstförening har han nedlagt
ett synnerligen intresserat och gag-
nande ar-hete, inte minst som hingst-
håIlare. Han har även ägnat livligt
intresse åt den frivilliga skytterörel-
sen. Sjå1v är han en synnerlig'en god
skytt och har under årens lopp hem-
fö;:t en imponerande prissamling.
Även inom ortens RLF -avdelning är
han liviigt verksam och har där ned-
lagt ett intresserat arbete. Han är så-
lunda ordf. i avdelningen sedan denna
bildades för snart tio år sedan.
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fill A,-8, |(innarps Textilindustri
Ett hjärtligt tack för julgåvorna.

Samtliga anställtla. '

och Fru åndsr$$sn,
KINNABPS MT}BI'I,S'åBRTK.

Vårt hjärtliga tac,k för julgåvorna.

f,h-f,t"--------;
Arbetare hegrovs ttid

re$ tlr|dsr gtäullil|g al,

avloppsdike i $lutarp
Under grävning av ett avlopps-

dike till en banvaktsstuga strax
söder om Slutarps järnvägsstatiön
inträffade i torsdags ett ras, var-
vid banarbetaren Aif Karlsson
från Biidsberg blev halvvägs be-
gravd i sanden. Efter en halvtim-
mes a.rbete hade man yckats grä-
va lo'ss 'honom och han fördes till
Falköpings lasanett, där man emei-
lertid glädjand,e nog kunde kon-
statera, atL han icke ådragit sig
några, nämnvärda skador.

Marken vid det ont*kring tre rne-
ter djupa diket består av flyg-
sand och raset har troligen orsa-
kats av att en större sten lossnade.

Flordtennis t

. Makap€ vann i söndags
sin fernte raka seriematch genom atti Kinnarp vinna över BfK-Vinterny
med 6 -1. Även B-tagsmatchen vann"sav 1\tlakap6. som här noterade sinfjärdc raka 6-O-vinst.

Frö{<intls erk. sjukkassa 3/z-sz'
har hå]lit sitt första fullrnäkti-

gesarnrnanträde under ordförande-
ap av hr Ro'bert Bärnskog, Ifinn-

arp.
Tili styrelse valdes, R. Bärn-

skog, N. ,Sönnergren, Luttra, Er.ik
Bornan, Vårkurnla, fru Anna Sa r-
dln, Kinna:rp, Bengt Juliusson,
Ilinnarp, fru Vaiborg Clauson,
Slutar,p, oCh , Gunnar l(arlsson,
Slutarp. Til,l suppl. valdes.Th.
tr'alk, Kinnar,p, A. Lindqvist, Llrtt-
ra, Einar Andersson, Luttra, A.
Eng, Vårkumla, H. Engdah,l,
Kinnarp, Gustav Augu,stsson,
Kinnarrp, ocitr I. Liadqvist, Luttra.

Vidare ,besllöts att ledarnöterna i
fu'llmäktige srkulle erhålla ett ar-
voide å fem kr. per sarmrnanttäde;

gav slutligen en ingående
,orienter,ing i de nya vid ,årssl<iftet
i'krafttr,ädande sta.dgarna samt
meddelade, att rkassan rträdanefter
även uttbetalar e,r:sättning för läke-
medel upp til,l hälften av ,utbetalt
belopp. F örutsättningen häa'för är
dock att X<vitto från apotek töre-
Lgs.

. Resultat av A-lägsmatchen. (Vin_
terny-"spelarna först ) : E. Anders*gon_
L. Karlsson 21-18, 23-21, S. Nilsson
*f. O. Karlsson 19-2L, 15_21, C.Nils'son-R. Markrud 11-21, ft_Zl,
S. llilsson-L. Karlsson 15_21, 1g_ I21, E. Andersson*-R. marmuA t?_ i
21, 76 -21, C. Nilsson _p._O. I(arls_ |
son 6 ,21, 75- 27. S. Nitsson/E. An- |dersson--P.-O. I{a.rl^qson /T, rrort"."^- |dersson--P.-O. Karlsson/L. Karlsson I21- 13. 16_ 21, 13_21. i
_ B-ia.gsmatchen: H. Göransson_B. IP"r'"rl" 17 -21, 70- 21,, A. enOersson i- ri. .E;rlgström 24_22, tg_Zt, tZ_|,
21, E. Kjell6n ,S.-R. Ljunelrvi-cr 10_1,
27, 18 27, Å. Änderssdn_-"g. p.""o" li1-7 27. 20 -22, H. Göransso"_S._n. ItLjwrgkvist 8-27, 4-27, E. f<ieUen_ lrX'. Itrngström 8-2t, 77_2L. lf,

Brisrnene-Börsti,g
F I r tl
E,t'K. SfUKKaSSa

Uppbörd i Ekarps skola torsda-
gen den 10 jan. kl. 14.30. I affären
Brismene samma dag kl. 16.

Slutarps missionsförsamling
hade sistlidne torsdag anordnat in-
bjudnings- och familjelest i miE;ions-
huset på platsen.

Pastor Älgot Karisson, Åsarp, som
också tjänar Slutarps missionMör-
samling, inledde stunden med bibel-
l2i^sning och bön samt hätsade cle för-
samlade inbjudna väIkomna. En be-
traktelse hölls av distriktsekr. Enok
Johansson, Falköping, över Josua:
>Jag och mitt hus vilja tjäna Her-
ren>>. Ett rikt omväxlande program
följde, där söndagsskolbarnen utiörde
,sång och upplysningar och juniorerna
medverkade med dialoger samt sång
och uppläsningar. Duettsång utförde!
av pastor Karlsson med fru.

Till Herr

$amtliga, arbeåare.

$t|itl hiärtliga taulr
till samtliga postabonnenter å lin-
jen Kinnarp-Halsäng för den sto-
ra julgåva jag fått mottaga.

Webster Martinson.
Lantbre';bärare.

${2- Kassören.

Kaffeservering var även anordnadi lokalen som var rikt upplyst av lju_
uel ^f?l två jutgranar och till träng_
sel fylld av en intresgerad och tac[-
sam menighet. tr{l-SZ"

Bramdlarm.
Till allmänhetens kännedom inom FRöKINDS KOMryUN meddelas:
i anledning av storkommunsbildningen och i samband därrned om-

organisation av brandf,örsvaret uppmanas ailmänheten att vid behov,
av brandkår använda sig av följande alarmering: 

I

För område 1, omfattande delko:mmunerna LUTTRA och KIITINE-|
VED alarmeras Falköpings liranclkåp, tel. Falhöping 101 60 eIler namn- j

anrop Brandkåren. i

F ör område 2, omfattand'e cl,elkoniimunerna BöII,STIG och BEISME-
NE alarmeras brandkåren i Träclet, i tel. Träelet 113 gller 1-19.

F ör område 3, delkommunen VÅltiKUMLA, alarmeras brandkåren i
Vartofta, tol. Vartofta na,mnånrop liranrlkåren.

Särskilt tryckta anslag kommer att tillställas fastighets-lägenhets-
ägare med anvisningar för brandlar.m m. m.

Klipp ur denna annons och anslå den på r'ä1 synlig plats i fastighe-
ten tiils ovannämnda anslas hinncr biiva utsänt.



&lt-sz.

Kinneveds kommuns

förtroendemön
lt

ovtockode.
Med anledning av den gamla

Kinnevedskommunens försvinnan-
de i samband med'kommunregle-
ringen hölls i fredags en festlighet
i Kinneveds folkskola. till vilken
kommunens förtroendemän med
fruar inbjudits. Sammanlagt ett
hundratal personer voro bänkade i
den, vackert smyckade samlingssa-
len, då hr Ivar Gustafsson, Leds-
gården, Slutarp, välkomsthälsade,
vilket skedde i versifierad form.

Stäm,moordf. nämndeman Erik
Gustafsson i Hassla var på grund
av sjukdom förhindrad närvara
och i hans frånvaro ålåg det full-
mäktigeordförande Evald Johans-
son i Alarp att föra den gamla
kornmunens talan. Han gav samti-
digt en återblick på gångna tider
med ledning av gamla stämmopro-
tokoll. I

Han nämnde att de äldsta proto-
koll, sonr han haft tiilgång till, voro
från början av 1800-tatet. De första,
som han gjort anteckningar ur, här-
stammade från år 1848 och de frågor
som dår'wid behandiades rörde sig så
gott som uteslutande om fattigvårds-
ärenden, vilka sålunda spelade en do-
minerande roil. Vid denna tid utgingo
understöden huvudsakligen i natura.
De som fingo de största understöden
erhöiio 8 kåppar havre och 4 kappar
korn, men en del fingo nöja sig med
endast hälften eller inte ens så myc-
ket. Kontanta tinderstöd förekommo
endast i undaniagsfall och då efter
noggrann prövning av socknemåin-
nen.

De nuvarande kommunallagarna -eriirrade hr Johansson.- ditera sig
från den 21 mars 1862, men då de
först kommo, medförde de tydligen
:nga genomgripande för'ändringar.
Den 15 okt. L862 voro socknemännen
kailade till sammanträde för att upp-
rätta utgifts- och inkoinststat för år
1862, men enda,st ordf. och en leda-
mot hade infunnit sig. Det konsrtate-
rades att inget lagligen kunde göras,
men man påpekacle samtidigt att

man gott och väl beträffande de all-
rnänna angelägenheter, som voro ak-
tuelia, kunCe för'fara på samma sätt
eoln fölut vaiit vanligt.

Den första stämma, varifrån proto-
koll föreligger, höils den 19 aprjl
1.363. Da uppgjordcs för'slag tilt in-
homst- och utgiftsstat eller som det
hott e f:tt!glegicling. Stämman ansag
tydligen också att understöden 'rill de
fattiga nu voro så rikligt tilltagna att
a]lt bettiande nu skultre förbjudas och
cm bettlåre från främmnde socknar
l<ommo till socknen, skulle dessa på
resp. socknars bekostnad sändas, hem.
Kungöreise om besiutet skulle också
uppiåLsas i grannsocknarnas kyrkor.

Det första koramunainärnndsproto-
kollet är undertecknat av Johannes
Idagnusson, ordf., samt Johannes
Carl.-qtedt, Abr. Andersson, Johannes
Andersson, Johan Andersson, Gustav
Ändersson och Augu,st Nilsson. Leda-
rnot var dessutom Johannes Petters-
son, l\{ossagården, vilken fick plikta
två riksdaler för uteblivande.

I fattigreglering'en för 1864 får
man reda" på vad de helförsörjda hjo-
nen fingo. Deras antal var. tre. De
{ingo vardera 24 kappar råg, 16 kap-
par korn, 24 kappar havre, en tunna
potatis, 2 skålpund 9 lod sovel samt
6 riksdaler i penningar.

I protokoll för den 30 okt. 1863 lä-
ser man: >>Kommunalnämnden erhöll
i uppdrag att tillse dels att lösa
personer ej få obehörigt intagas i
socknen och dels att torpare och and-
ra inhyses boende ej må utan synner-
lig anledning hemtaga sina barn, som
kunna och böra i laga tjänst söka och
finna, sin bärgning>>.

I ett protokoll från stämma den 13
dec. 1862 läser man följande: >>Sedan
församlingens kyrkoherde vid detta
tillfälle begärt kommunalstämmans
biiträde för hämmandet av det ofog
som på senaste tiden genom s. k. lek-
stug'ors söndagliga hållande begynnat
inrota si6;, så ansågo sig socknemän-
nen nu böra stadga och bestämma
ett vite av fem riksdaler att ingå till
fattigkassan, vartill den gör s,ig för-
fallen som på sön- och högtidsdag
utan pastors och komunalnämndens
medgivande upplåter sitt hus till dy-
lika folksamlingars och lekstugors
håliande.>>

ol
ovgoenoe

l_^5:*y:"prsti!m1_1 clen,25. _sept.ll rseo-r051 har hr Evald Jglul.r-llkenhanävenriktadeettpersonligtl
11864: NOtat v kommun hade inkom- l]son i Alaro varit kommunalfullmäk- ll+..r.
lil;';Jå;ä;'*,rä'ä'iä'"L"aa1er å.be-ltiges ordrörancte. 

*"*:" 
llt"ff;, -.---r-:rr r^^r- r:rr 1 , r .. I

leravninqskostnaderna för en drängll "- l] trtt sårskilt tack till de ledamö-r
I irån i<'öneved, vilken tydligen has- | Hr Johansson framförde så ett I ter som nu lämna skolstyrelsen ut-
I ttgt riaae avlidit i Kölaby. Stämman I lack till samtliga förrroendemän I talades av fru Anna Sandin.

lirTJå:åtååi:""rfå'#äå"åJ,äX::il1"^:5""- 
insatser och arbete t"'l 

,,:.1rrörrs 
dessutom av pensions-

xru *fi"ht";rr "1",å:å:":; l-"ff#:ää' JJi'?n,"o.herde Kurt I 
i;;t;l:l:, .ät:.i';l'i,9..i:i,1li- l; I

väst, ett par b1'xcr, ett för.skinn och lLarsson några glimlar från 1?00- | . : .

ett par nva stövlar. Anmärktes ^tt]l trlut* scckenstämmofui.l;andiingu;,i d.', j. .: r;,,,.,:l ... i , , : i \. .-
fldetta borde räcka' till begrarrnings- 

li - .entrannerligen 
sådana rari garlitid .iä pe-:,rrire,:i;i1;.en höi;:.cie ge.1

I kostnaderna.
l--D"l-id;;äkornmunataarvodetou-ll rent kornmunala angelägenheterlinorzrföros. i{an ut,i.alade sa;trtidigtr
It"artas i protokoll från den 10 dlec. llbehandlats. I ettvarrni Låck trti lriijnr;'er::a i åe,
1 
1866' .9år..Jol?"".:. y.ig"l:j91_1j9q lJ Det äldsta bevarade protokorret l 'olika st;-r elscrna och när-nnierna i

l:.'å:t^t-^1"öt.2!":*d1:" {rortrarande 
ilnns".-än kommunalrrås"" ä; -"i;;.i--l ko*or*un.

I 
"T?u"":l :,äff---------------*; irä HS#3 ." ll'l::i J<vrkohercle Larsson i*:;:: l1 unisont sjöngs Kin;re,rccrså:rr e,r

| ff,g":-::a.i":T'1p..,1,^'i,T."^q'iq11- l!i:lr:'råi.t"iJJå.,if ,lll"?L_9"'5:: | ".n 1l?l,t:ing skedde 
'red bön

lde i tr'rankrike ei "klllu .91!:1i9.11i;;; Bengtssonlhauagaroe" å"ir io"l och psalmsång. i
I l:T:|i"?^* l1t-1"^_-qil;^lq.::-1 :ic ll ;;il; i Kyrkosårdu". o"i r",i"",
lemellan leva uppr-oriskt-och i-stor rå- ll ,åäää"t är otiilbörligit ocr, oa#*ä.j i -------------..---..--_.-..- 
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l[i*irt'fr1åäiäi;:rffrqh{*'+lilifltuä:t$fgm5åi4Ti:;y-i Frölrinds $lroldistriffi 
II 

ma. den 9 .april 1824 boeslöts att av- 
ll"ärättigp.nningarna låggas s 

"'t"_..:: I

lveckla sockårmagasine.. I,ti,hopa i en casså ocn rorva?#iill ...L.asni1Sgn vid'distriktets skotorl
I En av de första inkomst- och ut- | tyrXotistan>. I hÖrJar tisdagen den 15 jan. 1952 i I

lEiftsstaterna,- s-om -"39_"_"tX1dll?il 7779RansätedessägasvaraKinne-l vanlig tid. Skolskjutsarna gå ii
li?Sof:*j*-:f i"u?q'T',31.1"; 

å'l 
""åå kommuna enfiets röd;r;€;;, | "u*tnr ordnins och på .u*-u- ti- |
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yJtri;,3"å,,l 

"åt."11;i3,i,?fffiå"å;,

i*#**tf**ml
nerna visade det sig <;;;;';ilå;ä;bifd;G il ;;;i;_ | :1T":-" då virle hårra varand:" *: i i tr'öreningsrokaren, sLUraRp,

å?,,åo'åä,*t1"",:ffi1ååJi,?:l1l'"ä | Sråt'"*::r*te 3t*å?få 
'T:ltl'.l'.:::"JTä 'n 

januari ri,. 20.00. I

innebar art inkomst- ;;_1*i4-:"1_ | i:Tj:Hå1"':å:lTJ,t,åJiiä1'"?,T"j: ll *uSrK: ,

ten för kommunen på en gang ror- | -.- r_s
dubrrrades. Ännu år 1e07 rörcte det i |l';,"?å?lj"1lY:I3q3d::^"11:=r ll aaGE H0ELS TRrO' 

I

r{ommunalstämma den 25 sept. ll 1939-1951 har hr Evatd J9}u.l.r- llken han även riktade ett personligtl
1864: Kölaby kommun.hade. inl-<qm- l]s9n i Alarp varit kommunalfullmäk- lltr"t. """'"'""""""i
mit med räkning å 15 riksdaler å be- | tiges ordförande. . ll 

-*;;. , l

r{ommunalstämma den 25 sept. ll 1939-1951 har hr Evatd J9}u.l.r- llken han även riktade ett personligtl
1864: Kölaby kommun.hade. inl-<qm- l]s9n i Alarp varit kommunalfullmäk- lltr"t. """'"'""""""i
mit med räkning å 15 riksdaler å be- | tiges ordförande. ll-*;;.
gravningskostnederna för en dräng | ' 

-__ 
.. l]. 'tt 

sårsk-ilt tack till de ledamö-
irån Kiäneved, vilken tydligen has- | Hr Johansson framförde så ett I ter som nu lämna skolstyrelsen ut-
tigt hade av'lidit t. Tö|"!v: SldTTii I lack till samtliga förrroendemän I talades av fru Anna Sandin.
Ireslöt att nåson betahtlå 

"1..TX1i: l1 för delas insatser och arbete för I Tal hölls dessutom av pensions-ifrågakomma, förrän den avlldnes ili^**,,-^-. "o.r. I i ,,r, ",,.,r,..,-,-- --..,-., ..,___ -.,.iitff"Iii"åä'."d;;";ä.-ö; ;;il; llkommunens bästa. I irriiriincieris o:'df " .L'iJ:;sc:agsnrar; G. ,

;;-;" mollskinnsrock, en tröja, enI Därefter gav kyrkoherde Kurt|1i:1ail.a*;.rr'.i, tsor:r: å./ t1.:,:.(r.,1.1i1)r ra..'

innebar att inkornst- ""-! tåt*:!i- liilä'i. äatrre resurtar blev det i 
"ii'l"ri- 

ll n[UsrK:
ten för kommunen på en gång för- | -Tl "].

Lä.fffräf;1ii1;ä+"?"1?F .H 
I gg96, ;$*lqffi: I i -- x,LTll," 

Isist f aststättda staten 
- 
får a, 

-föåi stoisförening,. detta b.evilj.ades och ve- | I r---.
balanserade pa r<r. zos.z6ö. 

* ---- derbörande sinsemellan överenskom- | | KTNN.EVEDS paSTöRAT,
mn öm sätfet och rrillknlon nnh eÄlta i Imo om sättet och villkoren och söka

Komrnunalordförande ha varit: domstolen oryr dess stadfästande>.äå*"i"rå"'-å* ;;--;;år;#;J;;; | | -"-. Si":9y"91 *g*"tl
,." Mu*nr._ då"-ä""'"o.o Anders i rfufega"JJ.. | | Födde.15, döde 15. infl. 64, utfl. 78.

