
Laguppställning för matchen mellan
KINN ARP.

ETT PARTI PRIMA

Stu*o,,
i siden, gabardin, lnanchester
och bomullstyg säljes billigt

under tiden 20-28 ma|
KLIPPNING OCh PROVNING

utföres.

Berit Johansson
Maj Augustsson

Kinm Erg,ils fllfrwt- oHh ffiwtublng
på Tångavallen, Slutarp, Kristi Hirnmelsfärtlstlag kl. 15:

' Ann-Charlotte Clausson
Gunbritt öman Birgit Johansson

Gun-Britt Gran Inga Eriksson
f,nga Vilhelmsson

Robert Johansson Arvid Andersson
Birger Andersson " Helge Gran Georg Göransson

Gurinar Kjell6n Äxel Bröst
Karl Johansson

Alla måste se denna match. Inträde 1:-.

På Uartsfta Fothoffi
meieriföremings lli nnarp - l[ättilstorp

kretssammanträde i Kinnarp den
2L rr.'aj kI. 19 samt i Kättilstorp
den 23 maj kl. 19 blir det föredrag
om SEMINVERKSAMHETEN.

Gösfa Ärvidsson
u'ls'sL' Itl,,s6 i kula.

TriangelfirCItch

Iren6 Andersson

Gustav Karl6nlulargareta Augustsson
Tel. 185 KinnarP.

Kontraktete ungdomshelg i
'l Kinneved. lVld-SL.
l'tr'atkop'itrg* kontrakt anordnar
lsöndagen den 15 junli ungdomshelg
i Mnneved. Prcrgramrnet kommer
att om,fatta ,högm,ässa i Vårkr.r,mla
kyrrka, hlbelsamtal i grupp,er i Kin-

jineveds nya skola.ooh gnrdstjänst i
1 Kinneveds kyrka.
t_
rFörordnade bra,ntlchefer i Friikind.

tSniokanen 'Eiov Rehn, Slutarp,
har av tlänssty'relsen förorclnats
att tillsvidare vara 'brandc,hef i
Frökinds kornrnun. Till viee ibrand-
cheferinom tr'lrökinds komrnun har
vidare fönorrdnats lantbr. Hilding
Väring, tKinnarp,. lantbr. Nils Heu-
man, Vartofta, ,sstr lantbr, 'Gustaf
[I,olrn, tsörstig. t?/r-59.. l)

I

Grolanda, IF
lar emot Kinaarps IF på idrottsplat-
sen, Höverö, på söndag, där giisterna
får hållas som starka favoriter. Mat-
chen börjar kl. 14 och föregås av
inatch mellan klubbarnas pojklag.

Inger Rubensson

Olle Kjell6n

Gunvor Vilhelmsson

O

Valdemar Johansson

å ltlrottsplatsen, ASABP*
torsdagen den 22 maj kl. 13.30.

KIF"

i F.RI IDROTT
Kinnarp-Karleby-Wilske
å ftlrottsplatsen i V. Kleva

torsdagen den 22 maj kl. 10.30.

Inträde 75 öre.

Fotboll
å lilrottsplatsen' SLUTARP

sönd,agen den 25 rnaj kl. 14.00

TRIX _ SLUTARP

Kl. 10.30:

Vortoftq B-Slutorp B

Vid säsongens för"sta friidrottstäv-
lingar på Stadion i söndags vann Gtis-
ta Arwid^qson, ICnnarps IF, kulstöt-
ning på 14,56 m. före Erik Uddebom
pe+ 74,54 rn. Tage Söhnegård, Lidkii-
plng, nådde endast 13,96 m.

Kinneveds S.L.U.
anordnar

O LEKAI'TON å F,estplatsen,
SLUTARP, onsdagen den 28
maj kl,. 20.

I r slurarp

I nötas i morgon, söndag, Tomten I
I ).cn (slutarps fF. Hemmalaget, son
I jrktar på serievinst, bör ta-hem se
I 
gern klart. Matchen börjar kl. 14.

\ JLimn&rpö ffeotpqrb
ÅRETS TREVI,IGASEE OCH GLADASTE VÄRFSST
onsdagen den 27 maj kl. 20-24.

* DANS INGBR,ITTS KAPELL DANS

SPEL - SERVERINGAR.
Kinnarps IF.

KTNNARPyTSUL

?rötors $eotftgheter'
PINGSTAF'TON och ANNANDAG PINGST

AAGII HOELS POPULÄRA DANSOBKESTDB.

Kinnarps IF. 
i

Kinneved-kretsen av Va,rtofta-
ortens mejeri,fiironing

.hade i onsd,ags knetsmöte i NTO-
lorkalen, Kinnar,p. tr'öreningens
lordf. hr Erik Th. Jorhansson; Var-
tofta, gav ii sarnrband med sitt ,häls-

iningstatr en ingående översikt överrstäilningen inorrn mejerihanterin-

'son, Kotarp, Sluta,rp), Allan Jo-

,hansson, Alarip, Iiinnarp (Nils Jo-

,hansson, tr(onsgården, Vårku'rnla).

| tsesi'Lrt fattades om att lii1s'slå
Lf,ullrnäktige att avdraget för mjölk
från idke tbcfria 'besättningar
slk'ul,le höjas rfrån nuvarande tre
öre till sex öre per 'kg.

Efter förh,andlinearna höll ordf.
{,länets serninförening, lantbr. Stig
Andersson, Bjöt'storP, Vartofta,
ett anrförande över denna organi-
sations ver'ksarnlhet. zuls:' Sz'

KUNGöRE[,S8.
Roparatören Gunnar Herbert

Ahlbärg ooh han's'hustru f,)agmar
Maria Ahl,berg i Ma*'ielund' SIut-
arp,,hava den 10 maj 1952 hos hä-
radsrätten i Vartofta och Frökinds
domsaga gjort gemensam ansökan
om boskillnad. Häradsrätten har
beviljat ansökningen den 12 maj
7952.

HÄRADSR,ÄTTEN.,

j8en, sarnt red,ogj,orde i rkorthet för
den senaste prisrurppgörelsen. Un-
jde"r år,et ihade invägts 1b,169,8b8
l1rg. mjöl[<, i rnj,ö,Iktikviderhade ut-
,betalats I<r. 4,60,6,237 :26. rstyrel-
'se-,oclh reyisionslbenättelserna god-
kändes oCh överlämn:ades, rnbd ett
,tactk till styr-elsen octr förestånda-
j,re, till fullmäkt'ige för vidare be-

,handling.. Till fullmä{<tige för ti
den till nåista 'kretsmöte valdes
l(s'ulnl. inorn parentes) H. Våring,
H.assla, Kinnar,p (rNils Joihansson,
1Våilstatp, I(innanp), Arvlid Anders-
j,son, Itrals,arp, Kinnanp (Linnar An-
fdersson, Naglarp, Kinnarp), Tors-
,ten Andrersson, Bacrkgården, Slut-
arp (,Karl G. ,G,ustavsson. S,tom-
men, Kinnal'p), Göran Andel.sson,
Hulegården, Kinnarp (,Bengt Nils-



z-qlr-s*.

tr{ernhjälps- och
kulturnämnder
i Frökinds korn.

Frökinds kommunålfullmäktige har
hållit sammanträde. Till kommunal-
fullmäktig för tideh titl den . förste Ijan. 1955 håde efliigt från länsstyr.el- j

sen ankommet protokoll valts fabri I

kör Gert Johansson, Slutarp. Till om- I

bud vid sammanträde med Skara-
boi'gs länsavdelning av Svenska 

]

Lentll.kommunerna-s förbund valdes]
riksdagsma:rnen Gunnar Larsson,ll
L,uttra, och fullmäktigcs ordf. Evald I

Johan,s-qon, Kinnarp, med fru Maj
Larssron, Luttra, och Gunnar Eriks'
scn, Slutarp, som zuppl. Till ombud
vid bolagsstämma med aktieägarna i
Ha,ga sjuk- och ålderdomshem i Tlda-
holnr vaides hr I(arI Larsson, Notgår-
den, Shöttning, med hr Sven Neu-
man, Vårirumla, som suppi. TiIl leda-
mct i valnämnden efter handl. Carl
Johan:rson, Brismene, som blivit ut-
secld tili ordf. i nämnden, valdes
hemmansäg. Artur Karlsson, öster.
gården, Brismene.

Revisionsberättelserna från de oli-
ka delkommunerna föredrog:s oöh ab-
svarsfrihet beviljades. En sedan ett
föregående sammanträde bordlagd
fråga angående tillsättande av kul-
tur'nämnd upptogs till belraqdling.
!'ullmäkiige besllit tillsätta en sådan
nänrnd med fem ledamöter. I nämn-
dern inl'aldes fru Maj Lårsson, Luttra,
hr Sven Andersson, Lof'sgården, Kin-
narp, lir F. Landin, Brismene, hr Paul
Gustavson, Börstig, och hr Karl G.
Gustavsson, Stomrnen, Ifinnarp. Till
s.uppl. valdes fru Ester ,Andersson,
Lofirgr:irden, Kinnarp, hr E. IIäJje-
stig, Börstig, hr Lennart Andersison,
Luttra, hr Håkan Olsson, Brismene,
och fr'öken Alice Gustavsson, Stom-
men, Kinnarp.