- r/_.,r,^_R-Ä^- _ Änrtarc i Rqnlrdåpdan arron , .;;:: I I Folkmiingden, ,som vid årsskiftetson, Kyrkogården. - 
l A,ndgrs i Backsården, sven t.?::':l 1",ååää"ilöääl'nJut"r#ä äiåiäii:18?1-18?8 Anders Lundh, stut- j1sården^H;; i Alarp och Anders il [;;ä't;-;j'ii pur"orr"".

arp ödegården. I LunnagårQen.
7879-1'.882 L. J. Johansson, Fas- | rz,,-t,^u^-;
rp. Milrorngården,. 

nsso'' 'r as- 
I Kyrkoherde Larsson framförde | | vå-rkumla socken.

lBBB-1e18 häradsdomare Alfred I också ett tack till kommunens för- | | Iigg:å_q1* 2:_3f1: #,J!f_I,. .1;

1e19-192s forksrcollärare Äxel I troget arbete och vände sig därvirl| ]l ;ä-i4;;iJ'ur.Nilsson, Kinnarp. ^ | sarstilt till kommunalfullää' .. I t|-'--*
1924-1951 nämndeman -ujrrK Lius- I ^-^." ,^-- n---rr y-,, ,,T,ttg.:tl I Hela pastoratets folkmängd, somordf. hr Evald Johansson, till vil-l lun6sr ai"i a" åto"a"äråå;'-ilå:""åä

torp Millorngården,.
1BB3-1918 hära Folkmängden. som vid årsskiftetJohansson, tutt"så"u.l;**^*^ 

^ -,^, I ltout9emån för skicklist gctt-qtit<J; I l"rärää'inT"il#äd.; aiåi"äiiåiJ

tafsscn, Hass a.
vid årsskiftet 1.277 personer.



SLUTARP: 
tzlr-sl'

ÅSARPS NYSTAR,TADE KÅR AV UNGA YIIJOR
rnedvelkar med sång, uppläsning och dialog i MISSIONSIIUSET

söndag kl. 15.

av Sven Johansson, Smålands-Rydaholm, Algot Carlsson leder.
Insamling. Lär känna U. V.-arbetet. Välkomna!
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50051-30 0

G$sta Aruidssnn får

i folkskolan tisdagen den
1952 kl. 15.

au
Vi fick Gösta Arvidsson, fjolåretr

svenske mästare i kulstötning, På
trå,.n häromdagen och naturligtvis
kom samtalet in på den kommande
f riidrottssiisongen.

Gösta Arrridgscn är som bekant ut-
tagen av Svenska Fridrottsförbundet
som OS-kandidat till Helsingfors och
vi frågade honom, om han börjat trä-
ningen åhrnu.

- Jajamen, säger trygge Gösta,
jag har satt igång lite smått. Jag har
börjat hugga i skogen för att skaffa
mig en ordentlig grundkondition och
så kommer jag att fortsätta med trä-
ningspromenader. Jag fick förresten
redan för ett par månader sedan ett
brev från chefstriinaren för friidrotts-
männen, Gösta Holmdr, som g'av mig
en del vinkar och råd ifråga om trä-
ningen, Och det är dessa jag nu sö-
ker föIja så noga som möjligt. Han
kornmer för övrigt hit ner till mej om
någon tid för att närmare diskutera
den fortsatta planläggningen av trä-
ningen.

- 
Du vet väl a"tt Din gamla larrds-

Iagskorryis Roland Nilsson i förra
veckan stötte 15,88 m. i USA?

Ja, det har jag väl reda på, svarade
Gösta, han tänker komma hem och
söka revanschera sig för London-
olympiaden.

Själv hoppas jag naturligtvis kun-
na kvaliticera mig till Helsingfors
och hän5;er det bara på förberedelser-
na, tror jag det skall gå bra, slutade
Gösta.

Kinneved.
DXTRA KYRKOSTÄMMA

duuning llolmer

fitl Fahriktir g$h Fru Gahriel
Hjärttigt tack för julgåvorna !

Sarntliga anstälkla vitl Falbygdens Väveri.
Nytt mötesspå,r i Slutarp.

- Livrigt uppvaktad och hyllad ,. {Tyägltv"ets93 
'Jty u"T.og*

-.- ;-*:-::- ,--f i llsiäktkretsen på eftermiddagen sam- | munalt intresserad och har underav uppbördsmännen 
^ 1. tttl' del- 

i ]l tad ;ill middag hemma hos jubilaren, L åruo" topp innehaft olika kommunala

0. B. S. ! | igi;å66ilxrymn",rr;m#i ffT-#ff"åå',ä,,å"*'*ii effi
Rättelse till annonrs från FRö- 

| l:19""P:igäI^t*"93:H^T:9,ff::*l m. rot dessa ailbeten. rlCr-St"
KINDS kommun ang. brandlarm I locfi blommor, och därefter anlände .o | "-'

, .,:"-- | | deputation representerande vännerna. | , jtlll farKoplngs oranqK.ar' I ltr't.u*"tr va-r liksclagsman Gustav i I " ,8" p9t:"+. från Farxoptng' som i 
ITel. skall vara Falköping 105 22. I lnarusård, som hyuadä jublar_en o.r, i l{.?H"r:'^j^ iJ:t g:iL,l"-T:"^f 11 IBrandchefen inom kommunen lå"*if*"aoe en 

- 
subskiit,e""a pe"- | ljärnväsens område i Kinnarp och där

larmar å tel, Kinnarp 153. 'tlninggåva samt blomster' Styrelsere-llhamnat i vågen för en motorvagn'
. I presentanter för Kinneveds hinsstför,_ | | fick 25 dagsböter å kr. 3: 50. Han

| äning hade hr rorsten Andärsson, I ll,?d:"tTgF itl i?Ty1ryY-T*1T." y?-
T:t__._. I_. __ ;1 leäårigarae", Slutarp, sor,.r tatesmarill.it fällrla och platsr,'akten givit ho-

f f O Kl n O lsl,i[:;."#;$,'l,""tr"l,"o;,*"-T; I li?ä,åå"f.T;:t#åil:1,""1,?lfffi?:
ll dvgs, slutarp, med blommör. Ävenllfat*nitens f"rTP*"ti-',.. ... ..

Hundägare inom Frökinds kom- I ll riirnäveos s^kvlteförenlng hvltade | 
'

mun erinras om skyldigheten att I lf:Xllommor' under dagen* l^opl,ul- | *_-*.u9^3^1 
fvtler del trerjan. hem-

rämna uppgirt o,,, r,,,"å-"". ;;;", 
I llä1" åI.iffiT ?å:31,$å;äl?# :l"li | 1 ääåTT'ä,.fiåflJ'åS"åi"{åå'rt iif,:

ras, födelseår, kön och färg, samt 
| ]l kompani- oCh plutonchefernB. i hem- | ] neved och köptö efter rorararainas

eriäggande av hundskatt. Blanket- l]lvär"net. I död Siggagatden, som han setlan ägt
ter rör uppgirterna tlrranåatråu"*til-,"Y,19-iil:9"11c ?"Yli+lq:99"1".1"1 :".1-lll[ll gll har även .'.'in;;-
kommun. Börstig: folkskoll. G. | | 

som därvid hy--11ades bl. a. med tal av 1 upporagi- Inom BF'-avoerningän ;ar
öhrnell; Brismene: Handl. Carl | | en syster, fnr Signe Gustafsson, I han nedlagl ett intresserai arbete
Johansson; Vårkumta: Sven Neu- i ll l::^lti-""s"' och en svåger, dir. Harrv I illti."_931-ttarten och var till i fjol av-

man, Vesterbo; Luttra: C"r*.rlll Nilsson' Svenljunga' ' delningens kassör' o-r

Larsson, Nolgården, Sköttning, ll 

- 

| - 
-__=-

I(inneved. Uppbördsmåndagarnall p oor

m'1"?:,#;#täl 
m:;11 Ärsmöte llg.Qwo*tltoono

Kommunatnämnden. l;l sLUraEPs rF ll rrrogrLAFFÄR, SLIJTARP' : .-.,,,. , , ..,,. li I håller års'rnöte fredagen den 25 lll t"L I7g, Kinnarp
r^t r .o r.r i t.iu". kl. 19.30 i föreningslokalen. ll -""

StovarttK, lt" stvre,sen. ll"1TffTåTäffii'J"TT.:;lJ'l
__-__r ,_ L.-.._ , _._-____: _ -.- I l-- ll : -

2i2 jan.

Orilf"

Hästar,
medelstora, felfria, 4-9 är, önskas
köpa. Tel. 105 Slutarp.

r^t r .o r.r I l.jan. kl. 19.30 i föreningstokalen. llStovarttK, lr" styre,sen. ll"',TffTåTäåffii:"1.;.:;1J.1
svarit och brun, bortsp"rrni"n ""- | | --- 

il
der jakt i Sandhem den 19/1. I

Tacksam för upplysningar till I
tel.. 175 Kinnarp. I

Ilantlel med explosiva varor.
Itöpman Bengt,Sa,m,uelsson, Slut-

arrp, ,ha;r av länsstyrelsen rnedde-
tats ti'llstånd tiltsvidare att i han- j

delslOkal i ,Frökinrds lko,m,rnnrn idlka
handel med expiosiva varor (ja;kt-
am,rnunition). $h-9-

DAMER
inorn KINNEVIID m. omnejd, vil-
ka önska delta,ga i anordnanrdet av
SKOTTÅRSBAL ombedqs meddela
sig rned tel. 119 eller 102 Kinnarp
senast denr 25 ds.

4lr-{ryurvsp,_
Extra kyrkostämma hölls i tisdags

varvid en tlet frågor rörande den be-
slutarle kyrkorestäureringcn behand-
lacles. 81. a. beslöts att till konserva-
tor f öi arbetena anta konset'vator
Olle }Iellström, Shara. För installa-
tipn av elektrisk klockringning an-
togs ett anbud frå,n firma Olssons
klöckgjuteri i Ystdd. Vidare beslöts
att omlägga el-ledningarna i kyrkan.

Resta,ureringen skall Påbörjas så
snart väclret titlåter till våren' Bygg-
nadstiilstånd har som bekant redan
beviljats. atl1 - SÅ'

ll

I Kinneved.
I nxrna PASToRATSSTÄMMA

li Kinneved folkskola måndagen

lden 28 jan. 1952 kl. 15.

I ordf.

Fastiqhel
i Slutarp ,i omedelbar närhet av järn-
vägsstationen, uppförd 1943 som han-
delslokal, passande till industri, golv-
yta c:a 70 kvm., ävensom tiU bostad
efter vissa omändringar, Hel källar-
våhing, Stor tomt. Säljes omgående
verkligen billigt genom

r*, Falköpings
ffi Hyres- o. Fastighetsbyrå.w i;! ?f1f??i';iJ,: Tiåt?""



' z4lt
-f,Z. Kinnevetls SLU-aval.'

har håIlit årsmöte i Föreningslokalen,
Slutarp. Av styreLseberåttelsen fram-
gick att 1951 för föreningen varit ett
iivli:gt och verksamt år. IInder året
hai' hållits 10 protokollförda möten
samt 11 kurser och tävlingar med
150 deltagare, varjäqte medlemmar
deltagit i krets-, distrikts- och riks-
tävlingar. En familjefest har anord-
nats och ett kamratmöte. En_ spar-
klubb har 'under året bildats. Med-
Iemsantalet var vid årets slut 83.

Styrelsen för år 1952 fick föijande
utseende: Bengt Nilsson, Kotarp,
ordf., Karl-Gustav Gustavsson, Stom-
men, v. ordf., Ingrid Trygg, Liileg.,
sekr., Värna Danielsson, Krogstorp,
vice sekr., Kall-Erik Eriksson,
Backg., kassör och 'Eije Josefsson,
Backg., bitr. kasör. Till styrelseers.
valdes Berit Johansson, Nolg. och
Bengt Ahramsson, Williamshoim. Till
revisorer valdes Gösta Johansson,
NoIg., och Vera Nilsson, Korsg.

Att representera avd. i BF resp.
SLKF valdes Bengt Nilsson, Kotarp,
och Ulla Danielsson, Krogstorp. Vida-
re valdes programråd, politisk kom-
mitt6 och kretsombud. Till distrikts-
ombud valdes ngrid Trygg och Vera
Nilsson. Ombud i komrriunkretsen
jämte ordf. valdes Åke, nAndersson,

Alarp, Ingn-d Trygg, Lilleg. och Har-
ry Johansson, Halsarp.

Eftep förhandlingarna vidtog kaffe-
servering, frågesport och folklekar.
'Iill sist bildades syskonkedjå och
sjöngs >Härlig är kvällen>.

En höst,
2:a äret, till salu. Tel. 91 Kinnarp.

Yofuo PU 444
mlcket välvårdad, säljes ev. bytes.

Tel. 101 Kinnarp.

Kinneveds SlKf'-avdelning
hade den 15 jan. sitt årsmöte hos fru
frngeborg Kjellander. Av årsredogö-
relsen framgick, att avd. haft ett s1'n-
nerligen rikt verksamhetsår. 7 proto-
kollförda möten ha hållits samt en
,offentlig familjefest, benåimnd >Hem-
mets Dag>. En studiecirkel har varit
i verksamhet med textilkännedorn
som. studieämne. Den 5 mars voro
sämtfga SLKF:are jämte några in-
bjudna samlade hos fru Margit An-
ders.son, östergården, för att under
hemkonzulent fru Birgit Ljungmans
ledning iära hur man på ett rationellt
sätt själv kan tvätta kemiskt i hem-
met, samtidigt demonstrerades en del
saker för hemmets plrrt och vård. I
dec. höIls en endags kurs i halmflät-
ning under ledning av hemslöjdskon-
sulenten Stina Rydell. Dessutom har
SLKF :are deltagit i 6 kurser anord-
nade av SLU-avd. Medlemmar ur
avd. har också deltagit i en av SLU
anordnad tävlan i hemkunskap.

Medlemsantalet har under året
ökat möd 2 oc]n var vid årets slut 2?.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och
består av: ordf. fru Margit Änders-

östergården, vice ordf, fru Elly
Wikström, Hallagården, sekr. fröken
Wendela Johansson, Siggagården, v.
sekr. fru Ingrid Adamsson, ödegår-
den, kassör fru Ester Johansson. Li-
den. Styrelsesuppl. fru Linnea Jo-

ånsson, Björket, och fru Astrid An-
dersson, Axtorp.

Revisorer fru Edla Abrahamsson,
Krogstorp, och fru Märtha Wilhelms-
son, Ledsgården.

Efter 5rtt,erligare val följde en
stunds diskussion inför innevarande
års arbete. Två 3 veckors sömnads-
kurser komma att anordnas, varav
den ena tar sin början onsd. d. 23 jan.
Till denna kurs har fru Elster Johans-
son, Liden, välvilligt ställt. sitt hem
till förfogande, Vidare är en kurs i
knyppling tilltänkt. Hemmets Dag
kommer traditionsenligt att anord-
n4.9.

Efter mötesförhandlinganra följde
en stunds samkväm kring kaffebor-
den, z-ölt-{z "

.4,rbetslöshetsnänrnrle,n i Frökinrl.
Flem.-äg. Erik Aniderrsson, Lofs-

g,ården, har av länsstyrelsen för-
ord-npts att under iär !g52 v,ara
ortiförande i tr'röikinds,komrnuns
arbetsrlöslhetsnäm,td. TdrU vice rord-
förand,e rhar för'or,dnas them.-äg.
Tors'ten A.ndersson, Baokgården,
Slutanp.

Vidare rhar till revitsor av afbets-
löshetsnämndens verksarnxhet för
är 7952 föro,rdnats rlksd,agsrnan
G. Halla,gård, 'Sl,utarp, med. fahr.
G. V. Gusta,vsson, Söderbo, Slut-
arp, som surp,pl. 3\Å -SÅ.

F astställt reglemente för Frökinds
kommunalnämnd. L/z..rZ,

Få'f,rams,tållning av lkomim,unal-
'fullmä,ktige i X'rö,kinds'kornrmrn
,har. rllänsstyrelsen faststältt regle-
mente 'för kornrnunalniämn'den i
L,,ornirnunaln ä mnrden.

. . Ko,mmun,a,lnärnnrden skall eniigt
reglernentet rbes'tå av 11 lediamöter
ooh lika rnrån'g:a suppleanter. Med
nämn'derrs rnedelsförvaltning -skall
yara sarnrmanförd m,edelsrförval,t-
ning, som enligt lag eller författ-
ning tili,kommer andra kornrnunens
nämnder6rch sl-yrelser, Kommu-
nens . medelsförvat'tning dka,ll un-
der iko,mmunalnärnndens inseend,e
handiravas av elt kassaförvaltare
(komrmrunallkassör).

Q)uflt
i X'öreningslokaleil, SLUTARP

lördagen rden g februari kl, 2{).00.

Slutarps missionshus
blir på söndag mötesplats för ungdo-
mar från Sandhems, Fivlereds, Ås-
arps och Slutarps juniorföreningar.
Kl 13 är enskilt möte anordnat för
juniorer och ledare med övning m..m'
iå programmet. Vid det offentliga
rnötet kl. 15 medverka juniorerna
med sång och musik. Sandhemsjunio-
rerna bedraga med musik till blås-
instrument. Det blir också vittnes-
börd samt tal av pastor Algot Kqrls-

tet kommer att göras. Mella:r de båda | |
mötena ordnas för juniorerna 5erve- | ' Slutarpe IF.
ring. 3t/r-SS

son. En insamiing för ung'domsarbe-

MOBLER, MATTOR,
MöBhI,TYGER, IIIADR,ASSNN,
billigt.
L. GUSTAF'SSONS
MöBEI,AFI.'ÄR.
Slutarp. Tel. Kinnarp 1?9.

Kinneveds

Röda Korskrets
har årsmöte å kaf6 Källedal. Slut-
arp, måndagen den 11 febr. kl.
19.30.

Styrelsen.

MUSIK: AAGA HOEL.

Kinnarpslärare begär",

transport på grund av

''Xu" bostadsför,hållbndena.

tr'olkskolläraren i I'röhinds stor-
kommuns skoldistrikt, kantorn
Arthur Nilsson, Kinnarp,,har hos
skolöverstyrelsen dett sig nödsa-
kad begära transport till annat
skoldistrikt Halmsrtads - då
han inte kunnat få >en lagenlig
tjänstebostad>.

Vicl sitt til'tträde av folkskoilä-
rartjänsten hösten 1950 anvisades
han bo3tad i Lagerstorps nu ned-
lagda folkskola i delkommunen
Kinneved. Bostaden var ka l och
dragig och till sist måste han flyt-
ta sin familj till Halmstad, Det

visat sig omöjlig,t för honom
att ltpa någon lägenhet inom

samhället. Folkskolinspektör Gil,lis
Lönn'ermark, Skövde, tillstyr,ker
den begärda förflyttningen, dock
utan rätt till bibehållande av kan-
torstillägg efter flyttningen.

'E

Enligt vod ordföranden i striol-
styt'elsen för tr'rökinds storkom-
mun på tr'T:s förfrågan meddelar
hade an förut två ordinarie iä-
rare i Kinneved,s kommun. och
man hade ingivit ansökan om till-
stånd för att bygga bostäder åt
dem. Så kom emellerticl förhållan-
den i sam'band med kömmunsain-
manslagningen; vilka lromipliceiat
frågan.

Då antalet skolbarn i grannför
samlingen Vårkumla var litet an
såg folkskoleinspektören att den-
na skola skulle indragas och både
barnr ooh lärare överflyttades till
Kinurevedsskolan. Den gamla Iä-
rarbostaden i Kinneved uppläts
hyresfritt åt läraren från Vår-
kumla. Då de:l Kinnevedslärare,
som intill 1941 under era tång följd
av är, irulehaf,t denaa bostad, pen-
sionerad.es oc,h en ny lärare det
året tillträdde, reparerade rnan bo-
qtaden för en kostnad av omkring
9.000 kr. En mera omfattande re-
paration med, ins,tallerande av mo-
derna bekvåimligheter ansåg man
sig då ej vilja bekosta av den or-
sak, att det var enr tidsfråga när
det gam.la lärarbostället, som är
beläget något, över 1 km från de
nya s,kollokalerna, skull'e helt för-
svinna. Så kom - som ovan sagts

- kommunsannmanslagningen och
indragningen av Vårkumlaskolan.
Vi kan ju beklagligtvis inte trolta
fram någon lärarbostad mecl ens i
dessa byggrestriktionernas tider,
framhåller ordföranden. men frå-
gan 0m nya länarbost"äder är'ak-
tuell och så snart man får tillstånd
skall byggandet förverkligas.



Tvö ungsuggor
grisfärdiga i febr., till salu.

TeI. 167 Kinnarp.

Hemvårdarinna
sökes att sköta hemrnet åt två åld-
re personer omkring 1 mars. Cen-
tralv., vatten och avlopp finnes.
Iiänvändelse till tel. 57 Kinnarp.

Kam ihåg
DANSEN i SLUTARP t kväll.
Aage Hoels trio epelar.

Slutarps IF.

llc-brand vid Slutarp. tnlz-Sz 
.

Vid 1-tiden natten till torsdagen
fattadg cn B0p:cpX4 motorcykel eld
p,å vägen rne,llan.Mönarp ooh Slut-
arp. 'Troligen har kabelbrott upp-
statt oeh då det började slå eld
i1r förgasärna .läm,n,ade förraren
fondone! i.diket: Då tanken inne-
hö]l cirka 15 ,liter bensin rblev det
en kiattig brand, varvid rnotorcy-
keln,helt fö.rstördes.

Kinlteusds atld, att BF
håller årsrriöte i lokal Vinterny,
Kinnarp, måndagen den .i.8 febr.
kl. 19.30. Efter förhandlingarna
utlottning och kaffeservering.

Gamla och nya medlemmar häl-
sas välkomna.

Stynelsen.

Fastslälld brandoffi ning,

rets'angelägenlheter skall'handrhss,
av en för 'detta ändam,ål tillsa'tt I

,brandstyrelse, rbesfående av fenl I

leda,möter och fem suppleanter, qt- |

sedda av kommunalfullmäktige f ör I

fyra tkalenderår. 
I' Brar'drförsvaret inom komrnunen I

' 
--Få därom av komrnuttaum liLl-

mäktige ri Frökinds kommun
gjord fra,mställ.ning harlänsstiy-
relsen faststälit av fu)lmäktige an-
taget förslag till brand,ordning för
kommunen.

F örvhl,tningen av brandförsva-

r or.dnat genom aital,. dels med
Fa1'kröpings brandtkår, dels rned
Trädets b,randkår, varjämte sk,all
finnas en hrandchef, tre vice
bra.nd,c'he,fer och en reservbrand-
stYr'ka, rbestående av rninst 25
mran, sa,mt dessutorn för skogs-
brandförsvaret 9 uppifoflflare 'och 9
stkog,srbrandförrnän, samtliga bl,and
,de enl. 10 $ rbrandlagen tjänsrte-
pliktiga.

',Erandcrhefen och vice,brrandc'he-
fen väljas -[ör en tid av fyra är.
Medlernrnarna i reservbrandstyr-
ka^ri utta,gas'för fyra år i sänder.
,Skogslbrandförrnån,oc1h uppiforfldars
utses för en tid av fyra är. Reserv-
bran'dstynkan slkall ,övas. rninst 2 |

gå,:r,gelom äret. l
Alia redskap slkola förvaras i I

l,ärnplrig:a oc,h ,centralrt ,belågna för: I

varingslrokaler. F,ör stkogsibnand-
försvare'ts behov skola på lämPli-
ga,platser mppläggas sär'Skild,a. för-
råd av,erfonderliga sltäckningsred-
Ska,p sa,rnt sjukvtårdsrnaterriel.

lKornrnrunen skall, där så erford-
ras, anordna brandd,amrnar eller
.brand,brunn.ar samt \rppställnings-
platser för rn'otorsPrutor.

För .kommuncn skall finnas en
av br'andstyrelsen godhänd skor-
stensfejare. lzla'52 '

Itagarna välkomna. Av verksam-

'lhetsberättelsen framgick att kret-

Kinneveds Rödakorskrets
har hållit årsmöte ä eaf6 Källedal'
Slutarp. Ordföranden fröken fnge-
gär'd Andersson hälsade mötesdel'

sen vid 1951 års utgång hade 157
medlemmar. Krötsen har särskilt
inriktat sig på skoltandvården. TiIl
denna verksamhet har Kinneveds
kommun bidragit med ett anslag
oå kr. 1.000: --r.- 

Ärets insamling av kläder och
skor till Europahjälpen gav sam-
manlagt 185 kg. Kyrkliga si,{ör-
eningarna i Slutarp och KinnarP
har tämnat kretsen 50 kr. vardera
till fruktinköp åt Norrlands barn.

Ett utlåningsförråd, värderat
till 400 kr., finnes, Förrådsförval-
tare är i Slutarp fru Walborg
Clausson och i Kinnarp fru Anna
Sandiu.

Ledämöter i styrelsen för år
7952 blevo lärarinnan fngegerd
Andersson, ordf., fru Rut Larsson,
v. ordf., fru Anna Sandin, s'ekr.,
köpm. E. Sand6n, kassaförvaltare,
fru Brita Wilgotson, fru Birgit
AnderSson och fröken Karin An-
dersson. Till ersättare utsågos kyr-
koherde Kurt Larsson och handl.
Bengt Samuelsson.

Till revisorer valdes fru Ingrid
Nilsson och köpman G. Wilgotson
med fru Valborg Clausson och köp.
man G. Sandin som ers.

Att representera kretsen vid di-
striktsårsmötet utsågos ordföran-
den och fru Rut Larsson med fru
Brita Wilgotson som suppl.

Ordf. avslutade mötesförhand-
lingarna med ett tack till krets-
medlemmarna för intresserat arbe-
te, varefter ett trevligt kaffesam-
kväm vidtog. tYla-6Å.

fu'onö
i:FöBENINGSLOKALEN,
SLUTARP,
den 8 och 29 mars.

Arrangörerna.

S LUT.ARP:

Diverse tyger, ylletröjor i herr,
dam :. ööh barn, skiddräkter,
regnkappor, vantar, strumpor
och skjortor. - tr'iltar, ullgarn.
Stövlar, skor m. m.

Gunnar Clauson

g.Quotalooono

Heali$atlon

MOBELAFFÄ& SLUTARP 
'

tel. 179, Kinaarp
uppmärksammas allt mer och mer

tack vare de billiga priserna.

vartofta-Frökinds sLU :s
kretsmästerskap

på skidor arrang:eras söndagen den
24 febr. kl. 10.30 med start och mål
vid Vårl<urnla skola. Banans längd är
18 km. för sen. och 9 km. för jun. Än-
mälan vid startplatsen senast kl. 10.

Kinnarps ltr' :s klubbmåisterskap av-
g:örs samtidigt på samma distanser.

Sömnadskursavslutning
nl7-s&. i $lutarp
En sömnadskurs har under tre

veckor pågått hos fru Ester Jo-
hansson, Liden, Slutarp. Lärarinna
har varit fröken tr'riberg, Kvänum.

I tisdags ägde avslutning rum i
Slutarps skola. Till denna voro ett
flertal inbjudna samlade. tr'ru Es-
ter Johansson hälsningstalade och
riktade ett varmt tack till kurs-
ledarinnan samt uttryckte kursdel-
tagarnas stora ,belåtenhet 4ed
kursen. Därefter övedämnades
blommor samt en minnesgåva till
fröken tr'riberg. En av kursdelta-
garna, fru Ruth Adamsson, över-
lämnade även blommor -jämte en
gåva till kursvärdinnan fru Jo-
hansson samtidigt som ,hon ut-
tryckte elevernas tacksamhet för
visad gästfrihet under den tid kur-
sen pågått.

Samtliga elever, nio till antalet,
fingo av fröken tr'riberg mottaga
intyg om fullbordad kurs.

Efter kaffet följde en stunds un-
derhållning. Bl. a. fick man höra
en trevlig kursvisa sjungas av
några elever. Så fick man tillfälle
att beskåda vad eleverna åstad-
kommit. Att fliten varit god vitt-
nade de mänga välsydda plaggen
om i Välsydda blusar både med in-
fällda spetsar och i mer strikt mo-
dell, bra dräkter och klänningar.
En näpen liten klänning för en ett-
,åring med tillhörande lättsydd söt
hatt såg man också. Särskilt hatt.
modellen var säkert något för
mamrnor med småflickor att kopie-
ra. Nattdräkter samt herrskjortor
fanns även med på utställningen.
Att kurser av detta slag ha en
mycfet stor uppgift att fylla, var
alla ense om. Kursen; som anotrd-
nats av Landstingets skolor för yr-
kesundervisning, hade som initia-
tivtagare Kinneveds SLKF-ai'd.



FRöKIND. etlL-f2.

Folkskolestyrelsen
tr'olkskolestyrelsen har hållit sam-

manträde. TiII ny ordförande i styrel-
sen under innevarande år utsågs
Iantbr. L Gustafsson, Ledsgården,
Slutarp, efter nämndeman E. Gus-
tafsson, Ifassla, som av hälsoskäl be-
gärde entledi gande. Näinndeman Gus-
tafsson utsågs till v. ordförande. Den
nyvalde ordföranden invaldes även i
arbetsnämnden. Ordf. hade träffat
pieliminärt avtal med jdrdägare om
tomt för blivande lärarbostäder.
Ir'olkskolestyrelsen beslöt att med till-
styrkan hänskjuta frägan om tomt-
köp tiII kommunalfullmäktige. Till
lärarbostäderna hade arkitekt B.
Boustedt, KungäIv, uppgjort ritning-
ar och kostnadsförslag. X'olkskolesty-
relsen granskade såväI ritningar som
kostnadsförslag, varefter fulimäktige
konmer att besluta i frågan. Vardera
lärarbostaden har kostnadsberäknats
tilt 65.000 kr. Folkskolestyrelsen god-
kände .arbetsutskottets åtgärd att
som timlärare i överlärarens avdel-
ning anställa fru Lena öhrneil, Kyrk-
sk_olan, Börstig. l'olkskolinspektören
hade tidigare godkänt förordnandet.
Lärarinnan fröken Thora Petersson,
Slutarp, som är ord. tjänsteinnehava-
re av småskollärarinnetjänsten i Bris-
mene, men under innevarande ltisår
tjänstgjort som seo. vid Slutarp, hade
begärt överllyttning till ord. tjänst
vid Slutarps småskola. tr'ramställ-
ningen bifölls. Skolskjutsarna skulle
i stort sett vara ordnade under nåi,sta
läsår i likhet med vad som gäller för
det innevarande, dock med någon ut-
ökning för Börstigs vidkommande.
Fulimäktige kommer att besluta i
ärendet. Beslutades att beställa 500
kartblad över Frökinds storkommun.
Ordf. och hr Oskarsson fick i upp-

unu ko
r.- och kastningsfri, kalvfärdig 10
mars, samt ett STO, 3 år, par* och
enbetskörd, till salu.

Tel. 46 Kianarp.

Gudhem-Makap6 0-6, Vlnterny-
Sandhem 0-6, V, Kleva-Åsa1p 1*6,
Vartofta-Åsle 1-6,

Sordtennist
FalköpingtB€rien, dlv. 6.

Makap6
Sandhem
Åsle
å.sarp
Vinterny
Gudhem
y'artofta

10 10 0 0 60-t2 2C

Tilske-Kleva 10 0 0 1"0 6-60 C

Falköpingsseriens resorvsorie,

l-0 80254-24 1,6
10 60442-34L2
I51339-32 1L

10 31634-45 7
10 31631--48 7
9 2163I-42 b

div. 6.
Gudherr-Makap6 0-6, Vinterny-

Sandhem 0-6, V. Kleva*Åsarp 1-6.
990054-51"8
96!24ö*207:
8 5,0 3 3t-26 1C
841334-28 S

830524-35 6
920779-42 4
9009 3---54 0

Makap6
Sandhem
Gudhem
Åsle
Äsarp
Vinterny
V. Kieva

Instältrcl skidtävling.
Vartofta-F rökinds SLU:s krets-

mästcrskap, som skulle äga rum i
morgon med start vid Vårkumia sko-
Ia, har uppskiutits tills vidare på
grund av snöbrist. Zblz^Sz.

TJURKALV
SRB semin, 5 veckor, från bra be_
sättning. Produktionsresultat 1gb0

-51: 4813X 4,07 :195 kg. Tilt
salu i Mossagården, Kinnarp.

Tel. 76.

Syföreningsauktion
hålles i

Slutarps föreningslokal
onsdagen den 5 mars lgb2 kl. 18.

Predikan av K.,If. Larsson.
Kaffeservering.
Gåvor mottagas tacksarnt.

. Alla hälsas hjärtligt välkomna.
Slutarps Kyrkliga Syförening.

I

I

t
t

ett mellan hr Göran Andersgon,.X'ast-
arp Hulegården, och Kinneveds folk-
skolestyrelse upprättat prelirninärt
köpekontrakt. Likaledes hade folk-
skolestyrelsen föreslagit att fullmäk-
tige måtte godkänna av arkitekten
tso Boustedt uppgjorda ritningar för
lärarbostäder. Nåmnden beslutade en-
häiligt till,styrka folkskolestyrelsens
förslag. Folkskolestyrelsen hade vi-
dare föreslagit att kommunalfullmiik-
tige måtte besluta att ingå till Kqngl.
maj:1-med anhållan om att de upp-
rättade byggnadshandlingarna måtte
godkännas samt med anhållan om
statsbidrag till uppförande av två st.
folkskollärarebostäder, samt att full-
mäktige hos Kungl. maj:t anhåller
,orn tills.tånd om upptagande a1r 'ett
lån å 120.000 kronor att amorteras på
25 är, vidare att tiU liinsbostad"s-
nämnden insända ansökan om bygg-
nadstillstånd samt att hos byggnads-
nämnden anhålla om byggnadslov.
Nårnnden kreslutade tillstyrka även
dessa förslag. Från länsarbetsnåmn-
den hade ankommit en skrivelse med
beg'äran om att kommunalnämnden
må.tte föreslå tre personer lämpliga
till överblockledare inom kommunen.
Nämnden beslöt föreslå hemmans-
ägarna Paul Gustavsson, Vintorp,
Börstig, Evald Johansson, Alarp,
Kinnarp, och Oskar Johansson, Kloc-
karetomten, Luttra. Enligt uppgift
från Iandsfiskalen i Vartofta distrikt
skulle frågan om polisdistrikten ånyo
komma till behandling! Nämnden
föreslog att kommunalfullmåiktige
medgiver att hela Vartofta la;ndsfis-
kalsdistrikt bildar ett polisdisfrikt,
detta dock uqder förutsättning att er1
polisman blir bosatt inom F-rökinde
kommun.

I Slutarps rnissionshus
börjar söndagsskolan ny termin på
söndag kl. 11,

$örtdagsstrrolan i $lularps Missionshus
ibörjar ny termin på söndag kl. 11. tr'örutvarande och nya elever hälsas
varmt vålkomna. zÅ;!z'sz"

III Slutarps missionsförsarnling
]traOe i fredaga sitt årsmöte i piatsens
missionstrus.

Sekr. E. Johansson, l'alköping, in-
ledde med ett anförande i anslutnlng
till 1 Tim. 3: 14-16. Köpman Evalds-
son, Äsarp, som är församlingensIiinneveds avd. av Bontleförburidet

höll årsmöte i NTO-Iokaien i"Kinnarp
den 18 febr, Styrelsen i sin helhet om:
valdes och fick följande samrrlansätt-
ning: ordf. Daniel Abrahamsson,
Krogstorp, vice ordf. Arvid Anders-
son, Halsarp, sekr. Erik Gustafsson,
Marbog., vice sekr. Herbert Anders-
son, Alarp, kassör B. Kjellander,
Mossag. Till suppl. nyvaldes Bror An-
dersson, Ledsg. och Karl.Arne
Adamsson, ödeg. Till rev. valdes Hel-
mer Trigg, Lilleg. och Gunnar Eriks-
son, Hallag. Ombud. vid distriktsstäm-
man blevo H. Trygg, Lilleg. och Tors-
ten Gustafsson, Prästg, Till ombud
vid landstingsvalkretsens stämma ut-
sågos Linnar Andersson, Naglarp, B.
Kjellander, Mossag, och Girnnar
Elriksson, Hallag. Ombud i kommun-
kretsen blevo Gust. Hallagård, Slut-
arp, och O. Kjellander, Mossag. Till
Iedamot i SLU:s styreLse valdes Hel-
mer Andersson, österg; och,i'SII(F::s
styrelse H. Trygg, Lilleg. Ka-*sörm
lämnade en redogörelse för valfonds-
insamlingen, vilken inbringat 300 kr.

Efter förhandlingarna följde en
stunds samkväm och företogs utlott-
ning bland de näryarande medlem-
marna, Vinsterna tillfölto Ragnar
Gustafsson och Helmer Andersson.
Vidare förekom kaffeservering, var-
efter herr Hallagård höll ett med in-
tresse åhört föredrag' LÖ(z-Sg'

ordf., höll i anslutning till ett bibel- 
|rum parentation över hädangångne I

medlemmen fabrikör Oscar Sandön. I
I{assaredogörelsen visade en om- |

sättning föi året på 3.265 kr. Vid I
företaget styrelseval omvaldes Tord I

Berg, Lydia Sand€n och nyvaldee I
Äugusta Abrahams"son, samtliga från I
Siutarp. TiII suppl. utsågos Elisa ILindkvist och Märta Vilhelmsson, I

Som församlingsföreståndare utsågsi
pastor AIg. Karisson, Äsarp, med E. 

I

Johans"son som v. föreståndare. Som I

föreståndare för söndagsskolan om- i
valdes di,sp. L. Fredriksson, förestån-
dare för syföreningen utsågs fr. Gert-
rud Sanddn oqh Ester Johan,ss"on. Re-
visorer blevo Ester Johanson och
Alg. Karlsson.

I anslåg för det nya året bevilja-
des till Alliansmissionen 150 kr. samt
till Viistergötlands missionsförening
100 kr. Ätt representera församlingen
vid Sv. Alliansmissionens konferens
i Jönköping utsågs fr. Hulda Bruna
samt för likadant uppdrag vid konf.
i Skövde för VåistergöUands mfng fr.
Elsa Nykvist.

Beslutades att höja brandförsäk-
rlngrviirdena på, föreamlingeni fas'
tighet till betryga.nde belopp. En
kommitl6 tillsattes att verkstålla nC>
diga förbättrings- och reparations-
s,rbeten å fastigheten.

Vidare beslutades att anordna en
tältmötesserie under lämplig tid. Vår-
fest skall anordnas under första de-
len av maj samt skördefest till hösi
ten. Man planerar även att bilda en
kår Unga Viljor under våren.

Efter förhandlingarnas slut virltog
ett trevligt samkväm kring kaffebor-
den. En bönestund utgjorde avslut-
ningen på årshögtiden. ztfg,i}.

Sönilagen den 3 februari

Kl. 13 enskilt för Sandhems, Åsarps, tr'ivlereds och slutarps juniorföre-
ningar. övningar m. m. Servering av smörgås och pudding.

Kl' 15 Möte för allmänheten. sång av juniorerna. Musik till brås-
instrument. Vittnesbörd. Tal av Algot Karlsson. Kollekt.

? u nio r o a rfi, kltq n dr qg nt n g
i SLUTARPS MISSIONSIIUS.

Hjärtligt välkomna!