Eeslut fattades i enlighet med in-
l<ommet förslag att vidtaga åtgår..der
för' införandet av köttbesiktnings-
tvång och organtvång för Frökinds
kom:nun. En ansökan från Kinneveds
jai<tvårdsförening om ett anslag på
femtio kr. bordlades till staisförsla-
gets uppråttande. Samma åtgärd vid-
togs angående ansöknlnga? från
idr'ottsföreningai"na i Börstig, Kin-
nalp och Slutarp. I"rån härads,höv-
dingen i Vartofta och Frökinds dorn-
saga hade ankommit en skrivelse,
va-ri begärdes s.ff föi'slag skulle in-

sinda.s till överförmyndardistrikt för
kommurren. På förslag av kommu-
n.alnämnclen beslöts föreslå att Frö-
kinds l<ornmun bildar ett överför-
m5mdardistrikt.

tr-ln alsökan från folkskolestyrelsen
om ett anslag på 40 kr. för a.n"ord-
nandet av en kurs i gymnastik, lek
och idrott bifölls. Folksholestyrelsel-n
hade med anledning av kungl. kungö-
relse av den 1<t mars 1952 samt' be-
siämmelser i löneavtalet för vakt-
rnil-;tar e anhållit om ett tilläggs-
anslag tiil löneutgifter med nitton
tusen kr. tr'örslaget ,bifölls och beslöts
sarntidigt att ansiaget skulle tagas
ur tillgängliga rnedelr

Kominunalfullmäktige hade å sarh.
manträde den 17 dec. 1951 tilLsatt en
kommittd, som skulle utreda frågan
orn anor'dnande av social hemhjälps-
ver'ksainhet inom kommunen. Efter
ver'kställd utredning hade kommitt6n
inlämnat följande förslag: komrnit-
tön hcmställer att kommunalfullmäk-
tige besiutar 1) Införande av social
hemhjälp från den 1 januari 1953
samt stäijer erforderligt belopp till
för'fogande. 2) Utser hemhjälp,*
närlnd som enligt kommitt6ns me-
ning bör best,å av fem ledamöter. 3)
Uppdrager åt henhjälpsnämnden att
ingiva erforderliga ans,iikningar, un-
ders,öka möjligheten att ånskaffa bo-
.stad rn. rn. samt gå i förfatLning'om
anstäliande av hemvårdarinna. I(om-
munalnämnden hade yrkat bifall tilt
för'$;aget och kommunalfullmäktige
biföll förslaget och beslöt att hem-
hjälp.vrämndcn skulle bestå av fem'ledamöter. TilI ledamöter i hem-
hjälpsnämnclen för åren L952-1955
valdes lärarinnan fröken Thora Pet-
ters,son, Slutarp, fnr Margit Anders-
son. östergården, Kinnårp, fru EIsa
Andersson, Prästgården, Böl'stig, ar-
rendat.orn Gustav Oskarsson, ISrands-
tolp, S1utar'p, och fru Ingegärd.Lars-
*son, Nolgården, Sköttning. TilI zuppl.
valdos fr'u Nanna Johcngson, Väst-
arp, Brisrnene, och fru Saga Gustavs-
son, Rogestorp, Falköping.

Beslut-ad.es att kommunalnämnden
skall vara förmedlingsorgan för stat-
lig:l egnahemslån och tertiårlån samt
för arr,söknjngar om familjebostads-
och bränslebidrag. Att å kommunens
vägnar underskriva borgensförbindel-
scr å cgnahem-slån valdes kommunal-
nämnden,E orclf. nämndemannen Erik
Gustavsson, Kinnarp. Till suppl. val-
cles riksdagsmannen Gunnar Larsson,
Luttra. Fr'ån län,sstyrelsen i Skara-
borgs Iän hade ankommit en resolu-
tion angående polisväsendet. trnligt
res,olutionen har liinsstyreisen förord-

nat att l,-rökinds kommun .sldall uL-göra egeit potisdistrikt. Det åligger
l<om munalfu ltmäktigc att skynOåät
eltcr samlåd med landsfiskalerr i di_striktet fatta beslut angående orga_
nisationen av poliwii.senäet i distrlk_tet samt i förekomman{e fall angd_
ende lön till polispersonålen, Beslu'i,ot
skall därefter. underställas länsstvrel_
scn. Fultmäktige uppdrog åt kom_
fiomunanämnden att företaga utred_
ning'och inkomma med förslag.

zqls-Sl- Stutarp-Tomten B p-p.
Slutarp lyckades inte .få mer än

oavgjort mot Tomtens reserver och
tappade därmed en värdefull poäng i
kampen om tätplaceringen i Skaia-
borg'sserien. Tomten tog iedningen i
matchens sjätte rninut g.enom hi. pet-
tersson och tro ,s goda tillfätlen av bl.
a. hemmalagets hy. Johansson för-
mådde man inte utjämna. Det btev
lstället giisterna som på sina spora-
diska men farliga anfall ökade sin
ledning tilI 2-0 g.enclm cf. Johans-
son. I hemmalaget hade B-lagets cen-
ter Olle Karl6n satts in och han fira-
de debuten med att göra båda målen
tack vare sin framfusighet. F örsta
måIet kom i 25:e min. oöh resultatet
1-2 stod sig tills tre minuter hade,
gått av åndra halvleken. I slutet,av
rrratchen dominerade Slutarp helt och
hållet men forwards körde f-a.st i gåis-
temås försvar och fick sätlan tillfäl-
len att -skjuta. Båi,st i hemmalaget
var cb. Lövgren jämte vhb. Jcihans-
hi. Pettersson och cf. Johansson i
son. f gästernas lag måirktes främst
kedjan, medan försvaret hade sina
starkaste punkter i cb. Bäckdahl och
hhb. Ask.

Domare var Olle Skötd, Skövde.

Skara-Älvsborgs pokalsene.
Biidsberg- IFK C 0 -7. RaPid-

Vartofta w. o., Siutarp-Börstig 1-1,
I{innarp-Åsarp 2-1.

I ldigare tör Yst.ad tävlande Yngve
I ll'isk gjort. Med dessa båda i spetsen
I för en del unge förmågor kunde Kin-
lnarp hemföra seg'ern i sröndagens tri-

, langelmatch i Vilske Kleva mellan
I i I'albygdens tre starkaste friidrotts-
I lklubbar. Ledningen i matchen växlade

I hela tiden och det var förs,t i sista
! Srenen, läng<ihoppet, som tävlingen
i avgjordes. Gösta Arvidsson vann sina
I grenar' överJäg":ct, glvetvis, dock
I utrn atl nå upp till de vanliga läng-
lderna. Ringarna var dock i båista
is.Iiick. Kinnarp hade sin styrka i kas-
Itcn, där: Iiiie Tor,stensscn satte per-
lsonligt rekord med 50,67 i spjut.
ll{ai'ieiry tog hem segern i höjd och
!iängd. I den sis'unämnda grenen hade
gl"arlely dterfLtt Steffner, som var
lör'erlägsen. Wilske hade sin styrka i
I löpningarna, där de tog 32 poäng av
lmaximala 36. ?'andemparet på 1500

I i meter, Lansson och Ottergren, löpfs
' ! rnycket v".-ckert och iämnade ej Sig-

?
| .,..iKinnorp vonn iörynI zql,
lr'lI triongelrnqtch .sz.
I

I Kinnarps trF har återfått sin domi-
i nelande st.ållningJ inom falbygdsidrot-
i ten, sedan sven.skc urästaren och
,landslagsrnannen Gösta Arvidsson
iåter'gårtt till klubben. Samma har ti-

;vard Jc;hansecn någon chans. Gös"ta
A1i',s 56,2 på 400 meter visar, att han
i år är bättr än tidigare. Schäfer
vann 100 meter, men tiderna blevo
svaga beroende på hård motvind.

Resultat:
100 m.: 1) G. Schäfer, Wilske, 12,6;

2) B. Steffner', I(arieJ:32, 12,'(; 3) Y.
Frisk, liinnarp, 12.?; 4) Stig Johans-
sor:, I{innarp,72,8; 5) Herold l{rantz,
Vvii,ske, i.2,9; 6) Sigvard Johnsson,
tr{aliel.ry, 13,0.

400 m.: 1) Gösta Alf, trVilske, 56,2;
2 ) Evert Anilersson, I(arleby, 57,4;
3) S. O. Andersscn, Vfilske, 58,2; 4)
Sigrrard Johansrson, I{arleby, 61,0; 5)
Gunde Johansison, Krnnarp, 61,9; 6)
Stig Johan".;s'cn, Klnnarp, 65,2.

i500 m.: 1) Ällan Larsson, W,
4.16"0; 2J Blrger Ottclgi cn, W,
4.22.6:3) Sigrzard Jchansson, Ka,
4.2'i,2; 4) trllclor: Andersson, Ki.,
4.32.'Å; 5) Nil,s Gustavsson, I(a, 4.38,0;
6) Rune Abrahamrigon, Il'i, 4.59,2.

I(r-rla: 1) Gö::,ta Arwid,:rson, Kinnarp,
73,7'i; 2) I3engt Steffner, K4 7t,42;
3) K. A. Ilallön, W, 11,39; 4) A. Nils-
son, Ka, 11,34i 5) K. E.Lindgren, W,
11,13; 6) Ärne Frisk, Ki, 11,07.

IF"K C
Rapid
!'loby ts
Kinnarp B
Äsarp B
Börstig
Biidsberg B
Slutarp B
Vartofta B

o 91-\2
2 62-23
1 51-18
6 34-36
6 33-46
I 27-48
8 31-43
I 79-47

t 2 15-90

aa

-L:)
\4
1^

t4
14
74
1^

722
11 

'103
81
44
^,öö
05
02

28

92
1,/
12
10

o

2

Dis:krlr: 1) Oö,gta Alvrtrslson, hr,
4O,43; 2) A. Nilsson, I{a, 37,68; 3) Y.
,trcharr,"'sin I{i, 34.37; 4) .A. Anders-
son, I{a, 33,60; 5) K. E. Lindgren, !V,
31,,i.'i; 6) li. rrj. I(arlön, W, 2v,62.

Spjut:1.) A1"ne Torstensson, Ki,
58,67; 2) A. IYlisscn. Ka. 47,82; 3)
Eskil Ohis,son, \,V,45,05; 4) Arne
Flilk, tr{i, 42,57; 5) K. !1. Fa.nt, W,
39,20; 6) A. Å.nclersson, I{a, 31.90.

ITöjd: 1) A. Nilssrn, I{a, 163; 2) Y.
Jchan,lrn, Ki, 155; i!) B. Andersson,
I{a, 155; 4 )Erik I{ä.116n, Iii, l5C; 5)
Evard Fent, W, 150; 6) I-. Lindgrcn,
"'.v, 140"

tängd: 1) Bengt Stcffner, K4577;
2) Y. Fris'k, ,!ti, 552; 3) [i. E. Fant,
UI, 542; 4) Stig l{arl.qsrrn, I{i, 534; 5)
Ile;:olC }lr:ntz, !7, 526; 6) S. Johans-
stn, Il.a, 472.