Föreningslokalen, $lutarp

lördagen den 8 mars kl.2A.
MUSIK av AAGE HOELS TRIO.

lr

S LUTARP

i Spnvhiisset{i rnt img
] för S. A. M. anordnas i Missionshuset söndagen den g mars kl. 1b. Stu-
I dierektor Stig Dominique och Algot Karlsson medverka. Sång o. musik.

Välkomna Ni alla, söm mottagit rnissionssparbössor I

Till d,enna missionshögtid inbjudes för övrigt envar !

Fo,lhöpingsreDylrr

"Stora Folkhotellet"
uppföres i FöRENINGSLOKALEN, SLUTARP,
söndagen den 9 mars kl. 20.

Biljetter i förköp fr. o. m. torsdag å tel. 11g Kinnarp.

Falköpingsserien, div. V.
Gudhem-Sandhem 1-6, Åsarp-

Vinterny 6-0, -Vartofta-V. Kleva
6-0, Makap6-Ås1e 6-1, Åsle-Ås-
arp 4-6, lWakap6-Vartofta 6-1,

Serietabelien:

Kinneveds
Jaktvårdsföreningen

håller årsmöte i N. T. O.-lokalen,
I(innarp, fredagen den Z mars
k]. 19. Jaktvårdskonsulent Frän-
d6n medverkar med filmförevis-
ning.

Styrelsen.

Kinneved.
AXTR,A PASTORATSSTÄMMA

i Kinneveds fol,kskola rnåndagen
den 10 mars 1952 kt. 15.

Ordf.

Makap6
Sandhem
Åsarp
Åsle
Vartofta
Vinterny
Gudhem
V. Kleva

1\4akap6
Sandhem
Äsle
Gudhem
Åsarp
Vinterny
V. Kleva

\2 72 0 0 72-14 24
11 90260-25 18
11 71351-36 15
72 60647-46L2
11 31738-48 7
11 37734-5t 7
11 3r732-64 7
11- 0 0 11 6-66 0

10100060-520
10 71257-22 15
10 51440-35 11
I50433-32 10

10 40633-45 8
10 2A823-48 4
9 00I3-54 c

Falköpingsseriens reservlagesorie,
rliv. VI.

Gudhem-Sandhem 2-6, Åsarp-
Vinterny 6-4, Makap6-Åsle 6-0,
Äsle-Åsarp 6-1.

Serietabellen:

Templet 1923 Vinternj
av NTO i Kinnarp har hållit årsmöte
i föreningslokalen. Av årsrapporten
framgick att verksamheten under det
gängna året varit mycket livlig och
atl föreningen kunnat öka sitt med-
Iemsantal från 10O till 114. Studie-
verksamheten har tyvärr gått till-
baka, och för närvarande är endast
en cirkel i verksamhet. Bordtennis-
klubben har mistat sina två biista
spelare, bröderna Krister och Staffan
Nilsson, som filttat till Halmstad,
men i gengäId har klubben fått fram
en del yngre förmågor, som äro sYn-
nerligen lovande. Teatergruppen har
även varit fiitigt i elden. På reper-
toaren har stått tre folklustspel, rnen
med den kunnighet och rutin gruppen
nu besitter, kommer troligen någon
mer krävande och dramatisk pjåis att
tas upp.

Till styrelse valdes: ordf. Sven An-
dersson, Lofsgården, v. ordf. K.-G. 

,

Gustavsson, Stommen, kassör Erik
Gustavsson, I{asrsla, sekr. Ann-Mari
Lager, Hassla (nyv.).

Till studieledare omvaldes Arne
Karlsson, ödegården. Till ungdomsle-
dare nyvaldes John Clausson, Vår-
kumla, tiII juniorledare Birgith'Jo-
hansson, Björket och scoutledare
Harry Göransson, Lilleg. Rådgivare
In(rid Andersson, Lofsgården, nyv.
Till LD rekommenderades Sten AhI-
kvist, Slutarp.

Till revisorer omvaldes G. KarI-
stedt, Hassla, Gustav Gustavsson,
Smeagården och Sigvard Gustavsson,
Kinnarp. Dessutom valdes en dej
kommitt6er.

Skaraborgs distrikt kommer att
förlägga sitt åfsmöte till Kinnarp
lördagen den 29 och söndagen den 30
mars. Vid detta kommer ordensrådet
att representeras &v sekreteraren, di-
rektör Viihelm X"risk. Stoekholm.

_b17-92.

Furdringar o$h slrulder
till Ernil och trdra Johanssons döds-
bo, Björkäng Kinnarp, torde anmä-
Ias till undertecknad senast freda-
gen den 21 mars 1952.

Hassla den 5 mars 1952.

ERIK GUSTAF'SSON.
Adr. Kinnarn.

Slutarps kyrkliga syförening
hade försäljning i ,Sl,utarps före-

aingslokal i onsdags. Efter an-
daktsstund och ka,ffedri.dknilrg vid-
tog ,försäljningen som i netto in-
bringade den vaakra surnlman
2,260 kx. tlz-st.

Bordtennist 71"-62.
BTK Makapd säkrade på
torsdagskvällen

'seriesegern i Falköpingsserien genom
att besegra Vinterny BTK med 6-0.
Hemmalaget var helt överlägsna och
gästerna voro utan cha,ri,s. Idakap6 le-
der nu scrien med 4 poäng förJ när-
maste kcnkurrenten $andhem, när en
orngång återstår, och uppflyttas till
hösten i div. 4. Matchen var den 13:e
raka utan poängförlust. ,

Makap€s B-lag, vars serieseger re-
dan var kiar, vunno likaledes med
6-0.

Re,suitat: (Makap6 först) :

Rolf Markrud-ÅIre Andersson 2-
1,, Lennart Karlsson-Eldor Anders-
son 2-0, P.-O. I{arlsson-Erik K-iel-
l6n 2--{, Lennart Karlsson- Äte Ån-
dersson 2-0, Rolf Markrud*Erik
Kjell6n 2-0, P.-O. Karisson-Eidor
Andersson 2-0,

B-Iagsmatchen: Bengt Persson-
Olle !'ritzell 2-0, S.-R. Ljungkvist-
Harry Göranson 2-0, Flemming
Engström-Erland Johansson 2-0,
S.-R. Ljungkvist-Olle Fritzeli 2-0,

,Bengt Persson-Erland Johansson 2

-1, Flemming Engström-Harry Gö-

Ärssammanträde
Medlernmarna i Slutarps Bygg-

natlsförening kallas härmed till or-
dinarie sammanträde å Ka,f6 Käi-
ledal, Slutarp, tisdagen den 18/3
1952 kl. 19 och Samhällsföreninsen
sarnma dag kl. 20.

Styrelsen.

Vägsa,nlfäll-ighet i Frökind. t'/9 -re.
På rdii,rorn gj,ord fr,arnställning

har l'iinsstyrelsen faststätlt,stad-
fliir Kringlarp (lvregårdens
rnfällighet. Sarnfällig,heten

1'1 ha till uppgift att lrandha
y€gqr.ld€, underhå]i oeh vinter-

skall av de väghållningsskyt-
'byggas och underhållas ge-

ulenrsamt.

vågihå{lning samt. rfl ärrned förenade
angeläge4rheter betr. den enskilda
vågen inom ihempanet övreg'år{sn,

Kinneueds $kytt'gföming
håller årssammanträde å Kaf6
Kinnehall, Kinnarp, söndagen den
3o mars kl' 15' 

styrelsen.

Frölilnds Erk.
$iukkassa

håller uppbögd av avgifter i Kinn-
arp måiidagen den I7/3 kt.1? hos
kassören i Slutarp tisdagen den
18/3 kl. 16 å Källedal, i.Luttra
skola'onsdagen den 1gl3'kI; 14.E0
samt i Helga Forsbergs affär, Vår-
kumla, torsdagen den 20/3 kl. 15;

Obs.! På grund av införd er-
sättning för läkemedel m. m.. äro
avglfterna höjda med 45 öre per
månad tuän 7/7 tr'r. 

*rrr"r."rr.

ransson 2-0.



Ilinn€veds jaktvårdsf örening
höll i fredags årsmöte i NTO-lokalen,
Kinnarp, under ordförandeskap av
Hilding Våring, Kinnarp, Av verk-
samhetsberättelsen framgick att
verksamheten under det gångna året
varit sJmnerligen livlig. Bl. a. hade
under sommaren anordnats en jakt-
stig med mycket lirligt deltagande
från såväl den egna som andra för-
ening:ar. Vidare hade bedrivits be-
kämpande av kråkor\ med mycket
gynrlsamt resultat. Äv fevisionsberät-
telsen framgick, att räkenskaperna
balanserat på kr. 916:78. Till styrelse
för innevarande år valdes ordf. Mar-
tin Ahl, Halsåing, Kinnarp, v. ordf.
Anders Hallgren, Grolanda, sekr,
Arne Olsson, Alarp, Kinnarp, v. sekr.
Karl öhman, lA.xtorp, Kinnarp, kassör
Nil5 Johansson, Nyhem, Kinnarp, v.
kassör Allan Ädarrrsson, I{yrkegår-
den, ,I{.innarp, ledamöter Hany Jo-

nsson, Halsår5 Kinnarp och Bertil
Joharpson, Naglarp; Kinnarp. Till

.. valdes Sven Ahlin, Hahäng,
Kinnarp och Georg Görangson, Svens-
torXr;, I{innarp., TiIl revisorer valdes

nn4X Herrnansson, Naglarp, Kin-
p1 och rlvar- Gustavsson, Solbaclia,

Kinnarp' med Hilding Våring, Hassla,;
Kinnarp, ,och Gör:an Karlstedt, Hass-
la, ,.Ifinna.fp, som,suppl. TilI ombud
vid låi^rwförbundets årsmöte valdes

lArne Olsson och Martin Ahl, Kinnarp.
Beslut fattades vidare om att även
under innevarande år anordna en
jaktstig. En kommitt6 på sex perso-

lner att ordna denna tillsattes. Vidare
beslöts att hos kommunalfu[miiktige
anhåIlå om ett mindre anslag för fi-
nansiering'en av kråkbekämpandet.
Efter förhandlingarna följde ett trev-
ligt samkväm varvid bl; a. föreköm
kaffeservering, samt ett intressant
anförande av jaktvårdskonsulent
Fränd6n, Lerdala, slutligen visades
err film benärnnd >>F rån skogen och
slätten>. Sex nya mediemmar bevilJa-
des inträde i föreningen, varefter
medlemsantalet nu utgör a6; tllV-$&

S LUTARP

Allsångsafton
i Missionstruset tisdagen den 18
ooar,s kI.20. SÄNGAR-SARA lede-r
allsången. Tal av Algot KarlsA,on.
.Sång av juniorerna. Kollekt.

Slut upp till en afton i sångers
tecken.

Juniorföreningen.

i KUNGöREISE. ll ,, - 

--

t:g:räi:lpffi:#t*f*är I v\vckl i n g 0 r
li?llffii,-ltii'*"T;u,;,'ilril, 

?:"1 | | RrR och vrr LEGHoRN, ronrbrukqrnqs rovorirhöns.
nit skäligt fasrtställa, av Komrnu- ll I Dagg. könssorterade, 2 kr. st., 'osorterade 1 kr., 8 veckor 6 kr. pr st.
nalfullmäktige i Frökinds kommun| | vrr oeh BRrIN r,EcrroRr{ samma pris.
den 30 oktober och den 1? decem. | | EN6ELSK LEGBAR ÅVg1,SACC b0 öre st.ber 1951 fattade, laga fi<raftvun- | | trr+
net beslut om antaganä" u" n"""d, l: I tr, m'ind,re parti 8 veckorw för leverans i början av rnaj.
ordning. (Brandordningen finnesl I AIla stammar blodprovade. Friförklaringsbevis R125.. ,

F:å0"**'""11n0"n: "*to*":lll Nordåsen, Kinnorp - Tel, 50

I

En reaktions- och kastningsfri
-t

1,1{t
i snar kalvställning, till salu hos
Sven Andersson, Lofsgården, Kinu.
arQcTeLt72t

-r Jd

Får ej fönftyttning. El"-S*.
Regeringen har avs,iagit en an_

sökan fr,ån kantor Ärthur Nileson ii Kinnarp inorn .!'törkinds stonkom_i
muns s,koldist-rikt om förflyttnine Itili ordinarie folks,kollärartjttrst I I
Halmstads skoldistr.ikt frai Aen tljuli i år, enär .han inte anvjsats,
lagenlig tjänstebostd.d på srn nyaptats. 

i

Slutarps juniorförening
anordnar på tisdag kväll en offenflig
allsångsafton. >>Sångar-Sara>, fri
Sara Josefsson, kommer att leda
sången och hr Josefsson medverkal
lned mu,sik. Juniorernabidraga också
med sång och juniorföreningeds leda-
re med tal. Dessutom göres en insam-
ling för juniorföregingens verksam-het. ttlX- Sz.-

:

Fdirgfilm 
i

frön lTAtlEN i

Schweiz, Tyskland, Norge samö

Tillkännagivanden

procent ränrta, intecknat den 21
maj 7947, nr 493, i samma fastig-
het, och

c) ett å 2.000 kronor rned fem
lprocent ränta, intecknat den 21
maj 7947, mr 494, i sam,ma fastig-
het.

Sökandena, sorr uppgivit att
sku:ld'ebreven förkommit för dern,
hava visat sannolika skäl för den-
na uippgift.

Om någon innehar något av
skuldebreven eller vet att det fin-
nes i behåIl, bör han göra.anmä-
lan 'där'om hos häradsrätten sist
den 14 aprtl 1953.

Falk(iBing den 15 mars 1952.

På Häradsrättens vägnar:
STEN VALLQUIST.

F"2 lit l\Qrqqsen, NlnnClrP - lel, CUI Den som m,ed detta beslurt icke lfåinöjes, äger oäröver hos Kunglif __ f ffi
}Iil,' 1flä';ii'i:lxä1r"ff:Jåill KUNGöRELSE. I I r'rkännasivanaen J
å3"::T:l'?Hlråifiil,1l ;ll41:lh*ili"?å:'x#iå1"lii??;1q,.1Fii | 0ffentlig stämning
ningsdagenoräknad,eller,ombe-||böranoehoslänsstyrelsennedsattett|
svärstiden tilländagår på helgdag,llb:lgff .av 213.'355. kronor, utgörande I Köpmannen John Karlstedt och
nästpårörjanae sociend'c M:9.ff-llfi:#låä-åä"1flåurol"ä1ffitä"il lll:j::,ru Borghld Karrstedt i
het åtnjuter dock 15 d,agars täng- ll;i"?ir'." senast rasrarna rag""it.lä I :tilsPe:c .hava hos_ vartofta och
re besvärstid. I lHassta östergårdä 1ru i K-inneveds I Frökinds domsagas häradsrätt be-

Besvär må även naed bosten in- lljordresistersocken, Frökinds kom-l '8ärt dödn'ing av följande tr-e,utav
sändas.

Kinna,rp den b mare 1e52. llä?å:iåå?ttr.*.": åff'ffiJJt"f;å""'ål ""u" uträrdade s'kuldebrev, näm-

- lllandskansliet'torsdagen den 27 mars I llgen
! or kommunalnåmnden i Frökinds I ltssz, kl. 11, vitket härmed kungöres. I rl ett å 3.000 kronor med femkomrnun' il Mariestad .å hndskaisliet don 12 | procent ränta, intecknat den, 21

ERIK GUSTAFSSON. lmars 19b2. I maj 1947, nr 492, i Hassla öster-
ondförand,e. il -- r,ntvssrvnnr,snx. | -Ti"äJ; 

;äåffi::*jä:å"i".

glim:tar från 
i

VINTER,OLYMPIADEN I OSLO
L952

visas i
Vartofta den 3 rnars:

samlingssal.

:

Slöta för-r
I

Slutarp den 13 mars: Byggnadsf.'
Iokal.

Åsarp den 18 rnars: tr'olkskolan.
frrilmerna ledsagas av tal och

rnusik.



I

lKarusellafttrnen och tolz-sz.
| [*c( av
l'artiha) trågesporten i Kymbo
I Med Itarl Grustaf Gusta.fsson.
lKinnwed, på podiet hade karusel-
llen aila förutrsättningar att ,bli lyc-
lkad. Först fiok tre itlrottsmiia
fuppgiften att på kortast tid
Llskruda sig rned diverse kliides,
lrcrsedlar sarnt f,å en lbal'long a't;t
lkrevena. Eld,or Anders,son. Kinne-
lved, ,blev först färdig och efter
ldenna mycket roliga tävlan fick
lArne $vensson, Kälvene, uppdr,a-
lget att interrvjua segråren. Givet-
lvis hlev det en stunds >idrotts-
lsnack>. En tävian om städer
lmedfcirde a.tt Ässar Torstensson,
lBrismene-Börstig, blev elev i ka-
lruselislkolan. rllans uppgift blir
latt niista gång rhålla ett tal till
lkvinnarr. Joulno iLytsy, Kinneved,l
l** >Snoddas> spred angeu,åim 

I

lSlädje rne'd tr'lottankärlek, ooh Ru- 
|

lbur Persson, Karlerby, Jyckades I

lbra rned :geståltningen av Br,ams- 
|

Itorp, sorlr snart hlev igenkänd. I

Exarnen i lramsel]skolan rgällde
,musikanternas tonsä,trtning av de
karuseilblomster, som fiörra gån.
gen skrevs av elever. Folke Björn-
dahl sjöng odh appl,åderna talade
för att tonslätta,r:na väl törst sin
uppgift.

lSå ibrlir det final någon gång
nästa anråinadr Vilket lag sorn h,lir
segrare [nom Vartofta-fi'rrökinds
S[:U4rrets återstår att se. Ett är
locik säkert: det tblir en hård kampjn lio'äng oeh segerära

fr10 Hex Boodmaster,
välsorterad och i gott skick,
salu till högs,tbjudande.

Tel. 66 Kinnarp.

En häst
5 år, pålitilig, till salu.

Tel. 40 Kinnarp.

till

Slutarps rnissionshus.
Juniorföreningen hade i tisdags in-

bjudit till en allsångsafton. Många
hade hörsamrnat kallelsen och deltog
i allsången, som leddes av >Sångar-
Sara>>, fru Sara Josefsson, Sandhem.
F ru Josefsson sjöng också flera vack-
ra solosånger. Pastor Algot Karlsson
påminde i sitt tal om Golgata och
vad en människa k* få uppleva där.
Vidare förekom duettsång av hr och
fru osefsson, och juniorflickoffra
sjöng >Jag .vet en frj.stad högt ovan
molnen>>. Koilekt för juniorverksam-
heteninsamlades. LLIC.SX,

f,otholl
å II}ROTTSFY,ATSEN, SLUITAR.P.

lörtlagen den 22 rnars kl. 15.00.

Flshy lF - Slutanps lF

Tisdagen den 25 mars kl. 14.00.

$alldhems lF - $lutarns lF
SIF..

K{nna,rps Sarnhällstörening
anordna,de förra lördagen afton-

underhållning till för'rnån f,ön sam-
häl,Iets gaturbelysning. Kantor
Kjelistrand, Kinnarp, höll ett in-
tressant föredrag om mo.dern psy-
kologi. NTO:s arnatörer r-nedver-
kade på ett förtjänstfullt sätt med
musik och sång oo)r spelade riess-
utom en teaterpjäs, vilket allt ,liv-
ligt uppsrkattades av purbliken.
Dessutom förekom paketauktion
ooh servering, ooh ett vadkert ra-

iosrkåp utlottades. 
t,tS.fl.

Fastighet-saf fär.
Sterbhu"sdeiägarna e,fter Ernil

och trda Johansson, Kinnarp, har
till hr Ragnar Joha,nsson, Kinna.rp,
törsålt bostadsfastigheten Hassla
2ea Björkäng, Kinnarp, f,ör ett pris
av 18,000 kr. Tilitt'äde 1 april
1952"



| | - 60 år fyller den 1 april. söm-
I f merskan Augusta Abrahumsson,
I lSlutarp. Hon är född i Blismenc nren
I lsedan många år tillbaka bosatt, i
| | Slutarp där hon bl. a. varit cnställd
I lvia Afrtqvists syfabrik. Hon hir även

| | 
varit flitigt anlitad som kokersJ<a.

I I - 60 år fyller den 3 april f. hus-
I f håIlerskan Maria Andersson, Ban-
| | vaktsstugan, Kinnarp. Hon är född i
I lGrolanda men seda4 många år till-
J luata bosatt i Kinna.rp.
ll - oo år fvller deir 3 april hem-
ll mansagaren fuils år, Halsäng, Kin-
I I narp. an är född i Ki4neved, och in-
\lköpte för många år sedan Halsäng,
I vilken gård han brukat tills för några,
llår scdan, då han överlät denna till
ll dotter och måg. Livligt intres.serad
liör dct altmdnna har han hedrats

ll med många förtroendeuppdrag. Han
]lhar bl. a. varit ledamot av Kilneveds
ll kommr4nalfullmåktige, ., se(lan denna
llinstitution infördes 1938. Han är le-
| | Aamot äv pensionsnämnden sedan c : a
ll25 år, .ledamot 4v Kinnerleds kyrko-
'[ och S<olråd sedaT 1929 m. m. Still-
lsam och vii+siill har han sltaffat sig
ll entrart vänner bland alla de många
]l han kommit i.beröring med och de

ll låta säkerligen inte högtidsdagen gå
ll iubilaren spårlöst förbi.

Anbuci
infor.dras för planering ooh iord-
ningställande av lärarbostadstom-
ten vid Kinnarp. Ritning och be-
skrivning finnes för påseend,e hos
und'ertecknadr, sorn även lämnar
när,mare upplysningar.

Anbucl, i slute,t konvolut och
m'ärkt >Anbud å planerinp> sl<all
vara inkommet senast den 10 näs-
ta april.

F ri pröv,ningsrätt förbehålles.

Slutarp den 27 ma,ns 1952.

IVAR GUST"A.FSSON.

Tel. 102 lii,nnarp'.

d ö lktrunsporter
tr'alköpingsortens Andelsmejeri-

!{inrtsusds RödnTKorskret$
anordnar FEST

i X'öreningstrokalen, Slutarp, onsdagen ilen Z'april kl. 19.80.

FöREDRAG av dr J. RöDJER: Några vanliga infektions-
sjukdomar.

FILM. KöRSÄNG. UPPLÄSNING. MUSIK av bröderna
E. och Y. Johansson. KAFFESERVERING. AUKTION.
Gåvor till auktionen mottagas tacksamt.
fnträde: 1:50, barn 0: 50. V,ä,I.k o m n a !

Anbrrd ö

förening u. p. a. infordrar här.med
skriftliga förseglade anbud å lin-jen Slutarp-tr'alköping ävensorn
linjen Äs1ätt-tr'alrel<varna-F alkö-
p,ing und'er tiden 1/5 LSd2-3f,/4
1953.

Anbuden skola vara inlämna.de
till mejeriets kontor före den B
aip.ril 1952. Närmare upplysni,nrga.r
å kontoret.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Styrelsen.

STYREI,SEN.

Eldor Andersson,
Kinnev"d, krefsmäst-

als.{Z. . I8re t bordtennis,
Vartofta-!'rökinds SLU avgjorde i

torsdags kväll kretsmåi"sterskapen i
bordtcnnis i Bygclegården, Tiarp. 16
deltagare ställde upp.

Resultat:
Kvartsfinal: B. Sjölin, fiarp-Gös-

ta Svensson, Tiarp 2-1; Eldor An-
dersson, Kinneved-8. Gabrielsson,
Tiarp, 2-0; S. Molin, Tiarp-G. Lars-
scrl, Tiarp, 2-0; A. Ljungström,
Tiarp-Åko Andersson, I{innåved, 2

I

Semifinal: E. Andersson-S. Molin2-1, A. Ljungström-B. Sjöhn 2-1.
tr.inal: E, Andersson-A. Ljung-

ström 3-0.
Dubbel: Kval.-gmgång: Ä. Ander,+.

son/H. Göra^nsson, I(inneved-G.
Larsson/K. E. Johansson, Tiarp, 2-1:

Sernifinal: A. Ljungström/S. lfoUn,
Tiarp-G. Svensson/B. Sjölin 2--0;
E. ,Andej:sson/8. Kjell6n, I{inneved- i
Å. Andersson/H. Göransson 2-1, i

trrinol' ÄflÄord.hh/?l^rl^- Ti,.-- i. .Til3l' - Ardersson/KJellen-Ljung-
tröm/Molin 3-O.

t^19-tL. Stutarp:f'l6by 1--4.
I vårpremiär'en tog gåistande F!o-

by hem vinsben med hela 4'-1 efter
3-0 i halvtid. Båda lagen ställde
upp med reserver och Floby vann
till stor del på sin snabbhet och sitt
mera metodiska samspel. Första
halvleken gick med bred marginal i
deras favör, medan den andra blev
jämnåre. Konditionsträningen tyck.:
ha skötts bra av båda lagen, men
det brast en hel del på vi,srva hå,11

ifråga om bolibehandling. I Slutarps-
laget saknades bl. a. cf. Ejdor An-
dersson och cb. Lövgren, vars plat-
ser de insatta reserverna ej förmåd-
de fylla helt.

Domare: L. Thorsson, Slutå.rp.

$lutarps 1|ögerförening
håller ord. sa,rnmanrträde i För-
eninrgslokalen, Slutarp, torsdagen
den 3 april [<1. 19.30.

tr'öredrag av Lantbr. Karl, Leu-
cfuovius, Värsås.

Filrn.
fntresserade hälsas välkomna !

Styrelsen.

Frölrinds erk, siukkassa
De medlemmar, som ej betalat

månadsavgifterna för 1:sta kvar-
talet, anmodas göra detta före den
1 april.

Styrelsen.

deia'des av riksdagsman Gustav | 1- .
Fraua,sård. p"oe.r,-äuT'r;h"il 

1l Fföki n d

Kinneveds sru-*,r. l*ifi""åi","""iå? ",ll-'J?;;i,iil,"-,äzoll+'sg-. han fyllt 20 år.lot?'"?;,,r,."i,1s.: 1) Karin Andersson
Kinneveds SLU-avd. firade iN?9 p -2) Alice Gustafsson 84 p' 3)

söndags sltt 20-arsjuntr.n* f1"1", lrtå""rilt'Json 
81 p' 4) Birgit Johans-

Ir'interny, Iiinna,rrp. över 100 in- l. Hemtunskap: 1) Alice Gustafsson
bjudna fr"ån SLKF, BF sarnt n,u- 139,f p. 2) T'Iera Nilsson 82 p. 3)
'zarande ,o.h f. d. medjemrnar i i lyra T'hor 73 p. 4) Birgit Johans-

sLU ,!ade i'nfunnit "U. a"å"r"i"- lä? olt n' 5) Karl-Erik Eriksson

gens ordf., Bengt Nilsson, väl- | Rottrulrtsgallring: 1) UIla Danieis-
homsttalarde.ocrh höli en kolt histo- ilson och Elje Josefsson 91 p. 2) Karl-
ritk. Av denna fram,giok zitt avd. ll 

Gustav Gustafsson 90,5 p' 3) Alice

!!g,ld*_ på initiati, av Luura ll=K:tlä::,"*f;ll,å, 1) Karr_EriksrLU. Förste ordf. var valdemar ll lnaersson 43 p. z) Atice Gustafs-
Jo,hanss,on, ,Siggagården. !'. n. rhar ll son 3A p. B) . Harry Johansson och
avd, 8'6 medlemrnar. ll 

Karl-Gustav Gustafsson 36 p'

r-anrdstingsrnan Harard petters- |l,"I:lTää?rtifii;,:l i;;1" fiti?ff :son, Kvd-rr,um, rhöll ett intressantll sritt sanaei'rz p. syrcart-Erii< an_
1-iöredrag, i 'viiket han berörde en ll.l"tssttt och Alice Gustafsson 11 p.
del aktuella fr'ågor. - 

[l .. Högsta sem-manlagda poäng i täv-

i llärerter,bjöds på 
^Iurl.:_y"{på |Iäåffi:ä3 ;Jå't f i::fJ'låfåilk,iå*,lölj'de prisutde,lning för 1951 års llvanaringspiiset och ärövrade detta

lpraktisrka tävlingar. Priserna rt- l för alltid.

slå rne'd allrnrogemusik av Larb
Larsson oc,h yhgve Jotansson 1f n"figt bestämmelserna i gällan_sa.mt ett sångpr.ogram av Göte Jo-lla" hrqnrtnyÄni-o r.^**^- _rr*::.^-41rrL ELL rrid'E'Irr''ug,rarrr iilv_Lrole-.to-il de brandordning kommer atmän

]ir'an+son, Iiungs'rena, vilken a"* 
lf r"""ä.yn att förrättas inom Frö-

lfrarnförd3 e_n rhätsndng _j1* llki"å; kommun under tiden 4/4_l,rretso,rrlföra1den, I"g1T1 Haije_ flrcÅ nSZ, d]ärvid gj,orda anmärk_
Inius. ^Vartofta-Äsaka 

SlU_amatö_ Iningar skola avhjälpas inom den
lrer- framförde ett vackert lärg- ltid som av brandsynenämnden
l"nl,',_j-l_", sl.ir den fjärder. _ lt o*rnu, att föreskrivas.
I Kil{sdågsmånnen Gunnar Lars- |

lson, Luttra, och Gurstav llailagrärdl Brandchefen.

Fören ingslokalen, Slutarp

lördägeil aIötu Zg dihis kr. 20.00.
MUSIK AV AAGE HOSLS TRIO.



NT.0 - dlstriktet hor
Uq-ft'

sErl &nskms!$ress I

Skaraborgs distdikt'av NTO höIl 
I

i lördags och söndags sin årskon- 
|

gress i Kinnar,p rned ternplet 1923 I

Vinterny som värdförening. i

Junior- obh ungdomsledarna frö'
gen Aicy Fredberg, Finnerödja,
och Sven Andersso,n, KinnarP, På-
pekade i sina verksamhetsberät-
telser hur bristen på goda ledare i
rnånga fall begränsart verksamhe-
ten på ett olyckiigt sätt. Mäster-
skap har hållits, distriksmäster-
skapstävli.ngar har hållits del's i
pingpong och dels i fri idrott

Lördagskvällen avslutades med
te,surp6 och samkväm med under-
hållning av Kinnarps-borna. De vi
sade upp en så rihhaltig och trev-
lig repertoar av sång, mtlsik, tea-
ter, lekar att det i alla avseer-rden
kan . framhåilas som ett rnönster
för ungd,ornsanbete m'ed ideel'I an-
knytning.

På söndagen fortsatte förhand-
lingarna. Till styrelse valdes dist-
riktschef kontorsskrivare'Einar
Lid6n, Mölltorp', distrikrtssekr.
folhskollärare Lars Esaiasson,
Tunr, studiele/are lärarinnan Julia
Danell, F innerrödja, ungdomsledare
lanthr. Sven Andersson, Kirutarp,
junior ,edal'e fröken Alcy F red'
berrg, Finnerödja, och distriktsde-
nuterad fabrikör G. M. Fredberg'
Finnnerödja.

Ärsmöiet avslu,tadesr av dist'AfsmoLeL i,Vt'lulualrss' 4Y UFL-

lriktschefen scm dels tackade för
lett u,tmärkt vär:dskap, dels mana-
jae ,t.itt nya insatser för l\ffO-arbe-
ltet.

BöR,SIIG-SLUTARP B.

(a** a'iitrot)

Genom offentlig auktion
förrättas lörda.gen' 'den 5

1952 med början klockan 14

sterbhusdelägarna efter Emil

h$ l!if

Kinnorp
l_
I

]l Slutarps Högerförening
ll 'har sa,mmanträde i fören'ingslo-

lkalen, Slutarp, 0m torsdag kl.
119,30 rned föredrag rav ,lantibr. K.
lLeuchovius, Värsås.
I

I Skaraborgs Högerförbunil
| 'håtter nomineringsstämma nästa

lsöndag rkl. 15 å logen Thors lokal

lli st<twae.

ll Kinnevorls Röda Korskrets
ll anondnar fest i F öreningsloflra-

llen, Slutarp, i morgon kl. 19,30.

lFöredrag hälles av dr J. Rödjer,
l,Fattrtlping, orn Några vanliga in-
lfe'ktlonssj'ukdornar. Frogrrammet

lniuOer dessutorn på fikn, körsång,
l mmsirk,,uppläsning, kaf,feservering
Ioch auktion. r/r4- 52.
I'

som
april
låter

och

Lösöreauktion

trda tloihansson i Björkäng, Kinn-
arp, försälja boets lösa egendom
bestående av en st. orgel, Chiffon-
j6, soffor, ,sängar, bord och stolar,
väggur, radio, sYmaskin, damrnsu-
gare, glas oeh Porslin samt köks-
saker. Diverse handredskap, cykel-
kärra, ett jaktgevär m. m'

Inrop under tio (10) kronor be-

tälas kontant.
Vedorhäftiga köPare erhåller en

månads kredit.'
Hassla, KinnarP, den 31 mars

1952.
Erik Gustafsson'

l:ud till den planerade vänskapsmat..
chen mot rÄII( Pa grund av PIan
törhållanden. I'AIK ordnade i has
till en tr'åningsmatch mot l{innan.
och vann med 12-1 (4-0)' Kinnar]
rom inte kommit så långt med trä
ninsen ännu, kunde inte ge FAII
iillåckligt motstånd, men huvudsa

F'AIK VANN STORT
I KINI{ÄRP, I2_I

Heimer, LidköPing, låmnade åter

ken var iu att få matchträning'
I FAIK uPPenbarad6 sig tre nYr

mannar. Oite-sandberg gjorde lYc
kad re6ntre På cb. och På vi. debu
terade Gunnar "Ludde" Johanssot
,ör FAIK. I halvbackkedjan Pröva
des en nY sPelare, Wallgren' sor
senast spelat föY värmlandslage
Björneborg. Wallgren, som deltol
ttirsta hatvtek, gjorde en stark in':at'
och blir en god ersåttsre för Arn
Thoiin, som åtminstone tills vidar
får anses förlorad för FAIK. Han ä
:lock inte sPelklar de första mat
:her:na.

Förutom Sanclberg och Wallgret
kan nämnas Johansson ocl
"!'irrpen" Johansson på inrarna
Markrud i halvbackskedjan och Fin
nander På backen' "TimPa" RYd6t
vaktade må.let och skötte sig bra.

Målgörare: Gunnar Johansson
Yngve- Carlsson, Pelle Kar]sson ocl
l{aikrud 2 vardera, RoY Rundqvist
Eril< Johansson och Lars Johanssot
1 var samt ett självmål' Kinnarl
siorde sitt måI i andra halvleken
sista minut. | /q -S[.

Kl..10.30

Siimnatlstkurson i Kinnarp
avslutatl.

Den sörnlrad.skurs, scym Kinne-
ved: rSlrl(tr'-avdelning,haft anord-
nad i tre veeko{, avsluta'des i 1ör"
dags. .K'urseJr, som stått i lands-
tingets regi, har letts av siöjd-
Itiir"aninnan Märflha Wltkmarr. Sköv-
de. 0e 15 deltagarna ha vari:
A:stnid Ä,n'dersson, Axtorp, Mar,git
Aldensson, österg., Ingrid Anders-
6on, [-ofsg., Maj.{<en Joih'ansson,
Äl.arrp, Marianne Jansson, Nol,g.,
Britta ,Sandahl, Kinnarp, Eva
Ilarlstedt, trIassla, Maj-Britt Jo-
hansson Halsarp, Linn6a Jorhans-
son, Ejödket, Inga iSvensson, Ai-
torp, Inga Johansson,, Axtorp,
Gun-tsritt oman. Axtorp, Greta
Irundblad, Axtorp, Ella Liinnars-

9on, Narglanp, och Margot Abra-
hamss'on, I{,ol,rnen, Brisrnene,

Trill avslutningen, sorn hölrls 'i
kurs'lokalen i Kinneveds nya skoda,
lhade en rnängd intresserade iafun-
nit sig. Ar.d:s ordf., fru Margit
Andersson, österg., häLsade väl-

ffi'j.ff"'ä,j "fi,å,',ffiä':ä

Fotbol I | :'r,+3*lröH.råna*':*\-/ a ! | dan två år, thade samlåt så rnånga

lkornrnen. Efter ka^ffedrickning fö-
redrogs en trevlig kursvisa, var-
efter föJjde u,ppvisnring av de klän-
ningar, jackor ooh barnklåi"der, sorn
förfärdigats. Allt röntc liv)ig
uppskattnirrg" för gott ,utförande
,o,c,h bra prissf,orrn. rSå följde sång,
utdeln'ing av kursiatyg och tal,

å lttrottsplatsen, SLUTARP, 1 3nmlildg att alla ej denna gång
k rnde få de,ltaga. T\rå nya ,tursei

söndagen'den 6 april kl. 13 | t^.--" ,i 
r\uÅlvi

-ärför att an,ordnas nästä
fFK SKARA-SLUTARPS lF I vår' , "l't-9e-. l

MC Rex
Roadmaster, 200, ec, välvårdad,
skatt och förrsäkring betald, till
salu. Tel. Iiinnarp 66.

Arvidsson kan ei del-

taga i slympiadkursen
Gösta Arvidsson, FAIK, har läm-

nat åtelbud ti]I den av Svenska !.ri-
idrottsförbundet anordnade olympia-
kursen, som börjar i morgon på
Frostavallen, Skåne, och pågår t. o.
rrr. den 8 april.

Jag kan tyvärr inte vara ifrån
mitt arbete på vardagar just nu,
säger Gösfo Aru'id,sson, ty vi har sä-
song' nu och jag är ö.rerhopad med
arbete. Meningen var från början att
"kastarkursen" skulle håIlas under
på,sken och då hade det gått bra. Nu
skail det vi^sserligen hållas en kurs
i Skåne under påsken, dock inte för
ka,stare, och clet kan tänkas att jag
l.,an komma med på den i s äilet.
?räningen komiller inte att efter-
"sättas einellertid, utan. jag sl<all nog
göra all.t för. att-komma i 'tolympisk,'
folm. Tlvl-St.

8 st. rt-5 mån.

$0urisar
passanide till avel, till salu.

Sörby Svingåril, Kinnarp.
Tet. 149. Träffas säkrast efter

rk]. 19.

*"sKYTTE
u_

Kinneveds skytteförening
enordnar s'tatspristävJan i morgon
rned början kl. 9 för rekr5rtklassen.



1l--
;lntt tuttte too .

{ sågspån
\lutt satu.

il * Stutarps Möbelintlustri.

!l el. KinnarP 45.

n-

är,p, Iiinnarp; ers. Torsten Gus-

Utsädespotatis
Arran Consul, fältkontrollerad, till
salu. Tel. Kinnarp 1.

tavss,on, Prästgården, KinnarP,
Sigvard An'derss,on, 'Grånnar'P,
Vårku, nrla,'Sigurd Johansson, Sme-
degår,den, Kinnarp, Gustav An-
dersson, Lillegarden, Slutarp, Har-
ry Jo,hansson, lHalsar,p, tKinnarP,
Iilelmer Andersson, Österg'ården'
Kinnarp, Birger Andersson, Ax-
torp, Ilinnarp, ,oc r Allan Johans-
s,on, Alanp, Kinnarp. Att rePre-

I

tera a,vrd. vid länsförbun'dets
strii,rnm.or valdes Valdernar .Johans-
son, H. Trygg ooh L. ller,mans-
son. Tllrl kontalktman med >Jord-
brukets'Utredningsinstitut> valdes
H. Våring.