Slav: 1) I-. Frisk, Ki, 280; 2) E,
Chlss311, W, 27A; 3) Å. Torstenason,
T{i,25C;4) K. E. Fant. tr'/, 24A; 5\ A,.

^nCerF,arn. 
Ka",220; 6) B. Andersson,

Tfo 91ö

Foäng: 1) Kinnarp,s IF ?0; Wilstrre
64; l{arle}:y 64.

östra Skaraborg.
Tiix-Sandhm 1-5, Axvall-Slut-

arp 3-L, Tomten-Värsås 2-O,
Stenstorp-Hjo 6-3, Idullsjö-Pors-
vlk 2-0.
Axvall
Slutarp
Sandhem
I'orsvlk
Vårså.s
Tomten
MulLsjö
Trix
Stenstorp
.[Ijo B

Fa,trköpingsserien.
Gustaf Adolf-Å-sarp 5-1, Mad-

iingsholm-tr'AlK B 3-1, Vartofta
Grolanda 4-1, Kinnarp-Kättils.torp
3-1, Sandhem-F olkabo 0-3.
iWadängsfiolm 16 15 0 l- 89-14 30
Kinnårp L6 14 0 2 76,2A 28
Gu.stav Ädolf 17 72 7 4 58 4,1" 25
F"AIK B 17 10 1 6 4q.-.28 21
Folkabo 16 71 84&-4875
Åss.rp 16 52 933-60 12
Simdhem B 16 5 l, 10 24-55 11
Vartofta 16 4 1 1l- 28-7L I
Grolanda 16 3 2 17 34-49 8
KiitttLotorp 16 \ t 14 29-80 3

ll

ll
iIIlt
ll
ll
it

I

16
a0
16
16
16
ab
to
l-6
ao
It)

103
102
93
61
ta

54
54
4A
<a

22VOtOa
4 40-25 22
4 48 24 21"
6 30-23 16
8 43-47 1,5

I at oJ a'+
7 26-38 74
7 26-33 13
B 30--13 13
9 33-50 I



fiott. tiil Pingsthe
DJUPFRYSTA VAROR:

Jordgubbar, pkt .....
a

Hallon, pkt ..
Spenat, halv pkt
Spenat,.hel pkt . .,. . . " .
Torskfil6, pkt ..

g8r|

2:35
2:10
0:90
1:70
1:80

i laget, jämte hhb. Rchn. I

Slutarp gjorde första målet renom i
cf. Karl6n och före pausen l1.it<.LOos ITlix kvittera g'enom sin hy. Anciers- j

son. I andra perioden trcdde man att I

Slutarp med fördel av vinden skulle I

bita sig fast på gästelnll plirrrl:a!va, 
I

men detta blcv ej fa.llet. Gästorna. be- |
höll iniLiativet men kunde inte hintiia I

hi. Lövgren att i mitten av halvleken igöl"a vinstmålet. I , forts,ättningen I

hade Slutarp bl. a. ett rnål inne, sor:r I

a,v någon aiedning bol'tdöiucies och l
dr:lsutoin" bränCes cn st::aff i slLrtn':i- i':l..:t?i t1. 

;Dcrcaren H. Gustavsson, Dala. i

skötte ,sig ut.an stöi"re anmärkning,
tnen saknad^e prndus,

i
I Skara-Älvsborgs pokalsorie.
l_- IIi-K C- Börsrig b- 0, Slutarp_
lVartofta 3-2, esarp-Blidsberg 4-
| 1, Kinnarp-F loby uppskj
ll rFK c 15 18 2 o 96+t2 28
f B.apid 1"5 tI 2 Z 62-29 24
lFloby B 14 10 B 1 b1-18 ZBjKinnarpB 15 B1 684-26t7
fÅ,sarpB 15 54 687-4774rlBörstig 15 4z 92?-58 10
fBlidsbergB 15 3g 9ZZ-47 g

fSlutarpB 15 1b 922-49 7

I 
Var tofta B 15 0 2 1g 1?- 98 2

t_

isarnt E. Jchan,q,soii. Iiinneved,. I'ill I

jtilisyn.!ng,sinärr vid,c'*:rl.lrrl ur-s:rgs r

lför I3örstig 'hr I. ,4.n:lcr.:scn. G';ir- I

rine;sto.r'p, ,Skatteg:årCen, oc:h Ii. Jo- j

lihanLss,on, Tornarrp, S4iattegården, 
i

lför Brismene F. T/inggrcn, Srore- j

lgårtlen, för Sör'by E. .Johrns.:on, !

lAlarp, Kinn'eved, för K,inrieve<i Il. 
i

lGusta,fsson, Ha-""sla, Kinriarp. för j

iStuLarp O. Ni!:,io:r, Siutrrp, och I

lför Luttla E. An,Cers,lon, Sl'ör.des- .

lgården, Luttra. Av lärar,kåren in- I

Matpotatis
välsorterad, önskas köpa.
0lof Nilsson, Slutarp.
Tel. 106 Kinnarp.

Kinnarps Festpark
STORA FESTLIGHETNR,

Pingstafton och Aninandagen.

UanS aAcE HoELS JÄTTEpopuLÄRA oRKEsrER.

Ett billass torr
oo

sogspq n
till salu.

AB Slutarps Möbelinrlustri.
TeI. Kinnarp 45.Lekafton

på festplatsen i SLUTARP
, lördagen den 7 juni kl. 20.00.

SlutarPs IF.
I

Dans

Dessertglass, litor .... 5:-
Glasstårta ?:50

lfilgotson$
Tel. 6.

il1ililililililtililil11ilil11il1ililililililil1il1ililililil11ililililililil|lililil1ililtilil1

P.å,rrniruttes otn
LEKAT'TONDN i SLUTAR,P
i morgon kl. 20.

Kinnevetls SLU.

L>lr-{2" I

I

l

l

#ösdw Å, eårsbösf
ö fusafl,w weed 14.72(t.rr* arfttil) 

i

De 22:a skaraborgsrnästerskapen i 
Ifri idlott :rvgjoidns av 5O-årsjubile- i

raarle TGoftr' på Uivesborg i T'ida-
holm på sönd:rgen. Äv i0? anmåIda
utebievo inte rrrinrlre än ett 30-tal.
Ivled un<lantag för kulstöLning, dår
Gösta Ar'vid,sson, liinnarp, notelade
74,72, villlet är årsbä.st i Sverige nåd-
dcs inte nägla anmärkning'svärda re-
suttat, men hård trramp var det innan
tii.iarna ha.de funnit äga.re.

Uflf.SZ. Stutarp-Trix 2-1.
Det gästande l{arlsborgsiaget spe-

lade bra'fotboll och att laqet inte har
bättre placeling förvanai Det spel,
,gom visades i matchen hom faktiskt
från deras sida, och de skapacle flela
farliga situationer vid Slutar ps m3i.
Henrmalaget5 ketija övertygaic c1äi-
emot inte i dagens match och de fick
inte någon riktig fason på anfaiien,
som iätt brötos av Trixfö:rwaret.
I"övgren hade fiyttats upp som hö-
g'erinner, men gjorde i likhet med de
andra inget större våisen av sig. l{.1r
fick man också spcla med fyra man
i ked;an större delen av maLrhn, vitr-
ket till en rlel förklarar d.n skrå Ja
insatsen. Sven-Olof Jchansson droes
ner som halvback, sodan vhb. Insvär
Johansson fått utgå på gr-rrnC avlus-
tering. Centerback spelade K. E. Lun- i

din och han gjorde rblativt bra ifrån 
I

sig. lIb. Stenkvi"s,t hörde tiil cie bästa I

östra Skaraborg.
Mullsjö-Stenstorp 1-1, Hjo-

Tomten 3-3, Värså*s--Axvall 2--1,
Slutarp-Tr{x 2-1, I'orsvik--Sa.nd-
hem 3-3,
Slutarp
Axvall
Sa-ndhem
Forsvik
Värsås
Tomten
il{ullsjö
Stenslorp
Trix
Hjo B

Il{adängsholm
.[(innarp
Gustav Aclolf
F'AIK B

lFolkabo
'Å-sarp^.:5Anclnem
I \.rartofta
C.'L'cl.:r;rcl:.
t'ii.t.iii,!!tiil'p

17 \1 2 4 42-26 24
17 10 3 4 S&-.24 23
t7 94451-2722
\7 65633-:26 17
77 91845-48 17
77 55730-36 15
!7 55727-3975
7T 54831--4614
17 4 5 8 27-35 13i
a7 2 6I36-J3 10i

I

Falköpingsser.ien.
Sandhem B-Kinnarp 1-b, Kät-

tilstorp-aVrtofla 4 -4, Grolanda-
ivladäng$holm 0-9, F olkabo*Åsarp i5--1. , - 

I

17 16 0 1 98j14 32
17 15 0 2 81-21 30
77 72 L 4 58--41 25
17 10 1 6 47-26 27
t7 81 857-49 17
77 5 1 10 34-65 12
77 5 1 11 25.-60 11
17 4 2 11 32_75 10
i7 3 2 12 34 -tS tl'7't ! 2 14 3å-E4 4

zr(r- €2.
Frökinds f olkskoiestyrelse

har hållit samirnanträde. Den tidi-
ga:'e tillsatta ko,ll'mitt6n som'harie
att utreda frågan orn s,kolornas
upplåtande iradc slutl.rt siLt upp-
drag. trn1igt l'ör"lag skLilie slio-
lorn,a upplåtae för jr'ulturci.la före-
,drag s,amt förenings,satu:nankorn-
;slel:.,Stlidn'ing:1i:c,s'.nadcr^'beLa,las
av arrangör. Boslr-i"i: iatl-aCt-e .att
om mö;'ligt ,få eirgelsha iniörd i
fe,mte kia,s,s vi'd I(inneveds skoia.
Tili or.",lrbud vid av- och tiiitr'äties-
syn i r$,l,utiarps s,kola va.ldes hyr D.
A,bralia:nils,on ,ocLl O. ldilsson. Tiil
p.re,mief ördelningsriro,mmittö valdes
E. Gustafs;son, iiinnevcd, -Pr., Gu,s-
ta-fs'son, il,ult;:a, V. (Jscarsiron, Vår-
'kumi,a, ocir G. A. öiirrneil, i}ör,sl.ig,

1åmnat förslrag ti1l läroböcker in-
orn dListritktet. godkändes och iika-
ledes faststätirdes iästiderna under
xommanCe lä.:ar'. Till qlsn Ipl.ljt-
förklara dc clistt'lkt:örci'li,rarc i. jän-
sten hade so,in söksnde a,nmäit rsig
t. f. distriktsöver'läraren G. A.
Örhrnell, Eörstig, r"o1k,:rkol1ärarel
Yngve Simon.sson, l3äricnclal, .och.
foirkrsikoiiärare Henning }llög;1i,,.nd,

'Gunnerbo Rruk.,Skoistyrcleen be-
siutade översänCa de inkc:: r:a an-
söiknringarna ti11 s'i<olöve::styreis;en
för förslags up,psät1.anCe.