Ome'del,bart efter förhandlingar-
na följde ett föredrag av disP.
Svantesson, Västgöta Ägg, Skara,
so,m gav en intressant översYn
över denna föl' jordrbrriket viktiga
produ,ktionBgren.

Högtidstalet 'n*ölis av riksdags-
man ,Ilallagård, Slutarp, sarn gav

en åtelblictk 'över de tio år, avde'i-
Kinneved-Vårkumla BLF-avd. ]l:ilå:f va.it i'veriksam,het. Avd.

har firat 10 - ånsiubileurn' Ilrict"vi0 starten 21 medle'rnmar -"-;/.,r-'fr: -'-:- 
- 

"'"'llmedlernsantalet vid .senaste 
års-

Kinrieved-Vån"kurnla RLF-avd. llskifiet var 120. Det är, sade tal.,
hölrt i rnånrdags årsmöte i sambandllintq lbara faokliga uta'n dven so-

med firandet av sitt tioårsj,ubi- fl ciala intressen RLF hefattar sig
leum. Ord.f. Valdemar .Iohan'cson li med. Irfan tå;r inte inrj'kta sig en-

hälsade välkommen, varvid hanll bart på egna iniressen utan ävcn
särskilt vände sig till riksdagsman il ta hänsyn till övriga befolkniugs'
Hallägaird som ,fungerade som l[ grupper.
ordf. vid avdelningens konstitue- l[ trfter detta anförande 'framför-
rande rnöte just i samrna lokal där llae ordf. ett tack till riksdagsman
avd. nu ifirade sitt tioårsjubileum, llffatiagårC sam\ti]1 'dåvarande om-
föreningslotkalen, Slutarp. Av re- libud*-untt"n i länsförbundet, nu-

v,isionsberättelsen frarngiok att rä- llvarande lantbrukaren Äke Lin'd-

kenskaperna under året balanse- llgt"", Värrng, som även medverka-
rat på, kr. 1,660:10. Efter förrät- llde vid a:rryd:s trilclande. TilI rlessa

tat val firk styreisen föIjande sam- ll'i:aaa överlärnnades även triominor.
mansättning: ordf,, Vaid. Johan€-llLyckönslkningar till den jubilera'n-
son, l$iggs,g.; Slutarp, v' ordf. Gö- llee ai,'d. fra,,mför'des av h'1. a. liam-
ran Karlstedt, Ilassla, Kinnarp, l]lrler Puagnar Lan'dermark, Skara,
sekr. Hilding Våring, Fla*qsla, lloclh dis'p. Svantesson, ,Skara.

Slutarps Byggna,tlsförening u. p. a.
rhar rdd årsmöte ;till ozdföran'de

för innwarande år'omvalt Ragnar
Johanson. De stYrelseleda,möter
som voro i tur att avgå, n?i'rnligen

Evert rSandrån, Bengt Sa;muelsson

octr T,orsten Antdersson, omvaldes
för en tid av två år. övriga leda-
möter i styre,lsen är,o Gustav Jo-
;hansson, Otof Nilsson och Elof
Rerhn. Ttll sty'relses'uppieanter om-
valdes Sten Ählqvist oeh Gustav
Karl6n. Re;rrisorer blevo Gunnar
Gustavsson och Gert Joharsson
med J. V. Andersson och Fredrik
Airdersson sorn ersätta're. Styrel-
sen fiok i ,urp,pdrag att om möjligt
lubföra vissa föflbättringar i loka-
Iten sam't i öwrigt ubföra en del ar-

lteten som äro nödvändiga. {n"s|.

Slutarps Itlrottsplatsförening u. p. a. 
I

har hållil årsrnöte. Av styrelseberät- |

telsen framgick bl' a. att arbetet 
I

med omiäggningen av Idrottsplatsen 
I

fortskridiifrcgiameniigt och beräk- 
]

nas bli slutfört före juli månads ut-
sång. Kostnaderna för de hittills ut-
f"ördä arbetena uPPgår till ?'648:-
kr. Vad som åtcrstär är en gtlägg-
ninq av kastringar samt banor ror
hopp och uPPsättande av räcke jäm-
te en del smärre justeringar.

Kassakontot har balanserat på kr'
3.260:89 med en kontant behåilning
oå kr. 81?: -.Olof Nils-son omvaldes tiII ord-
förande tdr är ].952. Omvalda för en
tid av två år blevo Gustav Anders-
son, Oskar Kjeltander och Gustav
Gustavsson. I{varstående i styrelsen
äro: Evert Sand6n, John Karl6n och
Gustav Johansson. Till styrelsesupp-
'ieanter valdes På två år Allan Ahl-
qvist och Bengt Samuelsson. Övriga
ers. äro: Gert Johansson octr Sten
Ahlqvist. Till revosirer omvaldes
Ivar Gustavsson och Oskar Johansr
son med Torsten Andersson och Vik-
tor Pettersson som ers.

Kinnarp, v. sekr. Ilerbert Anders- Jl Viaare fölide ett yokat sam-
son, Alar,p, iKinnarp, 'kassör Uel-llt<väm, t'arvi'd ibl. a. förekom frä-
rner Trygg, 'Lriileg., Slutarp, samt llgesport meliån lag 'fr"ån 'Siutarp,
Erik Bolhman, S.lättäng, Vår'k'um- lli<innarp och Vårrkumla. Siutarp
la, Bengt Vårdr5n, Noigärden, Vår- llvann rned' 321/2 paäng rnot Iiinn-
rkumrla, ocih Ärvid Andersson, Hals- llarp 32 o'crh Vårkumla 27Y2.

trvar Gustafsson.

Fotboll
iKM

llinnarp-fftorp
å ÅSARPS IDROTTSPLATS

söndagen den 6 april k'1. 13.00.

KIF.

Slutarps Idrottsförening
har hållit årsmöte. Av revisionsbe-
rättelsen framgick bl, a., att kassan
balanserat på kr. 3.891:65 med en be-
håIlning på kr. 100:51. Under året
har bl. a. an.slag' erhållits från l(in-
neveds kommun och Riksidrottsför-
bundet.

Fotbollssektionens berättelse utvi- i

sar att verksamheten varit fram-
gångsrik och A-laget, som deltar i
östra Skaraborgsserien, ligger vid
vårens start på tredje ptats. Reserv-
laget deltager i Skara-ÄIvsborgs
Pokalserie och föreningens pojkiag
har även deltagit i seriespel.

TilI ordförande för är 7952 valdes
Allan Ahlqvist. övriga styrelseleda-
rnöte: blevo: kassör Elof, Rehn, sekr.
Gustav Gustavsson och v. ordf.
Bengt Samuelsson, vilka samtliga
omvaldes, Tage Hellman nyvaldes
till materialförvaltare.

Styrelsesuppleanter blevo John
Karl6n och Sven-Olof Johans,son.

TilI revisorer utsågos Gugtav Jo-
hansson och Olof Nilsson med Man-
ne Ruthman och Sten Ahlqvist som
ers.

Till ledamöter i fotbollssektionen
utsågcs Allan Ahlqvist ordf., Karl

lForsell, Mats Andersson och Berrrt
Gustavsson

TilI lagledare valdes Alla^n Ahl-
qvist och'Karl tr'orsell med Lennart
Karl6n som biträdande.

Till lagledare för.B-laget valdes
Gösta Johansson och Bert Carlsson.
Pojklagsledare blev GustaV Gustavs,
son,

Vidare valdes festkommitt6.
TiIl kapfen i A-laget utsågs Kari-

Erik.Lundin samt i. B-laget Bernt
Gustavsson. Skt-5r.,

Slutarps IF
tar emot IFK Skara i en vänskaps-. 

'match på söndag, där Slutarp bör i
ligga bra till för en vinst. Skarala- |
get kommer tämligen reservspäckat. I

lllatchen börjar ki. 13 
|

I

I Kinnevetls Högerförening.
t-,.I Kinneveds Högerförening har hål-
Itit årsmöte i föreningslokalen i Slut-
a.rp. Vid årsmötet talade lantbru-
kare KarI Leuchovius, Värsås, om
jordbruksfrågor och aktuell utrikes-
politik.

Till styrelse för 1952 valde för-
eningen.kyrkvärd Ragnar Johansson,
Slutarp, ordf., folkskollärare Axel
Nilsson, Kinnarp, v. ordf., hemäg.,
Torsten -4ndersson, Slutarp, kassör,
köpman Göran Sandin, sekr. Övriga
ledamöter i styrelsen blev kyrkvärd
Nils Johansson, Västarp, handh Bengt
Samuelsson, Slutarp, hemäg. Nils .dx,
Hals?ing, och hemäg. Gunnar I{arls-
son, Mönarp, Lillg. Tili revisorer val-
des fastighetsägarna J. V. Anders:
son, och Viktor Pettersson, Slutarp.
Till ombud vid förbundsstärnman val-
des Oskar Gustafsson, Vårkumla,
Ragnar Johansson, Slutarp, och Gö-
ran Sandin, Kinnarp.

I samband med årsmötet visades
två filmer. flvt-SL'

OfiD. SAMMAI{TRÄDE
rned

$lutarps Etektl, Distt,

Förening
u. p. a.

hålles i Föreningslokalen, Slutarp
tisdagen den 22 dennes kl. 16.
Ärenden: Enl. $ 21 i stadgarna

Av ing. fr. Trollhättt
Kraftverk redogörelst
ang. förstärkningsarbe
ten.

Slutarp den 5 april 1952.



Vårt varnf,a tack
till släkt och vänner, kamrater och
grannar, till Kinneveds SLU-avd.
samt till traktens ungdom för den
storslagna hyllningen under vår
lysningstid samt på vår bröllops-
dag.

Ulla och Tage Karlsson.

KOMMA ATf UTLÄGGAS
å följantte platser inom Kinneveds
Jaktvårdsförening:

Hassla Våistergården; Halsarp
Kyrkogården, samtliga gårdar i
Naglarp, Verner Olssons Alarp
Notgflrder4 Ledsgården, Högagär-
del Enåsenr, i Kinneved; samt,

gårdarna i Grolanda, Skrädda-
regården, Lyökorna, tr'agerhokn,
Tokpslätten, Kyrketorp, Simon-
torp, St. Risa och Ebbarp.

Kinnevede Jalrtvårdsf örening.

Ilinneveds SkJrttef örening
har hållit årsmöte å lkf6 Kinnehall.
Av styrelseberättelsen framgick att
dntalet aktiva sklttar ökat och upp-
går till 52. Skyttemärket i silver har
erövrats av Stig Karlsson och Rune
Arp samt bronsmärke av Gunde Jo-
hansson. Intyg för årtalsmårket i sil-
ver har erövrats av Gustav Johams-
von. Ärsavgiften bestämdes till 1 kr.
för rekrytklass, 2 kr. för klass f, 3
kr. för kl. II och 4 kr. för övriga
klasser: Ammunitionspriset bestäm-
des till 14 resp. 10 öre, varjämte var-
je medlem erhåller 50 fria skott.

F öreningens träningsskjutning
börjar den 1 maj.

Till ordf. omvaldes Julius Karls-
son. Nyvald i styrelsen blev R. Arp
efter Gus.av Johansson, som undan-
bett sig återval, samt omvalde Georg
Johansson. övriga ledamöter i styrel-
sen äro Arvid Andersson och B. Eng-
dahl. Suppl. bievo: Helmer Trygg
och Rune Fredriksson. lfill revisorel
valdes: G. Karlgren och Folke Lars-
son med Gunnar Ciausson och Bengt
Karlsson som ers. Till representant
vid Skaraborgs Sky'tteförbunds års-
möte utsågs Julius Karlsson med
Vald. Johansson som ers. Represen-
tanter vid Fslbygdens Sklttekrets
årsmöte blev: Gustav Joharwson och
Rune F redriksson med H. Trygg som
ers. TiIl instruktör samt må.terial-
och ammunitionsförvaltare valdes
Erik Gustavs"s:on, och till tävlings-
sektion Julius Karlsson, Erik Gus.
tavsson och Rune I'redrikson. Skytte-
veteranen Valdemar Johansson har
meddelat föreningens ordförande att
han har för avsikt att som gäva till
föreningen överlämna 100:- kr. att
användas till pris inom förening€n
enligt bestämmelser, som donatorn i
samråd med styrelsen kommer att
utforma, tV[a.$\,

tsotboll: Iolq -ce.
. Slutarp-IFK Skara 2-5.

Skara vann råttvist över SiutarP
i söndagens träningsmatch, men siff-
rorrla voro i överkant. Hemmaiaget
höIl spelet bra uppe i första halviek,
men i andra halvlek tröt konditionen
på den tungsprungna planen. Slutarp
tog ledningen genom hY. Lövgren;
men före halvtid hade gästerna änd-
rat ställningen till 2-1. I mitten på 

i

andra.halvlek, då gästerna ledde med I4-1, kom Slutarps andra mål genom I
fc. rFi. r'r^^Läs- I

ii Vänskapsrnatcher.

I Sandhern--Ftoby B -3,1l Sandhem B.- Rapid, iralk. 0_2.
I I.AIK- Hqimer l-1..
I FAIK B- Heimer B 0_2.
| lFK -IFK tr'alköping 4_8.
I Våmb- Tibro 0 --i.
I Töreboda-I{arlskoga 1- 4.: FT5llekis -Tomt"n i.. 9.
i }fossehro ..IFK Tidaholm 4,-_1.

i

lr
j

Sl<övdc AIK- IIIK F atk. B 1_0.I Hällekis B- Tomtcn B 0- B.i +;ä;;:rF,K'öi;;:ä"-n 2*5.I Slutarp-IFK Skara 2-5.
Slutarp B-BörstiE 2-1.
Vartofta-Trärlet B 1-6.
Skara-Rydboholm .2-8.

KM-fotbollen.
östra. Skaraborg.

Väring-IFK Vär.sås 2-8.
Tidavad-Skuttorp 2--5.
Itr'K Skövde*Ätgarås 8-0.
Firnmersta-lllvåker 4-?.
Karlsborg-Ransber.g 14 -0.Trix-Borgunda 11-11.
Ekedalen-stenstorrrl-2. .:
Kinnarp-Valtorp 4--1.
Gate- Madängstrbtm Z-9.
Blikstorp-N. Fågelås 1- g.
Gustav Adolf -Håven B-2.
Mullsjö-tr'olkabo ?--8.

Fosforureparcrads agg

I

ft

Strömavbrott.
Folköping, Gökhem, Morko, Floby, Vortofto, Kötfilstorp, N. Äscrp,

Grolondo, Slutorp, Oioforsen, Ryfors övre och Ryfors nedre.
Kraftleverans,en ko.glmer atL vara bruten för a'bonnenter anslutna till
Qvissle kraftstation, Gökhem och Marka E. Di,strib.-föreningar ons-
dagen den 16 april 1952 m,ellan kl. 00.00*03.30; Falköpings stadis tek-
niska verk, Grolan'da, N. Åsarp, Slutarp, Vartofta och Kättilstorps EL
Distriibutionsförenipgar, öjaforsens Kraftver'k, Ryfors nedre, Ryfor*"
övre samt Torv AB Ryttaren onsdagen den 16 april 1952 mellan kl.
00.00*05.30 samt fredagen den 18 april mellan kl. 00.00-05.30.

Anläggningarn'a kunna dock sättas under spänning när som helst
under ovan angiven tid. to Tnolr,HarrE KBAFTvnplK.

lByggnattstillstånd i Kinneved.Sluta'tps Sarnhällsförening
tpsiöt vi'd sitt nyligen lhållna

årsrrrlöte att utsträekr 6ilxsningenS
,beiysningsnät till Mossagå,rden.
Bland övriga 'besliut kan mäikas,
att dre sed,vanliga m',idsommarfest-
lighet!:rna även'komrna att an'ord-
nas i,,år. Iiassakontot har untder
året öalan'serat på kr.r 3,838:24
rned eh 'berhrållning vid årets slut
av kr. 1,187:81. .

Till ,led,a,m,öter av styrelsen örn-
valdes 'Evert Sand6n odh'Olorf Nils-
son samt nyvaldes Eiof Rehn. öv:
riga styrelseled,amöter äro Ragnar
Jolhansson och Gustav Johansson.'

IUt4-tA. Kinnarp-Valtorp 4-1.
Valtorp gjorde övenaskande hårt

motstånd i KM-matchsn ms1 Kin-
narp i söndag's, men mot slutet low-
nade det för hemmalaget, IlinnarP
hade sina bZista i cf. E'.lon Ärvidsson,
som svarade för tre av målen, samt
hi. Kurt Johansson, vilken nätade en
oåno

,l Länsstlrelsen rhar meddelat Ar-
lnol'd Näsström, Kinnarp, tillståncl
latt å tornten Hassla. Våis,tergården
l2:L i Kinneveds socken av F'rö-

Suppl.: Torsten Andersson odhll
Bengt Samuelsson. Till revisorer 

I
valdes J, W. Andersson och ViX-;:'
tor Fettersson rned Ivar Gustavs- |
son ,o,ch Gust. G,Lrstavsson sorn I

ersättare. tolq's*- 
I

lkrinds lkornrnun u,ppföra ett ho-
stads- och affärshus utan ihinder
av rådande rbyg.gn:adsföfbuid. tt/ll

- sL,

SAMUbLSSONS.
Tel. 119 liinnarp.

r</q_9"
Frökinds folkskolestyrelse

S L,U;T A R'P.

i kval. ooh statsplomberaldl varå.
Tirnotdj, röd,klöver, alsike, vitklö-
ver, betesvatlfrö och specialbland-

tilistånd för rerparation av 'S,örtbY
n'u erhållits. Till leda-

nd!,ter i aribetdli,<imnaitt6n för fes-
reparationen va'l'des foll<slkole-

sty'relse,ns ordf. I. rcuståfsson,
Slutarp, ooh lhr E. Jothansson,
A,lar,p, [inneved.'F,olkdkolesty'r'el-

arrbetsnärnnd lhade hesikti,gat
tetrs samtliga skolor sarnt

en .utredning om skol-
byggnad$behovet. Det rprogra{n

m uppgjorts crmfattar två nya
låiranbostäder i Kinnarn samt tiil-

ggnad av två lär'osalar vid Cen-
trals,kolan sarnt lokaler för skol-

nsibesptirs:rtitng" tsrirsrnene folk-
sko}a repareras'för småslkolans be-
hov oeh Ekarps follkskola i Bör-
stig omlfyggss varjåimte !vå nya
lär'arboståi.denu,prpföras. Slutarps
srniånsrkola ornhyg'ges. Folkslkole-
styrolsen tillstyrkte det uppgjorda
prOgram,rnet.

trör insbruktionsverl<sarnheten i
,besiutades att orn ,rnöj-

ligt etalblea'a samar,tbete rned Var-
tofta ooh Vilske skoldistrikt. FoIk-

yrelsen rbeslutade att ingå
till tk. stkoliiversty're,lsen med tbegä-
ra,n att få fö'räntdra en e. o. .folk-
skolläranetjänst vid Ekarps folik-

tili ord,inat-ie.' TiLI ,e. o. srnå-
skollärafinna vid Brismene srnå-
srl<ola undår nästa läsår antogs ,fru
,Dolora llrundin. överlii,raretjän-

flnorn distriktet. srkuile utan-
Ftolkskolestyrehsen god-

tnåiffat avtal ,orn eld,nin'gi och
i Luttra sl<oia fön en
'uv 1,800:- [rr. per år.

U'pprättad nor'mallnstrrulktiion ftö'r
tillsynsliirare antogs. Beslutades

horthyaa b,ostaden i srn{sikolan
rl,utts:a fön 70 rkr. per ,rnåL:ra'd.