GaIriolet
De Soto, 1932, i gott skick, till salu.

Tel. Kinnarp 165.

"1|f,-€..
Gosra A. 14.60 i ftula

Vid uttagningstävlingar för olym-
piaden i går kvåll i Borås vann Gösta
Arvidsson, Kinnarp, kuistötningen på
14,60 m. före Tkrage Sönegård, som
hade 13,94. Oförbrännelige >>I(inno>-
Bergh blev trea på 12,93

Eskil Eriksson, Skövde, tog hem
diskus på relativt goda 45,OT och
Gösta Arvidsson kom tvåa på 41,L7.

Bland övriga resultat kan nämnas
att Wolfbrandt, örebro, vann 400 m.
på 49 sek.

I OBTRA BKARABOB,G

led,er Slutarp med, en poiing före
Aruo,.U efter en bra utirsiisotr,g.
Laget hcr,r alla chanser &tt tr)ronxo-
uers,s ti,ll, Norra EIi,t. Hr,ndret ii:r
Viirs&s, soln sluturpslaget tar
etnoX ltemtma, Annand,,ag Pingst.
Tuå, poiin,g rir nöd,uii;nd,iga,, d,Ct, må,1-

skilln.a166., mcllan d.e btttlu huuur)-
k onktu"rent enl a ti,r l,i.t ett,. B o,nd,hem
har em l,'iten ch,ans d,tt gf) förbi, i,

h.rind,else at poiingförtust Iör tet-
Lagen.

znft.{2.
MADÄNGSHOLM OCEI

/d,INNAP"P,

soe?l" Da,rit ltuuud,konkurrenter i,

Fa,lköpi,ngsserien, möta,s sisfo
speld,agen,, men holmaborna iiro
reclan före rnatchen klara, för lcuI,l.
På tal o'm kual ha nog lagen i,

>>stad,serterna>> haft, d,en uppf att-
ningen, att cle skx{Ile s'trippa koal-
spel,.

SPEL, - SERVERINGAR.
Kinnarps In'.



varje.vecka. av den berömda korsningen Bir X vl samt renrasiga
och brun leghorn. Sjukdomskontroll. Friförklaringsbevis Ii lZb.

Nord.åsen, Kinnorp - Tel.50

Ä SIGGAG.,

står tillgänglig
sLUtraRP,

ardeånerhingsten

I qurkalv
lefter 377 Storeberg (semin) till
salur Tel. 76 Kinnarp.

Paulax 9332
prem. B, fx bls. 3-årsmått 160-
230-28,5. Avelsföreningens .för
svenska Ärdennerhästens Heders-
pris.

Avgift 75 kr. tr'risedel full avgift.
Kinnevetls m. fl. socknars
Hingsförening.
Tel. 115 Kinnarp.

K TTI{NA R P.

Mllssionsförsälining
tisdagen den 10 juni kl. 19:30.
Utförlig annnos sqnare.

Reservera kväilen för delta_
gande.

Lekafton
å festplatsen, Slutarp,
Iörtl. d. ? juni kt. 20.00.

Slutarps IF.

östra Ska,raborg.

$nggamla KYCKLII'|GAR
AxvaLl-Stenstorp4-2, Forsvik- l- I | . o HTo:rrten3-2,slutärp-vlrsås8-1.11- I I F E *X ä I

?{'z:;ä:rjo"iä:i tli""-rtur":'ll-'*'" 
KfiK$BJfinNl 

lo,o,,r,,a* r,,a ä $ ä$ $ Er Slutarp !8 \2 2 4 50 -27 26 | '
l*yflt, i: il q +. \?-79?5. I en hushållsmaskin, som befriarl ie,.i*,no"" 2,5 2,5 2.5
isandhem 18 10 4 

å 3å_;3 ?å | husmor från kökets t5mgsta och I le-0.*tig _ 2,5 2,5 2,5
f Forsvii< 18 7 ,

lxå$ää' rs å; si1-3åii | ää:1ffi:i:T:f':i,?#åXlll l$åxriäå å 3;å 3 - 1
lTomten 18 5 5 I l?- ?9 ]3 | river och pressar saft m. m. I

SLUTARP. I I växtslag

S:H:'.o 13 Z Z 3 33-åå il | {ir::!:: !?"" >>"erkti'sa hus'
å',:9""o iä ; å ,3 3?-3$ iä | iåit'r,iatp, r,o, I Frökinds

Farköpinssserien. I snmurlssoNsFa'köpinsssenen. l:T,';;ä;;;1" I $kofidistriktDfadängsleotm-riinna,rp 6-2, FoI- I Tel' 119 Kinnarp'
kabo-Vartofla 6-2, FAIK B-Gro- Å-d^*-*^- r"arr^- : DÅrsexamen hålles i Börstigs15Elmda 3-..-0, Äsarp-Kättilstoi:p 8-3' r NTo-lokalen, Kinnarp kyrkskola, Ekanp, Brism,ene, sör-Gustav Ädolf-sandhem 4-0' håtles om tisd's kväil cn hiaqi^n.-l r^-- ,^1- dr-------- r rhåles om tisdag kväl en missions- i rv och siutarp torsdagen den 12Lrra-däng'sholm 18 17 0 1 104-19 34 och sommar'hoglld. Tatare blir xom- I iuni 1gb2 kl. 10.Kinnarp 1q 1q I ? 9:-?i t9 minister orto lans.son, Liareu, var- |cust. Ädorr 18 13 1 I }r^-tlzr, :.am.ie--rti."xä**ä"'i'ör"dj;i;s'ä;l r Börstig avstutning i kyrkan
FAIK B 13 11 1 I :9-:9 ?i juniorernas- ;;;;;;; 3a-,,ä''rrre'"r.i" I kr. 72.

Sarnhällsföreningen.

vit

Slufarp klara lar
Norra El;t elt'sA'1

Slutarp noterade sin hittills största
seger i den avslutande s,eriematchen
och är nu klara för l{orla Elitserien.
VärsLrs knäcl:t"e5 i siuLet av första
halvlekrn,. då hernma)agct på sju
rnin. ändrade ställnjngelr till 5- 1.
Dcr.*förinnan hade Siutarlr i börjd.n
av ma'ucircn tagit ledningen mcd 2,-0.
vilket reducerades tiil 2-1 i 30 min.
Värså"s hade då fördel av vinden och
med hjä1p av denna ordnat till en del
farligheter vid Slutarps måL I andra
halvlek var det ingen tvekan om vart
segern skulle gå och med rnål i 5, 3b
och 36 nr-in. ökaCes ledningen tili
x-l

Hemmalaget hacie fått mecl Eidor
Andersson på centerplalsen och spe-
let gick bättre än förut. Yttrarna Bi-
verspö och Sandin gjorde sina biista
matcher på länge, inrarna Johansson
och A-ndersson skötte sis ocl<"så.
Halvbackskedjari Lundin, Löfgrcn
Rehn var bästa lagdelen i förwaret,
clär backarna Andersson och Sten-
kvist inte var riktigt i slag. lVlålvak-
ten Ruthman hade inga större svå-
righeter att freda Lluren.

Värsåslagef hade sina bä.sta spe-
lare i hb. och hh. samt innertrion.

I\,Iålgörare för Slutarp: vy. Biver-
sjö 3, cf. Ander,.ison 2, hi. Johan,sson,
vi. Andersson och vh. Rehn 1 var-
dera.

Bto dorrrare var Thure Jakobsson.
Falköping.

F'orkabo 18 e 1-l 1!-V!!? iaker. lenna_ rörsärjili r"ää."äil .^^a]-".*u*"n 
hå1es i Kinneveds

å;'iånn.* iå g i i9 i?---Zi ii lr*::"*l^***l'::lL.5:::r -rF | -ol'J'äiå'J' rör den krass sorn un-sancrhem 1F | ! +? ?l-9! ]] brir viaarå,sanf;;Un-;.il;,' ,;;- | s,ko.la' åven rör den klass sorn un-
vaitofta 18 4 2 :! :1 :1 tg sång av pastoiJansson s"*t 'aueli- I dervisas i Luttra, fredagen den 13C.;o'anda 18 3 1 lV 11 91 | sang av fastor Karlsson *e*r"". -- .iuni kl. 10.rdäi,'ir"'*p 18 , , it iä_;; ; 

| ,i1: 
av pastor Karrsson iff_ål t'T*i;t|;,', 

, Kinneveds kyrkai I rl '--'
I skara--Ärvstrorgs pokarseric. L| - so år fyiler den ? juni lantbru_ kl' 72.

I napio-rroby 5 -1, Slutalp lrxl ikaren 
Euold Johansson' Nolgå-rden, t. f. tlistriktsöverlärare.

icr-rr,"Bi1cLsberg-V;;;;;i;9:';ll;;ll11p#il:åtå*.'*5fTIrffä
j Börstig-Åsarp 4-3. I r,"^.t^* rä.rö,nada-j^
i ::-':':c-^t":p^ :;o: | , bröder fåclernegårde", 

"iir."o under 
ill,ri'K c !6 14 z 0 111* 1g a0 | bröderna Johanäsons åki"triga fik: 
Iig3gid _ \9 \? ? 2 67_ 24 26 | nins utveckrats tili eti av onens I

i ltoby e 1b 19 B z 52- ?S 2q I möisterjordbrrrt . --- "^ "*- 
IiKinnaro 15 81 6 34-36171 - Irl{innar.p 15 81 6 34-36 17i | .ja"*arpb 16 54 7 +o-rrr+i 

--
iäif*å.-; iA iirl,?å-,åi 

*il WFd ftfienmbygdsfesten i SlutorpjVartofta B 16 O 2 14 19-102 2|1,
I l,
i-.-l

KINNARP.
tackar för den trwliga sup6n
samt blomrnorna "vid. säsongs-
avslutningen.

s. r. x'. l{omminlster 0tto fansson, Liared
talar och sjunger vid Missions- och Somrnarhögtitl i, NTO-lokalen tis-
,dagen, den 10 juni kt. 19.30. Pastor Algot Karlsson, Åsarp, m'edverkar.
Sång och mus,ik. Kaffeservering. Försäljning av juniorernas arbeten.
'Iacksam,t mottagas också gåvor till försäljningen.