Virdare fattades heslnrt om uppsätt-
nring av staket vid Slutarps srnå-
slola odh reparatri,on av elstä'derna
i Lagerstonps skola. F örrsök sliul-
le grttres att cim möjligt få till
ståmdr manilig slöjd v'id Centra -

Fragan Fåixom skulle ut-

'lre'das av thrr A. Gustaf,sson. Irutt-
'C, Joha,nsston. Br{smene, och

. A. öhrnell, Bönstig.



SI,UTARPS SAMIIÄLLSFöEENING
anordnar sin traditionella

Ivat Gustafsson.

zL&t-fl.

I

HEW{BYGDSFEST

, {}rd, årssarnmanträde
hålles med ilelägarna i MönarPs

iltossutdikningsförening inorn Flo-
by rn. fl. socknar i föreningsloka-
lån, SlutarP, lördagen den 26 aPril
kl. 17.

SiutarP den 17 aPtil 7952'

tloels trio

I kväll spelar

Aoge
uprp 'till SÄSONGENS SISIA
DANS i
f,''öroningslokalen, SLUTARP

A SIGGAG., SLUTARP'

står tillgänglig ardennerhingsten

Paulax 9332
prem. B, fx bls. 3årsrnått 160*
Z3O-Z8,S. Avelsföreningens för
svenska Ärdennerhåstens Heders'
pris.

Ävgift ?5 kr. Frisedel full avgift'

Kinnevetls m. fl. socknars
Hingsföroning.
Tel. 115 KlnnarP.

I I Slutarp mötas IFI(
I stooar zl-lq'la'
I

lo.'flhltarps ltr- i en intressant match'
i,tel sästårna frrr hållas som favori- I

Itc,. ilIat"hnn bdljar kl. 13. 
Ill

MIDSOMMARAFTON och MIDSOMMARDAGEN'

Froktlrd$ Effi" SlunNGl
Ombudsfullmäktige ka1las här- I

med till årsm'öte tisdagen den 29 
|

april kl. 19'30 i folksliolan, Kinn- 
|u"tr"nu*r, 

enl. stadgarna' stadse- 
|ändring' 

stvrersen. I

Kommitterade.

anordnas i
Föreningslokalen, SLUTABP,
tisdagen den 22 aPril kt. 19.45.

Program:
Föredrag av lärarinnan Frö-
ken Nanna Wiberg, Mullsjö.

Sång, Musik, Teater,

Deklamation m. m.

Ka.f feservering.
Intr.: Äldre 1:-, barn 0:50.
Alla välkomna!

Kinnevecls SLKF avtl.

Hennmets sfton

Dans i Slutarp
lördagen den 26 aPril

Itlrottsföreningen.

Utsädcspmtatis
Arran Consul ftän
odiing til'l salu" Tel.

kontrollerad
64 Kinnarp.

Högtldlig medallutdelning i

Landshövding

a/q-52, kommunalmän

Nåmndeman Erik Gustafssvrn,

Hassla.
Söndagens högmässa i Kinne-

veds kyrka formade sig till en sär.
egen högtid, då landshövding
Domö utdelade Patriotiska sällska-
pets stora guldmedalj till*två av
den gamla kinnevedskommunens
främsta kommunalmän, folkskollä-
raren Axel Nilsson och nämnde-
ma,nnen Erik Gustavsson.

Högmäss,an, som förrättades av
kyrkoherde Lar:sson, inleddes med
Wid6ens >Uppstånden är vår Her-
re Krist>, utförd av Kinneveds
kyrkokör.under ledning av kantor
Kjeilström. Efter predikan förrät-
tade landshövdingen medaijutdel-
ningen. I sitt tal till medaljörerna
framhöll han betydelsen av enskil-
da personörs insatser för landets
och kommunens bestånd och för-
bättring. Vårt samhälle bygger på
gamla traditioner, och det gäil.er
inte endast att slå vakt,om dessa
oeh förvalta våra garnla styrelse-
former utan också att verka för en
förbättring ootr ett framåtskride'-
de; . 'Detta , fordrar god vilja, och
pliktkänsla hos dem som anför-
trotts allmänna uppdrag. Dagens

Kinneveds kyrka i söndags
Domö guldmedalierade två kända

utmärkelse är stor och förpliktan-
de,' öeh iandshövd,ingen sade sig
vara glad åt att få utdela den till
dessa båda män, sorn i så rikt mått
uppfyil'de de höga fordringar, som
måste ställas på en person i det
allmännas tjänst. På Kinneveds
och kommunensr vägnar gra,tu-|era.
de landshövdingen medaljörerna
till den höga utmärkelsen.

Efter högmässans slut bjöds
landshövdingen jämte den garnla
kommunens förtroendernän på kaf-
fe i prästgå

tr'olkskollärare Axel Nilsson,
som varit folkskollärare och orga-
ni'st åren 1911-47, har följande
meritlista: Led. i Kinnweds hyr-
koråd;,v, ordf. i komrnunalnämnd
och därefter ord,f. i kommunal-
nämnd och -stämma, fattigvårds-
styrelse och barnavårdsnämnd,
kassör i boställskassan obh åtskil-
liga fonder, Iedamot i pens.-styrel-

Nämndeman Erik Gustafsson
fick sitt första uPPdrag i kommu-
nens tjänst 19'19 sorn ledamot i fat-
ttgvårässtYrelsen. Han har varit
o.tt. i Kinneveds kommunalstäm-
ma åren 7924-195L oc'h i Kinne-

veds fattigvårdsstYrelse under

samma 'tid, ordf i ' komrnunal-
nämnden l927-1g57,,ordf i bar-

navårdsnä.mnden 1925"--34, ordf i
skolstyrelsen 1933-1942 samt

1949-1951 och ordf; i familjebi-

sen, ordf. i Börstigs odh Brisrnene

taxeringsnämnd, ordf. i Frökinds
beredningsnämrld, ledamot i Kinne-
veds och Vårkumla taxerings-
nämnd, luftskYdds'fogde, Prisom-
bud och lantbruksnärrindens orts'
ombud.

drassniimnden 1940-1951' G' är
nu 

"teaamot och sekr' i Frökinds
kommunal;fullmäktige': ordf i F'rö-

kinds kommun-alstämrna, kornmu'
nalniimn'd och fattigvård'sstyrelse
samt familjebidragsnämnd'

, ?"t {q*s*.
Iitrnttsl'ott*ri i Sluta,rl,.

$lutnr,pn ld,rottsförening har av
låinsctyrelsen meqldclats lillstånd
.att till ftir'mån för föreningens
idrottsliga verksamhot anordna
ett lctteri omfattande 5{}0 iotter
å 1:*- kr, Per lott salnt rne* ett

instvövde av 302:- irr. Till kcn'
trollant för k:tferief har föro:ri-
nats poliu,man TuYe Fslk i Kinn-

Fotboll
Kinnarp-0ustav Ådolf

FalköPingsserien.

å IrtrottsPlatsen ÄSAR'P'

Söndagen den 27 aPril kl. 11'00'

KIF.

Folliskollärare Axel Nilsson,
Kinneved.



Fören ingslokalen, Slutarp

lörd,agen den 26 april kl. 20.
MUSIK: AAGE HOELS TR,IO.

)

t

)
t

I

)

SRB tjunkalv,
1 må'n., f.ader 377 Storeberg, 8 po-
äng, moder 190 Ruda, s,tamboks-
ber., flera stamboksförda mödrar,
till salu å

Siggagårdery Slutarp. Tel. 11b
Kinnarp.

VÄNSKAPSMATCHER,.
IFK Falköping B-IF,K Skara B-0
Tomten B-Floby A 1- 1
Ekedalens SK-IFK Tidah. B 2-0
l\{ar'bäck- Trädet 2-0
Stenstorp-Valtorp 1-4
Stenstorp B-Vaitorp B 7-2
IF-K Faiköping C-Kieva. BK 9-0
Kinnarp-Trädet B 4-2
Edsvära-F-loby B 1-1
Slutarp B-Grolanda 0-2
Åsarp- FAIK B 1-4

KM.FOTBOT,[,81\.
östra Skaraborg,

Gustav Adolf-Slutarp 2-7
Mullsjö-sandhem 0-1
Forsvik*IF K Skövde 1-4
Värsås-Våmb 0-3

l;
I
!

MOBLER, MATTOR,
MöBELTYGER, MADRASSEB
billist.
L. GUSTAFSSONS
MöBELI\XT'ÄB.
Slutarp. Tel. Kiunar!,179, 1,

26h-52. r Falköpingsserien möta,s
på Äsarps plan Kinnarp och Gustav-
Adolf i en match, som betyder myc-
ket ,för båda lag:en. Lagen ligga 1

resp. 2 poäng efter ledande Madåirgs-
holm. Kl. 13.30 börjar matchen.

Kinnoveds kyrka. z6lq-€2 '
Riiksantikvarieärmhetet har ur

anti'kva^ri$k synpunkt dntet att er-
inra mot elektrisk 'klookringning
i K,inneveds [ri.Cka. såvida garan-
tier kan liirnnas för en jämn och
Iugn gång.

Tillkännagius$
att taxeringslängderna över 1gb2
års fastighetstaxering inom Frö-
kinds kornmun finnas tillgängliga
under tiden 30 april-2O maj å föt-
jande platser:
Brismene: hos handl. Carl Johan_

son,

Börstig: hos G.
skolan,

Kinneved: hos
Alarp,

Luttra: hos Sigurd Johansson,
Munkagården,

Vårhumla: hos Sven Neiirnan. Ves-
terbo.

Alarp den 26/4I\SZ.
Evalcl Johansson.

Kommunalfullmäktiges ordf örande

Kinneveds kyn[tokör
häIsar VÅREN vid vaiborgsmässo-
bålet å Tångavallen, Slutarp, ons-
dagen den 30 april kl. 20 (precis).
Kollekt. Tal av kyrkohercle Lars-
son.

A. öhrnell, Kyrk-

Evald Johansson,

-ll

med ll
Krr{NEVEDS M. FL. SOATNAP"S I I

HINGSTF'öRENTNG I I

Eloktrisk Lkloolaingning ävenordinarie årssammanträde I l- ; ri"ruä, frif".-niq-sz-
med | | fnföran,de av elektrisk klock-

KII{NEVEDS M. FL. SOCI(NAPIS I lringn[ng $ynes, nu 'bli allt vanliga-
HINGSTF.öBENING I lre i vår"a k1"r'kor. Nu senast har

" I r*:i*I'ringsvänd hög ålder. Denstadgarna. I 1",'- 
o', 

,

Styrelsen. i lstora kloclkan är gjuten av Arvid" ' lBöös i Göteborg 7742 oah den
1är 'om,gjuten av C. A. Noriing i

våren hötsos med iji'f:nl-"ifi:: -#å:jf"å:l 3;
r | | o in?imJigen upp,fört år 1819. 'SjälvaIOI OCn SOng ir.y"f."" är-däremot myc'ket gam-

östra Skaraborg.
Tomten I3-AxvaIl 1-.0.
Stenstorp-Trix 1-1.
Mu1lsjö-Sandhem 1-0.
Hjo B-Slutarp 2-6.
Värsås-tr'orsvik 2-3.

m. b. p. a. iriksantikvarieåi,rnhetet dörkJarat 
I

hålies i Byggnadsföreningens lokal,j latt det intet har att erinra ur an- l

Slutarp, tisdagen den 13äaj kI. ia i lUt "rttsk synpun'kt mot införandel
Ärenden enligt föreningens stao- i l-av 

dylik ringning i Kinneveds kyr- 
|

gar samt föregående årsftä*-un. I lku:-.
besiut om ändrad lydelse av g 5 i I I .51"*"*L d,"",n3 inte.någon:"n-

Axvall
Slutarp
Sandhem
f orsvtK
r/ärså.s
'frix
Tomten B
Mullsjö
Stenstorp
Hjo

Madängsholrr
Kinnarp
Gu.stav Adolf
lrAIK B
Eolhabo
^A*sary
6rrll*rnla
Sn,nclhem
V at'tofitz
Käitilsl,orp

1282228-15
1287329--17
7277434-16
7252525-78
1260636-39
7243523-24
7147619--25
1233617--30
1q)1aq1tn

11 22726-37

12 11 0 1 66-11 22
12 t0 0 2 56-16 2A
72 9 l, 2 43-29 79
t2 7 t .4 3r-20 75
72 51 635:33 11
tz 5L 628-37 1
72 .* 9 7 X8.,,3'L i
t* 4$ 82*-*41{i I

:,? H* *27,,,.\t.t I

1:: {} {} 12 ',},!)- (3';) I

1B
II

15
12
72
l-1
I
a

6

Falköpingsserien.
Vartofta-Madängsholm 0-7, Kin-

narp-Gustav Ädolf 1--0, Sandhem
B-Äsarp 2-3, Kåttilstor'p--I;'AlK
2-4, Grolanda--!-olkabo 3-'.3.

i AXTORPS MISSXONSIIUS
lördagen den 3 rnaj kl. 19.30. lnar DI' a. err dAr llggan'de medel-l
>Sångar-Sara>, fru Sara och Helee lltida,gravsten rned et,t stenkors vjd
JosefÄson, från Sandhem, s.jungär llvard'era ii'nden. En f,öga trovär- 

l

och spelar. Cart Cusiavr.;;;;l[aig sagen förnnä]er att under den-]
Valter And6n medvelkar. Kaffe- lisamma skulle vila en kyili"'bygg- 

J

servering. Koirekt. Aila värkom""' 
i i ilT:fi:, nä":_TH;iTläi:ä 

IMissionsförsamlingen. liä";lu""r arl denna typ tirurasl

bl. a. en ciir liggande medel

in'€irmligen ,även pp andra gamla

I kyrt<ogårdar här i Viistergötland.
lÄven i vapenrh'usgolvet ligga en del
lsamta gravstenar fasL rbetydiigt
lyngre iirr 'd,en förutnämnd'a. På

ldessa kan man läsa ,årta en 1668,
it7A2 odn 7707. I ,kynkan finnes
i,e9.Lg6 gp rne-deltitla 'ilo'pfunt arr
sand,Eten ,lrred ornarnent, s,orn löpa
r'unt oryn skålen. Denna dopfunt
stod för,'ut ute pä 0<1:rkogården

lmen blev på i.nitiativ av framlidne
kyrkotrerde Eorell infiyttad i kyr-

l,l{åJr,
I I sakristian står ookså en rna-

ldorya'bitO av trä från katolska ti-
{den. Den är stor som en fl'icl<a
I i honfirmationsål'dern.
t_

AI! avhämtnimg
av torvströbalar vid Karbo torv-
strömagasin kan fås' genom beställ-
ntnq

Tel'. 19 a Kin;narp.

ldrottplatsen, $lutaru

Torsdagen den 1

Semifinal

iffi $kövde- $lutarp

tl'r2..on*nt hå,lles i axtorps
missionshus om lördag kl. 19.30, då
>>Sångarsara>>, tidigare verksam i
F rålsningsarm6n, och hennes make
Helge Josefsson, vittnar, spelar och
sjunger, Dessutom medverkar Carl
Gustavsson och Valter Änd6n.

maj kl. 13.00.

i KM.

Skarn*Å1v*l.rorgr }l*kalnorio.
Ili'K ö.."-Å*a.r'p 13 7^ -2.
Yn;talila I1"-S'icrhy W fl -,#.
fiiitisbr:r"Ei S*-8örstig 4 ..0. ,
Kinnirrp l3*^llapi* i,--"2.

Ordinarie årssamrnanträde
med

KINI{EVEDS M. FL. SOCKNARS
H{NGSTF'öR,ANING

m. b. p. a.
hålies i Byggnadsföreningens lokal,
Slutarp, tisdagen den 13 maj kl. 18.

Ärenden enligt föreningens'stad-
gar samt föregående årsstämmans
beslut om ändrad lydelse av g 5 i
staclgarna.

Styrelsen.

Halm
.W,

till salu. Tel. 66 Kinnarp.



SIEDT,EMMATiNA I

Vartofta

Mejerif örening
u. p. a.

kallas 
.härmed till otd. kretssam-

manträde på följande plats'er och
tider:

Missionshuset, Vartofta, den 20,1

maj 7952 kl. 19. med de medlem
mar 6orn äro.leverantörer till Var
tofta Mejeri, utom Kinneveds soc.
ken samt Vårkumla, Vårskäls ro.
tar i Vårkumla socken.

NTO-Iokaleil, Kinnarp, den 21
maj 1952 kl. 19. Med medlemmar
inorn Kinneveds socken samt Vår-
kumla Vårskäls rotar i Vårkumla
sockcn.

Kättilstorps kaf6, Kättilstorp,
den 23 maj 7952 kl. 19 need de
rnedlemmar som är leverantörer:
till Kättilstorps rnejeri.

Inöreningshuset, Sandhem den 30
rnaj 7952 kl. 19 med de medlem-
mar som äro leverantörer till
Sandhems Mejeri.

Församlingshuset, Mullsjö, den
31 maj 1952 kt. 19 rned de gmed-
lemmar som äro leverantörer till
Mnllsjö Mejer!.

Stad ge enli ga- F.enden.
a $tyrelsen.

Kinneved.
ORD. PASTOR,ATSSTÄMMA

i Kinneveds folkskola måndagen
den 5 maj 1952 kl. 15.

Ortlf.
"-

ORD KYBKOSTÄMMA
med Kilneved,s församling samrna
dag och pJats [rl. 15.30.

Ortlf.

I I Frökin{ls Erlainila sJukkassa

Fotboll ll .Frökinds 1,m,ffitå*H'lt{ffi
r,,rottsp,ats",,, srotu"p, ll skoldistrikt ä*ff*#;H1 ,stlm:*;

söndagen den 4 maj kl. 11.00. | | rnskrivning av nybörjare vid *\T1l*]:?l:Iu" mediemsantaiet
I lr'--;;;:;:-^ ^,-^r^- ,i--*.1^- -" -:'-" vid å"nsskiftet 558. Antal sju[<-

ffiullsjö - Slutarp I låffi'f,f,li"'i'il;lT:l'?.å"',i'": ffi"'Å: ;ffi*j ;g'**rlli:' ' ' ' 
ln"ismcndskola fredagen d,en g maj ffi;i"ffi;ä;,;#;rö; *"in-

!r,. ! . n ,r Er | 7952 kl, 72. -^_ oon .^_il L-*_ .rKl T -i,,ir.nam,Sliodrg*r" frtholh 1""-*:":;;'' iiÅ^,.,_ Äon ^ nor 389 och barn 154' r sju[<pm-::::: lSörby skola fredagen den 9 maj ] ning hade mtbetalts 1,b81 rkr. oclr

stor. Skövde gjorde första rnåIet ge- 
J | 1gb2 kl. 1b.

nom vi. Kallrison i 15 min. Tre min. ll-,
sena.re rrtiä,mnå.de vv- sr";J-*" .u il-tlkarps skola lölördagen den 10 maj I 

DöLL[u5' lur faÄs[rsuer ru'du' vel
2 | under året ut'betalda sjukhjälpen

nom vi' Karllrson i 15 min'.Tre min. ll*uo".* cknrq rÄrÄoaan n^- r^ --.i I sättning för läkemedel 13,33. Den
senare utjämnade vy. Sanflidsson på llrmrps snurä r(}

en iyrboll-. Ställningen 1 1 stoa sig, ll 7952 kI. 72,

t'"tff"ng:y*ru:-'.*$* å:"*- ll- m.r."i'ningspriktiga är barn röd-l ff.?ä.tt'iå.::"ffiThitJgfuItr
"guttat. r 21" och sl *i". -ruliåorr*i. llda år 1945 eller tidigare om upp-l ;:;;".;"Jcri:!_a4orrc 17e- F;ir

3{f"tX. Slutarp-rF6 Skövde il 1952 kl. 13. I i "oatt"ittg 
fiör sjulkvår. 949.' 1-4' 

I lstutarps skola fredagen dbn 9 maj I Ko,stnader tör ir,rtagning å sj'u:k-
ITI :1'^:uf..9""1j'j-,t^ty-t'1,?:T ll firz H. t+. --*'i varasansrart frrade ,rppåatt : tittgenom seger över hemmalaget. Vins- i | | Y@rwuD!@ ur{r'6@ev

tln var åttvis, ,,'ur, ffiJt'äai-iå.llr,uttra skola fredagen den 9 majl 96,95. T e"sjittryl{iör läkarvrård
ha.d.e utlbetalts 3,036,Ob osh i. er-

vi. Karlsson sitt h.at-tric, varav det llskov med inskrivning erhållits.

i 'Kinneveds socken av Frökinds l,

av målvakten. Åven vicl ået ui"tä, il T. f. distriktsöverlära j med,lernmarna i sjukhjälp, rnoder-

å?'äfJ!!ffi"'I;'),liåi3ä;J,11'ääi j, 
skapshiärp ooh ibarnt'lliirgg utbe-

*i"8,å?""1r;:3'Jff:l,f",ä:".##:iluöil0fta-Frökinds $Ll|ll llnJtrHä.x'if' !i,ile,$;trnavarinteidetslag:manbrukarll- 'll hjäl'psfonde,n'utgjorde vidårets
vara van vid. Cf. Andersson hade enl lfråtter ord. kretsmöte i föreni&gs-I slut lkr. 6,902,90. Årets förva'lt-
svår motståndare i skövd"-srt';1nj:"I-i llokalen, Slutarp, söndagen denl n,ings,kostnader uppgic,h till sam-
.h l^hqhcd^h 1r!lkah fr:b. Johans,son, vilken tog allt. Inrar'- 1,.---^^l'r-, r" 

.- I

na hade växlande rr"å*fnn"' i"Åi"*" t 11 maj kI' 16' 
- - . ll manllagt 2,489,44.