Alla varm,t välkomna!

$lularus
lilrottsförGninS



G. Ärvidsagn tren i kulaIf - - --
vid idrottstäv,,"""" ,";;;;;:l 

I 
Hästpremieringl[å'å,:]?i,ipiå:]{tjä"1#*,

l#älfiä"#iå*'''åf?oi'T'ff"å::å:lr 
€^ I i 'stutarp ilffi":ru*"*"i*nlt;i 

"ä: ä;.'
I(innarp. Ha-n had.e l"sS: lq"Fg 3?,s"1 | .n !, ..r\lIIrId[P. ndII rldut r[5Eu ryu4zu udE, | | , - q !5 r ]t I
cch kom endast på tredje pl"J: i kyl I I tL!!:6L. I r0 B-årirrgar.
*::"li%,*:u j::-n*?*.,*å0""1'å* | l_ Hristnremierin's ägde rum i I rroris e. Evo, äg. E. Danielsson,ilga 13,88 m. Sven Edlund, Hagfors, I il sr,,+.*^-; *e-r,å^ ;^^" @6' u' vdurerstsufi'
,.rann på 14,b1 m. I dipkus ptacärade I lDruLarp 

i månd'ags. Resultat: lFinkag" Luttra, dDlom +. fris.;
,ig Arwirisson som rytaää;äil: l I.,et 41,10 m., stasen r";i:";.'äi";- I I r2 l-årinsar. l1a1s";on,-5orsg', våri<u-rå, äiprå*
.r^_-L t..r, -*** I I srio,-o a r.,rrr^ äa D ö*-*_"--^_ ln fris.; trlexy f e, Jupard, äEl 1.. Jo-

, I l;;TK:i:1ä.tlxi'i{;"'"Jiråi;'-lå: lip"ä{dr:ä:'*öT:iä,' #,'ni"ä't
I lvärtofta; Blända u. boo",-aä. ö. li?l;^ji"1g,' vårkumla, Vartofta,

atr__-_^_-_^'_ I lGustavsson, Mussta. eörstiå:-?:r""il$pigT1fris.;Julanae.Jupar.d,äg.
|(inneueds I 1il"i1*ji"*{,"1,t. r*.?,*ils,r?i"åät riililr:1"å:r"::i.d rruiårj:rlI lVårkum.la, Vartofta; Julia e. Jupaid, llil".'i'^"Y'-,-i"LLeur-' ag' 5r' Andersson,

r a ktuå rdsfören i nq | | ;ijär*':x;1"3ypfilti$#ä ll*qa:,f#*l$tuff ii;;;3;
inbjuder härmed til jaktstis rora. I ll;Iffiå fiiäfu.,I'ååT?;"Yåå'3i; l*:-"!;':lil-ä Få*ä:i-|älTåj
den 14 iuni kl. 2 em. vid Axtorp, I lff,ir"".. sl'ta.rn: .Trrliana "--.i;;;;'lhansson' 

Ledsg', Slutarp, fris.; Redaden 14 juni kl. 2 em. vid Axtorp.I lnur"g., slutarp; .runäna "- i;;;;ä: ll"Tf3|1 -l"d*q', 
slutarp, rris.; Reda

Kinnarp. I llqq' Ä. .ronansson, Atarp, 
'*'-j--"-l le' Kedon' aS' 

i_',;Iohansson, Hulegår-

Ammunitiontil1handahå11es'|j|rvr%"*'u.lvt""t"-b"rrä,.äg..ä:,].iå'|den'Siutarp'fris'hansson, Storeg., Börstig; Herta e. I f.ölston.Anmäran s'er vid starten' I l*::**, 41;i:1't'lb !{iit".&; I r"t" 
". ""tå;""ää. 

J. Johansson,
Styrelsen. I l;:":-"';: 'ä'"".i,1-"^-j::"'.':'^".ii:- ltrures..-slutarp, B;. - ulrrlrrvu' 

llå:l:: ä9. r'. winssren, storeg.,ll eäå"".",il:'NåLä;;i;tö; E;
rr _r lbrismene. lReisy e. Reflex, äC.Å. custaiisÄ,

Matpotalis ll_ *"," " åg*r;::? 
".nu,,.*" ilp#"å*qi*,d?ryi*äi

vä,sorrerad, önskas uil" ilg:tril##';."::*,"#åkilfidi!å:f,;$;{;is,n1åiå:*,f;"I;lKinnarn: Monn e. Monte-Relln ii5'lg: Clarr, äg. A. Hedströin, Gä.rdet,I olof Nilsson, tel,106lfirnorpq r^i""ö'Ip; *u':, e. ryr::e-l'e'jo' ""jl;,lri"*l;""fl3;*6,;i:*iur1 
"*r-!'.': - : kontrokts ungdomshelg lil:11,,*i;,g *3*f,:E*t,ä1r0lK0plngs 

2 v2 --- r llli* å?;,i;^)'J1":-i:rt:= sI1-

i Kinneved l[t1.;_,öffäj,::xffi:"]ä
lll"O?: R; Flora e. Blanlro av Tofta,I

sönilagen tlen 15 juni 1952 i ' -- ' lag' E' DanielssoL,. r'i1ka8"., Luttra, 
l

lFa-lköpinöt A; Retti e. Reflex, äS. e. lDD^^D artr. lNilssnn trlnforn Ql,,{^-- n. n---- |pROGRAM: lNilsson, Kotarp, Slrrtarp, B; netJv e. I

Kt. 10.00 Högmässa med nattvardsgång i VÅBKUMLA ryrr<a. lftt;f;]L,ilt$1{"",}'li'?l;rålJ*1?:iKyrkoherde Kurt Larsson. ld:o, Ä; Daisy e. Heioton, as. Ä.'C;3- t

Ki. 12.00 Måltidsrast. Mjölk och läskedrycker serveras. Smörgå- ltafsson, Mellomg., Slutarp, A. I

sar medtagas. I rringstar. 
IKl. 14.00 Bibelsamtal i .grupper. Samtalen ledas av kontraktets I Paulax e. paulman, äg. Halmstads- ilnv+--- qi--^+!x-.^-:-. -- - I

Erik Skagefors.
Tag;ned psalrnbok och Nya Testamentet. - AIla hjärtligt välkomna!

Falköpings kontrakts präster.

präster. Lokal: KINNEVEDS NYA SKOLI\. Prtens,- Hingstför'ening, stationeradll
Kl. 1b.g0 kafferast. ll9*, Vatdemar Johansson, Siggag., l.
Ki. 17.00 Gudstjän'st i KINNDVEDS KYRI(A. Predikan av pastor lörurarp' 

rr' 
lå

iåläåå tLli"?å; *;"91å,31",å?å: I Få:öjÅäåå i J,ttåifi ät,J;' I
Gustavsson, Mussla; Börstig; Flori läP^Xilr-+ -rrrs';-Juiana e' Jupard, å9.
e. Juvitl. äs. N. Xalå*-.€i"a;;;_ 19. ,Sitvan_der, Sörby, Kirinarp, fris.;

Vårkumla, vartofra; 
":jj,:"..y^o.*: lnrrug..-41"1;ö,il; öä.rä'". jå,,", as.

Kinnarp; Mona e. Monte-Bero, t"]lFl#åiii_åö#":å:"!1:,ä"::$,rj

SLUTAEPS SAIVIHÄLLSFöR,ENINGS

20:rle

J/ttd-w{rlrnuz{.eLt
Folbygdens störstq hembygdsfest

anordnas å FESTPLATSDN TÅNGAVj.LLEN' med början

Mitlsommaraftonen kl. 19.00. Mitlsommardagen kl. 15.00

MUSIK AV MöSSEBERGS MUSIKKÅR, X'ÄLKöPING.

Med >>Karuselleru> jort[rn runt. INGENIöR BIRGER GANNÅ, Hutliks-
va,ll, Radiotjänst jorden-runt-resenär, berättar om sin resa midsommar-
dagen kl. 16.00.

Den i hela Norden välkände Trollkarlen Carolf uppträder båda dagarna

De tre fenomenala tablågynnasterna >Kentons-Akrobaterna>> från
Göteborg uppträder midsommardagen.

Företlrag och bygtlemålshistorier av den kände Västgötatolkaren Folk-
skollärare Ivan Gustavsson, Falköping. Dessutorn medverkar Systrarna
Axelsson med sång midsomrnarafton.

O För lekarna kring midsommarstången svarar vana lekledare.

{ Midsommarafton:
Kl. 19.00 Musik.
>) 20.30 Föredrag av Folkskollärare

Ivan Gustavsson.
>> 21.00 Sång av Systrarna Axels-

son.
)> 21.30 tr'olklekar.
>> 22.00 Trollkarlen Carolf.
>> 22.30 Folklekar.
> 23.00 Bygdemålshistorier, berät-

tade av !'olkskolläraie Ivan
Gustavsson.

>> 23.30 tr'olklekar.
> 24.00 Sång av Systrarna Axels-

son, därefter folklekar till

> 15.00 Inledes festen med häls-
" ningsanförande av Folk-

skollärare Valter Dahl6n,
Hökerum. Därefter kon-
sertmusik.

>> 16.00 Ingeniör Birger Gannå,
Hudiksvall, berättar om sin
resa jorden runt.

> 16.45 Uppträder >>Kentons-Akro-
baterna>>.

)> 17.00 Konsertmusik,
> 17.30 Trollkarlen Carolf.
>> 18.00 Konsertmusik.

18.30 Lekar kring midsommar-
stången för barnen.

19. 30 >Kenton-Akrobaterna>>.

20.00 tr'olklekarna tager sin bör-
Jan.

21,30 Trollkarlen Carolf. Därefter
folklekar till festens slut.

festens stut. 
I "

f illidsommardagel: | ,
Kl. 14.30 Marscherar >Mössebergar- 

|
na> från samhället tiil fest- | >

platsen. 
I

STOE VARUTOMBOLA . CIIOKLADTOMBOT,A . KLOCKSPNLNT
VITA K.{TTEN - SKJUTBANA - Pistolskjutning - Pilkastning.

. Hö gtalareanläggnin g.

Servering av kaffe, Iäskeilrycker, va,rm horv m. m.

KOMMITTERADE.



I'IREKTRIS
erhåller anställning vid fabrik med tillverkning av dam- och herrun-
derkläder i charmeuse

Svar med uppgift om kompetens och tidigaste titlträdesd.ag samt
lönepretentioner till, AB KINNARPS TEXTILINDUSTF,I.

fel. 85 Kinnarpi

Studebaker 37

I NTo-lokalen, Klnnarp,
hölls i tisdags en välbesökt missions-
och sommsrhögtid. Högtiden, som
leddes av past'or Algot Karlsson, Äs-
arp, började med unison sång, var-
efter duettsång utfördes av pastor
Kårlsson med fru. Efter välkomst-
hälsning'och bön sjöng komminister
Otto Jansson, Liared, flera sånger
ackompanjerad av fru Margareta
Äugustsson, Kinnarp. Pastor Jans-
sons predikan ställde de närvarande
inför äen allvarliga frågan >>Är du en
verklig krlsten?)

Efter kaffesdrveringen vidtog för-
såljning av juniorernas arbeten, .Den
ekonomiska behållningen vld högti-
den blev omkring 42O k.r. Försäljning-

Gösta Arvidsson
t'tlb's 

tar DM i kufa ?

Senidr'DM avgöres i dag och i mor-
eon i Skövde med lF Hagen som ar-
iangör. I tävlingen deltar omkring
100'måh och antalet starter blir 165'
tr"rån våfa trakter deltar bi' a. Gösta
Arvidsågn, som får möta Sönegård i
kula. Normalt sett bör Kinnarpstton
vinna och intressant skall bli att se'
om.hå,n'denna gäng når över 15 m.-
strecket. I

luilb -d5,. Slutarp,*Bliasuerg zL1.
S'lutarp slog Blidsberg rned 2-1

om Falkpokalen. Blids:berg låg under
i pausen med 1-0. En stunci in På
andra halvleken..ökade. Siutarp .till
2-0, vilket Blidsberg sJrax efter re-
ducerad.e tlll !-2. Slutarp dominera-
de i stort sett helt första. halvlewen.
Vi. Anders,son och vy. Bivesjö lycl<a-
des båist före pausen'under det att hi..
Johansson Jobbade framg'ångsrikt
matchen igenom. IIhb. Lundi.n slog
upp en ,skada och var sig inte iik me-
dan res,el'ven på vh., Andersson, hs.de
vi,nsa framgångar efter .pausen. Löv-
g'ren var, så länge han spelade på sin
ordinarie piats, tilisammans med vb.
Rehn f,örsvarets främs'ta. Mv. Rut-
man gjord.e bra ifrån sig men gjorde
en oför'iåtlig tabb,e vid Blidsbergs re-
duceringsmå1. Rlidsberg uppvisade
som vanligt ett smånätt sPel men
saknade tyngd i avslutningarna.

Biist i la.get var vb. Svensson, I'htr.
Johansson samt hi. Göte Svensson
och vy. Kurt Isakssoh.

Bra domare var Tor$en Gustavs-
son, Falköping.

en avslutades med gemensam sång,
soolsång av pastor Jansson och bön.

Missionstältet i Slutarp
får på Iördag kväll bök av sångare
från X'loby. Mötet ledes av distrikts-
sekreterare Enoc Johansson, FaIkö-
ping, Söndag kväIl predikar pastor
CarI Storck. Sångare från Åsarp del-
tager med sång och pastof 'Algot
I(arlsson leder mötet. Indamlingar för
tältmissioneh göres. atrl1-Se,

t

(

i
'\

ll
I ltl-
I Invigning av rnissionstält. I ll.-ut.t-J^ ^-1, -1,.1,
lt .ås:lå?i?*ffi,ffi{:iq,l; *:: i I F rö ki n d s e r lt, sl u ltka s sa
lsiolstält sorn inlröpts för'Sv. Ältians- i ll

l mis:ionons vct k,,r ri,hn'J i 
"i'ii'Gö;- 

i ll Uppbörd av medlemsavgifter
liä"d. viå tiriraLi.i lt",ii-or fle,a öt.- I Ihålles i Kinnarp: måndagen den 16

ldlkanter att metlvelke., valjärnie I liuni kl. 1? hos kassören;i Slutarp:
lsång octr musik förekorrrrnci'. iältetl i".,-ru*.nden1? junikl. 16åKälle-
| :l;lll:*lJi"fri,tr"åi.::.,::"[1] r ll ä. "rar6 

; i Lurira : onsdagen den

li"-J'iri.. i";i;;ri;.; ".i'-i,i""o tu- jllra juni kl. 14.30 i Skolan, samt i
liare rnär1<as prs.'ö;.c,n''. dori Stotk, 1 llVAr1u-ta torsdagen den 19 juni

llif"l'fi?;å,'i).fi-;f,HJiili;,^;?;?: ä:i llu,. 15 i Hprse For:sbergs arrär'

f 
.rolt"n*"L", -laiköping. 

lQtÅ-t,*-tc: i il Styrelsen.
| 'rr'' -q '-' I il

i nou'r*atcher i Trädet. i i."-,"j%,',"f;1'å.j'"äiil*il.åä
I I kväll startar årets turnering.g-'lStuta.p. Han är född i Vättak ocli
lFalct<-poXaten med en match meilan r ll efter ått ft. innehaft gårdar på ar-
I Slutarp och Blidsberg. l-ottrungcn i I rende på Clika platser övertog han i
Ihar som synes utfaliit på samma sätt I lvåras på- arrende Hallagårdcn, Slut-
I,som föregående år, Blidsberg _*u9 larp. Hän har gjort sig känd som en

lz -f . Det nyvordna _,Elitser'ielaggl lOut<tig och framsynt jordbr'ukare.
I Slutalp torde i år ha alla chanser att . l eefåvad mcd ett gladlynt och trev-
lnå finalen för första gängen, t"_"." i ltigt våLsen har hanzgjort sig allmänt
lBlidsberg, som i slutet av s€nesa- | lolntvckt av alla han kommit i berö-
lsongen kom i form, ger sig nog inte I lrine med.
I utan vidare och som Slutarp Födgas I 

I

lutett" upp nred ett par reserver t ql !l 

--

lsäkerligen en jämn och snännandell
luppgörelse viintas.
I Hern,*araspt .rrädet möter i cen!l SrR.B'tiUf
I andra matchen Äsarp och dcnna | |
lmatch spetas nästkomåande söndas. lll t/2 år, samt 10 m. biörkveil till
| .LI6-S7. llsatu. Tel. 164 Kinaarp.

orkester.
KinnarPs IF

Fotboll
å Yallensås, TrätlPt'

onsclagen den 18 juni kl. 19.15

F'yrlagsturnering0n om Falk'
Pokalen

FINAL:
SLUTAIiPS NI_TRÄDDTS IF'

Kinnoveds skYttoförening

I

i prima.skick, nya däek, radio och
värme.
j Telefonstationen,Kinnarp.

Fabrilrsny 0lympia

{"bafrton
å Festplatsen, Slutarp, onsd.
den 18 juni kl. 20.

Slutarps f. X'.

hade i sönda"gs anordnal korpora'
tionstävling, värvid följande resuitat
uppnåddes (på 300 möjliga Poäng):^i) Hemväinslaget 273 P' (B' Eng-
dahl. Sven Johansson, Erik Gustavs-
son)'; 2) Bröderna ArP 272 Pt (l'
ArD. K; ÄrP, Gustav Johansson); 3)
Huäena-tr'aia 27O P. (H. TrYgg' R'
Fredriksson, Nils Johnsson); 4) Kin-
narps lag 265 P. (Georg Johtlsson'
Th.-Falk, Gun{e Johansson); 5) Hu-
legårdens lag 254 ($tig r{arlsson'
Bängt "Karl.ssän, Ingemar Karl$son)'

Bästa individuella resultat: Bertil
Ensdahl 9? p., Rune ArP 97 P., Gun-
de Johansson 95 P., Georg Johansson
94 p., Sven Johansson 94 P'' Stig
Karisson 94 P. ,ollt-S&. itill sa]u. Tel. 155 Kinnaro.

I{inneveds Ja,ktvårdsf örenin g
hade i lördags anordnat sin sedvan-
liga jakstig i sarnband med insats-
skjutning.. Ett trettiotal skyttar dei-
tog. Resultat för jaktstigen (högsta
möjliga poåing 50i):

1) Rune Andersson, Vedum, 50 p.;
2) Gunde Johansson, Kinnarp, 39; 3)
Kurt Erikssan, Trevattna, 38; 4) Karl
Bredholm, Grolanda, 34; 5) Giiran
Gustavssön, Kinnarp, 30; 6) Gunnar
Andersspn, Åsarp, 3O; 7) Johannes
Johansson, Börstig, 30; 8) Gunnar
Jbhansson, Vårkumia, 30; 9) Stig
T 

'a 
rsson, Broddarp, 30 ; 10 ) Inglvar

Spets, Kättilstorp, 29; 1"1) Elmer Jo-
hansson, Börstig, 28; 72) Gotthard
Gururarsson, Kinnarp, 28; 13).Bertil
Gustavsson, J.åIa, 28; 14) Bengt Sa-
lomonson, Brismene, 28; 1.5) Herbert
Karlsson, Alboga (segrare i fjolåreLs
jaktstig) 25 1"6) Elcn Kindlund,
Kinnarp, 23; 77) Ädoif Jansson, Jäla,
21; 18) Karl Joneson, Fåglavik, 20.