ö"ii;;;å;'-;;;;pä;?ä'=?'",it"1ä | Progra*: Föredrag av Fru Majll Till revisorer valdes trrr olof
fram sina yttrar i bra_porsitioner.pllarsson, Luttra. ll Nilsson, Slartarp,,odh G,unnar Wil-
Dessa båda, Johansson och Sanf|ids-f I rrraqfar cåno mrrq.ik ll -^t--^-' rz:**-** *^J .F.-, Tnaav

na naoe vaxlande lramgäng r slnc I
:orerråvanoen, 

"out upåruZie Åtuncrtats I Program: Förqdrag av Fru Maj ll Ttl revisorer valdes trrr Olof
fram sina yttrar i bra_porsitioner.pllarsson, Luttra. ll Nilsson, Slartarp,,odh G,unnar Wil-
Dessa båda, Johansson och Sanfrids-'l Teater, sång, musik ll sotsson. Kinnarn. med fru Inger.lon, orsakade de flesta farligheterna. | ^,,_ -;,, ^I^ -.*tr-^*-^ ll '-----:'
som ovan nämnts "*";1.'ää";#; l Älla SLU-arevälkomna. ll Persson, Slutarp, oclr hn Hilding
klippan i försvaret och hade gocl j I Kinnevels SLU. ll Våring, Kinnarp, som sutrryf. Titt
hjäIpavytterha1vornaCarlinochi||lornbudvidcentratIkasSansårsmöte
Nilsson. Bäst i kedja"_-t"l,l:',åtf:l '-_.

,eurrar. r z! acn 11 mln. lulrDor'(1a(1elr-* -- lrurboru "",.*_"ur-l ba"ru,bidra,g utbetalts 179,_. ,Fiir
vi. Karls;on sitt hat-tric. varav det [lskov med inskrivning erhållrLs. I centra,Ikassans räkning har tillförsta måtet s1äpptes in ]ättvindigtll

vidlramspelningarna, medan odneil iDeoan l5'tnnarps r(lroLlsrorerur5 I gren, Luttra, sorn suppl , Ölt'fz'
tycktes komma bort vilket kanske i I hos länsstyreleen herrnstä]lt om I

viss mån berodde pa pra"en, ""*i"t" I prövning a.v ,föreningens' rätt ut! | .
i:ar i bi'-"'a skick erte'; äf,ii"'"o" I tervän'a der's ctt ornrade "?'{:il 

Iuu'rs'a,, stä,,gsslPålar
Domare var llarry

"oå"håää." ä"l1-äåariå'äu, 
-'""'' 

l kvm.. från faistigheten j
I llassla ö.,":**:9.1_1:3,..!

vingen carlsson-Irdilsson' Även Hög- Kinnarps trF förvärvar *r:k. | ä;äfdä;ltäi;ä;."Å0"ä*-berg på hi. märktes för' sin cnerfi d^r-
'i.,r .rrå,mcnarhinoqynq ;"J; ä;;;ii lSedan Kinnarps trdrottsföreningl *^^i.--i,'++*q qn- onr^.1 6ls.f2.

' 'ornråde orn 2.086 kvrn. från tS: I loch vFAKBRÄDEB sker onsd,. d.

|tishe.ten,IIass]a{astersag]11'?:?[,|iä"iur.i+.ooi,Hassla,Kinnarp.
Vqlf hundsvo|p | ;.#ff:"n".ä*1,il"å'::.ffil;ll rivrerea denr5/5 re52.

3 mån., till salu. Tel. 98 Kinnarp. I meddelat ,beslut fölklarat o,mrå- IINUS JOSDTSSON.

fenhet, att detsamma får förvär- l,
vas av föreningen. O/s-Sl. l'

övrigt yirke får beställas'

8ls-s4. stutarp-hruusjö 6-8.
Med dagens seger gick hemmala-

. get np;n till ledarplats i östra Ska-
rabo:gsserien. 1\,[ålsiffrorna kunde
biivit ännu mer markanta om Cet in-
t-e s.larvats i försvaret vid ett par
tillfällcn, vilket gav Mullsjö de två
sista målen. Redan efter tre minuter
tog Slutarp ledndngen genom vi An-
clersson, frarnspelad av cb Lövgren.
Spelet var rä,tt jämnt, docl< rned lite
ö..rertag för hemmalaget. I 26 minu-
ten hom gästernas högerytter Sand-
blom fri och inför hans skott stod
m.ålvakten utan chans. S utarps hy
hade ett par fina tillfällen rnen sköt
utanför. De första tio minuterna ef-
ter pausen blev dramatiska. Slutarps
vy hade öppet mål men sköt i över-
liggaren. Vid nåsta anfall fick .Slut-
2i.ns nprrfer otf slap" i ansiktet av
}"{uilsjös obehärskade högerback
C1a6sson, varvid den eftgrföijande
slraffen lades in a\r' vi Andersson,
vilhen fyra min. senare blev föremål
för en ojust tackling av hb och följ-
den blev stradf nummer två. Denna
Iades av cb >>Stickan>> rätt på mål-
vakten, men returen slogs in och
därmed var stäIlningen 3-1 till hem-
malaget. G-åsterna gav dock inte upp,
men nådde inga framgångar förrän i
slutet av matchen. f 22 minuten gjor-
de hl, Johansson dagens vackraste
irnål och minuten efter höll cf An-
ldersson sig framme på en frispark
loch pet.ac1e in feneman. Vi Gustävsson
svarade för Mu1lsjös båda sista mål.
vårvirl stäl.lningen blev 5-2, resp. 6

-2. Slutarps sista mål sköts in Avvi Andersson.
I hemmalaget gjorde cb Lövgren

åsfer en hra. r'natch noh tr:ebaekslinien
vilken dessutom bestod åv Sten-
krrist 

- O. Andersson, var en stöte-
sten för Mullsjös anfall. MåIv. Ruth-
man hade inga större saker att kla-
ra och vtterhalvorna f. Johansson
och Lundin är på vä.g mot högfor-
m.en. Cf Ardersson tvcks ha för:lorat
sin snabbhet och är inte att känna
igen. Inrarna Rehn och Andersson
hade ingen arr sina mest lyckade da.-
gar. varför dcn mest framträdande
i kediarr var h.v .trohansson. Sanfrids-
son på motsatta vttern hade för da-
g'en en övermäktig motståndare.

I Mulls.iö rnärktes i försvaret
främst de båda ba,ckarna Cladsson
och A:<elsson, nren den för:re spelade
lite för opolerat ihland. Även cb Lind-
qvist var bra och kedians frå1msta.
var vi Gusta"vsson, cf ÅhI och hv
Sandblom. OIIe Skövde, dömde ut-
märkt.



KINNAIrED. o(d{,I.

Kinneveds kommun har avsluta,t
sina räkenskaper för år 1951 enligt
följande uppställni:rg. Inktnt^ster : Trr-
komna kommunalutskylder kronor
110.915: 36, hundslratt 940, nöjes-
skatt 2.75O:78, egnahemslån m, m.
343:20, familje- och bränslebidrag
2L7:6O, ersättning föi lämnad fat-
.tigvård 10.456: 15, ersättning för
llämnad banravård 350, statsbldrag
itill bidrageförskott 375, statsbidrag
i,till skolviisendet 53.611:70, andra in-
lkomster för skolan 3.025:80, statsbi-
läiag till skol,biblioteket 200: -, stats-
I h,idrag till familJebidragen 2.074: 78,
lränteinkomst 963:04, övriga in-
lkomster 15: 45.

I Utgi.fter: Fattigvården 76.332 79,
lbarnavården 1.283: 35, poli.sväsendet
| 
2.318:63, folkpensioneringen 5.635:29,
lSkolan 86.816:46. lärarbostaden
izs.+es: 20, skotbiblioteket 40b: 49, di-
lverse anslag 1.675:-, taxering, por-
Ito, telefon, provision och blanketter
lmi m; 949:03, nöjesskatt till stats-
f verket.1.574:.37, egnahemslån m. m.
17,214:60, utglfter för fa"miljebidra-
lgen 2.218: 

-, riinteutgifter 8ö8: 90,

Ibrand och civilförwarct 22.687:.73,
f byggnadsnämnden 7.523:78, rese-
lkostnader för nämnder och styrelser
p26:40, arvoden 970, diverse om-
lkost4ader 1;806: 06, anslag'.tiil I''rö-
lkinds kommun 1.845: 64, överlämnat
f till Kinneveds kyrkoråd 27.785:72.
I De egentliga kornmunalutskylder-
lna: Utestående restantier vid årets
lUtirl'an 311:69, debiterat för året
| 110.915: 36, under året inkomna
lkommunalutskylder 110.915: 36, av-
lkortat under året 311:69.
I Lånerörelsen: skuld vid årets bör-
ljan 154.000:-, upplånat under året
1130.000: -, avbetalt under året
| 62.000: -, skuld vid årets slut
lzzz.oo0. Värdeökningar under året
lsom motsvaras av utgiftsposter för
lskolan 65.000: 

-.I tittgangar vid årets början: fastig-
lheter 230.000: 

-, inventarier 2O.000,

linnestående å postgiro 10.940:11, in-
I nestående i bank 43.441:60, kontant
1720:97. Inkomster under året
1186.238: 85. - Värdeökningar 65.000.

l- Skuld vid årets slut 222.000. :
lSkuld vid årets början 15.400. 

- Ut-
lsifter under året 245.790i 92. - Till-
lgångar vid årets slut: fastighet.er
| 295.000, inventarier 20.000, innestå-
lende, å postg'iro ?5.898:51, fordran
f av Frökinds kommun 1.772:79. -
I Skatteregleringsfonden 77.758: 04. 

-
I Innestående i Falköpings sparbank
114.896:70. - Kontant 285:11.

624:63. - Anna Johanssons Bekläd- l.

n* 
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I _"^; su-*t dag hölls också pastol I ocrr flertalet had-e väl inrunnit sig för
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Johaff$Ds Doa'trorsrond 6.670: 26. I lEvert sa-adeD, Slutarp. vilke! pål ;öäö ri;. 
-;
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luerE rona-m6on, $oulaga. srutarp, des och absvarsfrlhel.be som betårat. hade åtaddölljng$|rtxry,l(alo*" 
- 
t9-t 1lo*r lvald till kommunå[ullmiiktis ldr slur rsrtsdFs €lt n_ö^ja^kvrkabl ord^l; I nåsL jG{.äuai p5 srubd av fö; fÄ;r-
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-- 

. l åv d6t elektrigka bervsdtrsslErehet I dFa rör i arrörsi^ moderkrubb. slålv
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l
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Oatr& Skeraborg:.
Axvall-'llrix 3-1, Tomten-Sand-

}:.em 2-4, Stenstorp-*Siutarp 0-2,
0-2, Mullsjö-Värsås 4-2, Hjo--
F orsvik 2-2.
Slutarp t4 tO 7 3 37-20 2l
Axvall 74 92331-7820
Sandhem 14 82440-2078
F orsvik t4 6 3 5 30-21 15
Värsås 14 70742-44 14
Trix 14 44625-2842
Tomten 14 4'3 7 23-37 1l
l\{ut'fsjö L4 4 3 7 24 -38 11
Stenstorp t4 4 2 I 23-47 70
Hjo B 14 '2 4 I 30-44 8

Falköpingsserien.
Madängshoim-Gustav Adolf 4-0,

Vartofta-Åsarp 2-2, Ilinnarp-
F AIK B 3-2, Sandhem B-Grolanda
2-1, Kättilstoqp-Irolkabo 3-5.
&{adängshoim 14 13 0 7 78-77 26
,lfiirnarp t4 \2 0 2 67-78 24
Gust.-Ädotf 14 10 1 4 49-37 21

Kinnnvps Festplals
D A N S ons'ra'sen r* ";ffi"il"r;.

stenstörp-s,o*"*,,-b".t.]{ilry*XTlå"n-,T^#,T*Fj;;

-.r matchen meran 
.seriereo*,.0" | 

$3F,ili iT,fä11"*1,#:t åfi1-ffl"";slutarp och köpracerade stensto-p lr".i"l"su" med 2-0, men Kinnarp in- 
I

i,'J,ryi#""t*dtr':lå1ä1h:i'"1äi1äSH.";ää-i-ö.";p;ä"ö1ä-ffi'-ineta torsta lalvlek. I t kinnarp gjorde hh. Bengt Johans_
i _- lt9l* halvlek pressade 

.stenstorp, f ro" Uåst ifrån sig i försvaret, me_men lyckades inte eöra mår. DeL ntw laan innertrion 
"ur- 

r.r""i- nä"I i r.uo-istäUet Slutarp föiunnat att kunna I i.r,. 
---

göra måI i ändra rratvtete-ns- ää," l'*rnrx had,e goda. backar i Runelmin. med etl sbolpskott, 4 min. se"a_ jeetu""son och donnie $vensson. Ar_ 
ire kunde slutarp öka tiu o*!. qgdan l"; l;;;;;; ;;il; i* '#"" på ch. .

ltgnstorp ådömts en my9\et oi*tuå- !ä"ir"ir."c:"n var ove Spaak bäst.
3å'""?!?t1åffiå,,f?*?*ff*Pg, ^:l: | ^ ^i il-"411. Bjore o"".''sp"-ur* r-o

llil i Kinneved

Kl.
Kl.

FAIK B
F oika'oo
Äsarp

IT"I< C
Floby B
g.apid
Kinnarp B
Åsarp B
Börstig
Blidsberg B
Slutarp B
Vartofta B

74 91 539-23 19
74 6t 7 40-44 I3
14 52 730-47 12

12 11 1 0 82-10 23
13 10 2 t 50-L7 22
13 10 1 2 60-2L 2L
1"3 61624-34L3
!2 34 529-44AO
13 41 826-47 I
12 3 2 '7 30*35 I
1.2 A4 818-43 3
12 0 2 10 74-82 2

TOMTEN B

STUTARP

ungerär jämrsrarkt. 
I,.-T=:ät:q:t ig:i, 

"ås"ä-äi"--.,Jåi"å'Jroädiä,er,,,,*1*::^."y; {. -Augustssoo_j"Ttrperssof; in tvåan för FArK. Hem-backparer B. Andersöo.n-Ä ra'q: 
I 
il'röi 

"l,gii.1äoå"'råfif,';, ä1äI 
1son' Domanen var mvcket svag och lnrvia"sson i 81 min. och 2-2 kom)gjorde flera rnisvtag. - 

l;ä; vy. Frisk, då 6 min. åå";i;ä I

SandhemB 14 50 922--60]-0
Grolanda 74 32 932-39 8
Vartofta 14 3 1 10 24-63 7
Kättilstorp 7.4 1 0 13 26-75 2

Skara-Älvstrorgs pokalserib.
lFK C*Kinnarp 8-0, Åsarp-Ra-

pirl 2-8, Börstig-Floby 3-3, ,Slut-
arp-Blidsberg 2-2.

, 

I iI o"J"i:ii.T:l;""' iä"T# i, uu*"ff",i i

- t | fr I I l*il'iJ::.il :ti!,åTJå."'"'a":?ft,å,1iiiF OT P 0 I I [tnå4:,:r,x",, e,?åiå"ä,H:f'"å I

å rrrronsptarsen, sLUr-aRp 
I f*1-r31ä"""i,1ä"3u ållfil #,,Så- 

|
söndagen den 18 maj kl. 14. l, "tt'*'

Fotboll
Söndagen den 18 maj kl. 14.

å ldrof,tsplahen, HöVERö.

KINNARPS IF

GROTANDA IF

Kl. 13.

,IflNNAR,PS fO.TTT,NC '

GNOI"ANDA POJKLAG

$trömauhrott.
tr'alköping, Vartofta, Kättilstorp,

N. Åsarp, Grolanda, Slutanp, öja-
for.sens Kraftverk, Ryfors Nedre
och Ryfors övre. Onsdageri den 21
maj 7952 komrner strömieveransen
att vara bruten till: Falköpings
stad mellan kl. 00.00-00.45 samt
mellan kl. 05.0G-05.30r

Yarbofta, Kättilstorp, N. Åsarp,
Grolanda och Slutarps Elektr.
distributionsf öreningar, öjaforsens
Kraftverk, Ryfors övre, Ryfors
Nedre samt Torvströ AB Ryttaren
rnellan kl. 00.00-05.30.

Anläggningarna kunna dock sät-
tas under spänning när som helst
under ovan angivna tid.

TROLLIIÄTTE KRAF'TVDR,K.

N. T. O.-amatörerna
Inträde 1 kr.

under-

Kom ihåg 04il$t1{
i KINNABPSi F'ESTPABK
,onrsdagen den 21 maj kl. 20.

ING-BRITTS KAPELL.

N. T. O.

V\vcklinsor
vit och brun Leghornr. Vit Leghorn
kr., gsorterade 1 kr,, 8-veckors 6 ,kr.

Friförklarls$ct.gvte F l?5.

+ R. E. R., daggamla sortrena 2

Folköpings kontrokts ungdomshelg

Kl. 10.00

. Kl. 12.00

Kl. 14.00

tnlkrtylfiorflntell$ dag
firas på Tångavallen, SLUTARP, Kristi Himmelsfärdsitag kI. 15.

Program:

Välkomna!

söndagen den 15 juni 1952

PROGRAM:
Högmässa med nattvard,sgång i VARKUMLA kyrka.
Kyrkoherde Ku'rt Larsson.
Måltidsrast. Mjölk och läskedrycker serveras. Smörgå-
sar medtagas.
Bibelsarntal i grupper. Samtalen iedas av kontraktets
präster. Lokal: KINNDVEDS NYA SKOII\.

15.30 Kafferast.
17.00 Gudstjänst i KINNEVEDS KYRKA. Predikan av pastor

Erik Skagefors.
Tag med psalrnbok och Nya Testamentet. - Alla hjärtligt välkomna !

Falköpings kontrakts präster.

kl. 1930, varvid
Stens lekgäng.

Kinnarp s IF.

NOBDÄSEIS, f,INNAnp. IsI. 50.