Insatsskjutning, högsta möjtiga po-
iing 40: 1) Linnar Andersson, Kin-
narp, 35; 2) Rune Andersson, Vedum,
35; 3) Ädolf Jansson; Jäla, 30; 4)
tsertil Gustavsson, Jäla, 30; 5) Gun-
nar Andersson, Åsarp, 25; 6) Evert
Gu,stavsson, Jäla, 25 7) Stig Lars-
son,.proddarp, 25; .8) Gotthard Gun-
narsåon, Kinnarp, 20; 9) Sven Berg-
lund, Broddarp, 2O; 10) Alvar Jo-
hansson, Grolanda, 20; 11) Herbert
I{arlsson, Alboga, l0; 12) Ir.rgvar
Spets, Kättilstorp, 20;.13) Rune Ab-
rahamsson, Kinnarp, 20; t4\ Karl
Bredholm, Grolanda, 2O. Föreningens
egna medlemmar, som samtliga var
uppta"gna som funktionärer, komrner
att tävla på tisdag xvätl. $/6-91.

\
BRA DM.RESULTAT

\>/s-se . I FRItrDROTTEN.
DM i fri idrott avgjordes under

lördagen och söndagen i Skövde med
Hagbnsom arrang:ör. En del goda re-
sultat uppnåddes. Gösta Ärvidsson
verkar. ur form och blev slagen av
Sönegård, Lidköping, i kula.



Vid Frökinds skoldistrikts
skOf or vl5-sr.

Vid Frökinds skolillstrikts skolor
thöIls i torsdags ooh fredågs år"s-

avslutnimg- Av rnedel firån dij,r-
Lill avsedda" fonder särnt'av frå'n
skoldistrriktet,anslagna rnedel ut-
delades pre,rnieltill andra, fjärde
och sjätte klasserna enligt följan-
de ordning: I

Andra klassen, Brismene skola:
Sören Harrysson, Börshoknen, Bengt
Johansson, Västarp, Marian Joha.ns-
son, Ekesgärdet, Annika Johansson,
Börsholmen, Jan Johansson, Hallan,
Sture Johansson, Västarp, Britta
Svahn, Hailan.
. Börstigs skola: Maj-Britt Eriks-

son, Döve, Lilian Ahtburg. .Tornarp,
Egön Västermarlr, Döve, Karl-Åke
Karlsson, Tornarp,'Lennart Gustavs-
son, Vintorp, Inger Elmersson, Döve,
Bertil Rägnarsson, HjäImsered, Gud-
run Holm, Prästbolet, Anita Kling,
Sandhem, Inge Einarsson, Sandhem.

Sörby skola: Marianne Einarsson,
Vårltumla, Henry Jarlsson, Kinn4rp,
Birgitta Karlsson, Ilalsäng, Börje
Våi'ing, Kinnarp, Jan-Erik Gustavs-
sori, - Våi'kumla, Ingvar Johansson,
Vårkumla, Birgitta' Gustavssön,
Kinnarp, Berit Karlsson, Kinnarp,
John Samuelsson, Vårkumla, Bengt
Andersson, Kinnarp, Stig-Äke Brodd,
Kinnarp, Eva Johansson, Axtorp.

Slutarps skolai Ann-Margfet F orsell,
Slutarp, Lars Efraimsson, Luttra,
Svend Äage Olsen, Mönarp, Ingegerd
Klasson, Slutarp, Ros-Marie Ahlberg,
Slutarp, Ing-Britt Lundahl, Slutarp,
Bosse Dahistiand, Slutarp.

Fjärde klassen, Börstigs skola:
Gunilla öhrneil, Börstig, Birgit l3lom,
Hjälmsered, Kerstin Johansson, Dö-
Ve, EIvy Lundgren, Döve, Manne
Karlsson, Tornarp, Hjördis Gustavs-
son, Mussla, Mårita Tornemar, Torn-
arp,, BenE;t Johansson, Tornarp, Len-
nart - Johansson, Tornarp, Kennet
Einarsson, Sandhem, Åke Roos,
Tornarp.

Lutlra skola: Bo Johansson, Alarp,
Kinnarp, Ingerrlsp $lasson, Slutarp,
Elvy Joh&nsson, Klnnarp, Barbru Jo-
hansson, Slutarp, Alita Sandklev,
Luttra, tennart Thor, Kinnarp, An-
ders Johansson, Brismene, IIno Jo-
hansson, Srnedjetomten, Lars-Olof
Abiahamsson, Brismene, Sture An-
dersson, Vårkumla, .Eivor Lundahl,
Slutarp, Stina Johansson, Vårkumla,

Irene Fettersson, ljrrsmene. rJerrL
Blomqvist, Luttra, Anita Johansson,
Smedjetomten, Kurt öman, Axtorp,
Tord Vikström, Slutarp, Flemming
Torstensson, Kinnarp, Lars-Åke
Eriksson, Luttra, Karl-Ärne Bertils-
son, Vårkumla, Anna Eivor Johans-
son, Axtorp, Bengt Gustavsson, Skat-
teg'ärden, Ann-Mari Engdahl, Slul.arp,
Rigrrtor Engelbrektsson, Vårkumla,
Gudrun Lndersson, Kinnarp, Karin
Nilsson, Vårkumla, Siv Johansson,
Brismene, Ing-Mari Sund6n, Luttra,
Ingvar Ström, Hulegården, Allan
Ström, Hulegården, Äke -Karl6n,
Slutarp.

Sjåtte .klassen, Börstigs skola:
Evy Persson, Vintorp, Agne Abra-
hamsson, Tornarp, AIf Blomdahl, Dö-
Ya, Per-Olof Eckerlid, Ekarp, Bo
Olsson; Döve, Sten-Åke Kling, Sand-
hem, Vivian Lundgren, Döve, Ingvar
Karlsson, Tornarp.

Klnneveds skola: Margareta Näs-
ström, I{irmarp, SivertBirgersson,
Axtorp, Ingemar Ingvarsson, Nagl-
arp, Ove Ek, Ledsbacken, l\farita
Aronsson, Luttra, Ingegerd Ählin,
Halsäng, Yngve Sjöström ,Mönarp,
Vera Larsson, Brismene, Bernt Ber-
tilsson, Vårkumla, Ingemar Lundahl,
Slutarp, Evert Ahl, Granelund, Anne-
Marie Ändersson, Kinnarp, Daniel
Gustavsson, Slrrtarp, Barbro Rubens-
son, Slutarp, .Leif F ilipsson, Liden,
Sldtarp, Irene Eng, Vårkumla, Ärne
Karlssoir, Mönarp, Inge Ählin, Lutt-
ra, Sven-Erik' Eriksson, Luttra, Ger-
hard Gustavsson, Luttra, Karl-Erik
Sunddn, Luttra, Uno Lindström,
Luttra.

ffrilu$tovm6te
hålles vid

" 
AXTOR,PSMISSIONSIIUS

söndagen den 22 juni kl. 16.

Predikan av Kh. Kurt Larsson,
past. Arvid Söderberg och C. Gus-
tavsson. (Vid olämPl. väder i mis-
sionshusetq);. rr

Offer. Välkomna.

Ett sto
2 år, till salu.

Tel. Kinnarp 1-?4.

ilenlmalaget $ogrsds i

Trädets fothsilsveakn,
Den med stort intresse emotsedcla

finalen i Trädets fotirollsvecka blev
inte den Jämna och spännande upp-
görelse man väntat. Ilemmalaget
förskaffade sig på ett tidigt stadium
en betr:yggande ledning medan lagen
i spelhänseende var relativt jämna
om man undantar matchens sista
tjugofem minuter, då Trädet visade
bästa spelet. Matchen fördärvades
ä'rren av de må,nga avbiåsning'ama
för ojusta trängningar o. d., vilka
spelarna 

- mer eiier mindre g'enom
sin speliver - 

gjorde sig skyldiga
ti[. Slutarps stora nederlag får i
viss mån ses mot bakgrnnden av att
de fick sin pb. Lövgren skadad redan
i början av matchen. Han . råkade

lkollidera med hemmalagets centel
och föll med så olyckligt resultat,
vilket en senare undersökning visade,
att han ådrog sig ett brott på benet.
Reserven som sedan insattes förmåd-
de inte fylla platsen och omplacerin'
gerna i övrigt skapade säkert en viss

losäI<erhet. I försvarshänseende voro
llagen garrska jämna. Skillnaden Jåg i
kedjornas förmåga att skapa och
tillvarataga målchanser ach här låg
hemmalaget en bra bit före. Gäster-
nas försök ett speia fram,sin cf..med
långbollar gav ingen stöt're utCeining
men han svarade dock för matchens
iiirsta måI i femte rninuten och va,r'
indirekt upphovei till sista rnåiet, då
han i slutminuten kom helt fri rrten
attackerades ojuste. Den följande
straffen sattes i nät av vb. Rehn. De
sju mål som inranrades av dessa hän-
delser hade föIjancle upphovsmän:
1-1 i 10 min. hy. K. E. Emanuelsson,
2-7 i 28 min. vy. Knutsson, 3- 1 i
30 min. cf. B. Gustavsson, 4-! i 35
rnin.'hi. M. Gustavsson, 5-1 i 43 rnin.
vy. Knutsson, 6-1 i 73 rnin. hi. Gus-
tavsson, 7-1 i B0 min. cf. Gustavs-
son.

Nyttigaste spelare i det för'lorande
iaget var vhb. Rehn, som tillsamnrans
med hb. Stenkvist och hhb. Lundin
gjorcle bäst ifrån sig i försvaret, dä,r'
Sand6n och Per-tlno Gristavsson var
lite för orutinerade. 1\{å1v. Rutman
hacle ingen direkt chans på cle botlar
som g:ick in. I kedjan var cf. 

^uders-son ratl isolerad i mitten men var
tillsammans mecl vi. Mats AnderSson
bäst. Av Bivesjö-Jshan5s6n-An-
clersson var den sistnåimnde soirl hö-
gerytter den bäste. Li}<som Slutarp

I

'tl

fortsätta. Lördag 20 sån_gare fråp Fioby, söndag 20, Midsomm arafton 20,Onsdag 20. Talare: Carl Storck och AlgoL Kartss*on.
Sång och rirusik. Kollekt. Välkomna!

stäIlde Trädet upp meql två reserver
och av dessa var hi. Martin Gustavs-
son faktiskt bäst i kedjan med Spaak
som fr'ämste konkurrent. De övriea
nådde inte upp i sjn vanliga klass. I
försvaret hade målvairten l(nutsson
inte nägt'a värre saker att befatla
sig med och backarna Me.rtinsson-
Kroon utgjorde värsta stötestenarna
för gästernas kedja.

Domare var K. E. Hellström, Fat-
köpilrg, vilken beivrade alla förseel-
ser,

Tältmötesserien i Slutarp fortsät-
ter med möten på lördag och söndag
kväll. Sångare från Floby medverkar
i lördagsmötet och det -blir predikan
av pastor Algot Karlssoir. Söndag
kväIl talar pastor Storck. Midsom-
jafton hålles också möte, och sedan
lblir det möte på onsdag och några
ldagar framåt. f mötena medverkar
förutom pastoreina Storck och Karls-
son sångare. q/O-52.

Lt/6-gA.

Missionstältet i Slutarp,

Karusellens jörden-runt-farare
till Sl'utarp ii ,midsonrmar.

Slutarps rSarnthlållsförenings tradi-
tionel'la midsomrnarfest på T,ånga-
allen - den 20:,e i ondningen -har .som, , frii.rnsta dragplåster ett

av Karusellens jor-
-runt-farare, ingenjör Birger

Gannå fr'ån Hu'd,iksvall.

Ingenjör Ga.nnås framtrdrclande
äger rum kl. 16 på dnidso,mmarda-
gen. Festl[gheterna :börjar redan
kl. 19 ,på rnidsomrmaraf,tonen, och
ur m,åndagens program kan nåim-
nas f,ö,redrag och byg,d,emålshisto-

,av fölkskoll'ärare Ivan Grrs-
tavsson rodh sång av systra,rna
Axeisson.'På rn'idso.mrnrandagen ta-
lar överlärare Valter' Dahlen. Hö-
kerum, och vidare uppträder bi. a.
>,Kenton-alkrdbaterna> och trol,l-
kallen,Caroif. totl6-S&.

Daggarnla kycklingar
till_salu varje vecka, könssorterade, g0 % garanti, av rasernå
R. I. R. X V. L. samt vit och brun leghorn, pris Z kr. st. sjukdoms-
kontroll, innehar friförklaringsbevis R. 12b.

NOBDÅSEN, Kinnarp, tel. 50. I

Kinnarps Festpark
XIANS lördagen den 21 juni ÅKE WERNERS populära orkest€r

från Skövtle

SPEL OCH SERVERINGAR.

Kinnarps lf,',

SLUTARP.

TÄLTMOTENA



Frökin ds styresmär [ä:,"T:i".,J:lå*;1ffitJ{åä:
studera sin kommun il:'H" 

der ri"export på br' a' Am'e-

Zt/O' 
----------" ll r-:,cc^_-_r-c^ r | | Efter gernensarn l<afferast av]a-*.under rundresa f]o*"äi, ffiä,il"äffiT!åX"Ln"*",

sedan på ett vändrigt sätt år 1940
sedan irnan år 1932 ,börjat hålla
regelbundna friluftspredikninrgar
rhär, v'id vilka ikollekt, upptogs för
ruiaens iståndsättande. Dessutom
erhölls för samma ändamåj bidrag
ur Gustaf-AdoLfsfonden, sedan en
tjänsternarn från R,iksantikvarieäm-
betet bssiktigat ruinen och förkla-
rat den vara av stort vetenskan-
ligt intresse

Dänmed var rerqan slut sedan
rilksdagsrnran G,ustaf Hallagård
framfö,rt ett tack till de medver-
I<,ande.

Slutarps SamhäUsförenings
rnidsommarfest, X6 [5 .Sl, ,

den tjugonde i ordningen, gynna-
des av vachert väder oclh stor
p,ublitktillsiutning. Under de båd,a
dagarna be,sö,ktgs festen av c:a
20'00 personer. På midsommaraf-
ton inleddes programrnet rned ett
före'drag aq/ folkskollärare Ivan
Gustarusson, tr'alköping, som sella-
le ,under kv,ällen gav prov på sin
fö'rmåga att rberätta ibygdernåls-rvr 14@64 aLL rusr dLLä uJBuelltars-
jh,istorier. Dessutorn upptog pro-
gramimet,uppträd'ande av trollkar*
lcn Carolf samt sång av de popu-
lära systi:arna Axel.sson,

På rnidsornmardagen svarade
>>Mössebergarna> för den rnusika-
ljska underhållningen och inledde
med att ,från sam,hället tåga ner
iiil festplat,sen. överlärare Valter
Da,hl6n, Hökerum, höll därefter

I Skotfrågor 26t5'st"

| . hI i Frökind. i| --l
I Frökinds skolstyletse har håtlit I

lsammantr'äde, varvid som första frå- |

lga behandlades vid sammanträde I

I 
nred därtill utscdda angåendc ny- |

i byggnad och sammanslagning av I

I Slutatps och Sörby srnå^skoior. Enligt I

l förslag skulle den nya skollokalån I

I uppföras i omedelbar närhet av I

lKinnarps skola, detta med särskild I

Itanke på de fördelar detta komme I

latt mcdföra när skolbespisningen blii' I

lSenonrförd. Skolstyrelsen bi.föll för- |

lslaget och beslöt srmtidigt att inså l

Itill Kungl. Skolöverstyrelsen med be- |

I Säran om prövning av byggnadsbe- |
hovet för nämnda s'kollokaler. I

Vidar'e beslöts att vidtaga en dcl Imindre reparationer å tjänstebosta- |
den i Slutarps skola. En remiss före- |
låg från läns-dyrelsen angående från Ion av distriktets lärare inkommet I
klagon:ål över tjänstebostaden. Skol- |
styrelsen beslöt meddela att skolsty- |
rclsen beslutat uppföra nya läralbo- |
städcr. Hur snar't detta kajn ske be- |
ror på hur snar"t veclcrbörande myn- |

I djghet ha"ndläggo. ärendct ifi åga. I

I Protokoll förelåg från den arliga un- l
I derhållssynen av distriktets skoior I
I och beslöts utföra de i detta ploto- |
I koll pabjudna reparationerna. I

I Skolstyrelsen beslöt vidare att in- I
I fordra kostnadsförslag å oljemåtning I
I i viss omfattning' av väggarna i Kin- |
,l narps -ekoia, samt att vidtaga en del I
tl minrlre anordninga,r i kor.iidorer och'l
I avklädningsrum. Från skoivaktmäs- |
I taren förolåg en för.frågan om han I

I finge hyra Rossbackens skola som I

ll bostad, vilket biföIls. Då t. f. över- | '
| lärarens förordnande utgår i och med I

lvårternrinen beslöts förliinga dettal

varefter ,färden ställdes till Bfis-
z rr onsdags gjorde leda,möter nu ll*unu'och Rörsti8' r Döve rbesteg

F'rö,kinds Ätottottt*uns fuffmåf.ii-ll 13" först Lunnern' som är den

se ocrh andra styrek;; o.f,.;*[- llh:g-t" p'unikten i storkommunen.s
der en rbussresa gunonf sto.k;;;- ll 

söd'ra del', Det 
-något 

d'isiga vä'cl-
nen för att s,kafla -iE ;;;;;; llret, ej'ond,e att den underrbara ut-
känne,rrm nm o*r _,o_L.-,-; ; - 

lJs{kten härifrån inte blev vad den,kännedom om sitt verksarntrets_ llfn*.-"n narfiran mte biev vad den
fält. isedan sarntliga resenärer ll 

brrukar lrara' Det var dock så
uppsarnls.fs skedde *ti"t.n fö;;iäL lleass vackett att deltagar:na gan-
va sturdieresan i Lrrttrn. ru" ,iar_ llslka spontant stärnde upp V,iistgö-va sturdieresan i Luttra. Här rhä,_ llsKa sponrlanr srarnde upp v,eistgö_

sades deltagarna vältkomna n/ ll 
tasången' Sedan samlades rnan

rilksdagsfnan Gnnnar l:arsson, -"*ll :^T h_e,mrmanrsägao.tr j"11. Johars-
odkså iaiad. ,o_ socr.neo-;;;'il;ll:"", :llg1n-un..fo* i. sitt vackra
bebysgele, ftirev,isade tornminnes- flT-T ,lPiö* 

sarntliga { t$rrg.' r. tt
mär,ken samt var ciceroi ik;;_lldristrirktsciverläraren G. Ä. öhrnell
ka.n. {Här s_iönss so* ,.,r"t,,tr,-t"r,,oll iåi,rnnade rhär en kort redogörelseka.n. {Här sjöngs som avslutni"s ll '"T"nu3e rnar en kort redogörelse
psaknen Var CuO är oss "" "afl 

firO1 törstigs s'oCken i allrnänrhet
dig ,borg. - 

Il 
ooh Döve lby, f,ordorn socken rned

llegen kyrrka, i synnerhet samt
:::'",:jnlto:: ::g:1, tilt-.vår- flrJ,,*r#" gästernas tack du heru_k urn r:a, där r. rkomrnuna l ordröran - 

I I äö#ä?ä:ä'%r"äril#"ä"#d,en Sven Neurnan var sakkun"ig il"iii""".rörande skola, sooken och kvrkr. ll-'_:. '
Nästa station ,blev iSlrqta;;. -ilil ll " 

nörstias !4rka f'örevisades se-l
skoles'tyreJsens rord,f. rur;ä;;;- lldan.uo 'hL.Öhrnell, sorn också pål
son hade här ordnat *åOär;äflorsetn -utförde ett par rnusikstyc-
av tsl,uta'ns Nläheltn,r,,oi;- ;;;;:llken och den tillfälliga f'ör'samlin-av tSl,utarps Möbelindustri. Underll^"t o:l rlen- trllfå.tllga t'ör'samlin-
ledniing av farbri,körerna;;;;; llcen_siöng till sist pB. 474 verser-
och Gustarfis,qon sqmi _*_;;.;-;;1 na 1 och 6. Sista punrkten i rese_och Gustafrsson sarnt verkrnästare I 

rrd r ,u,L:,rr o.. Drsta plmrkten i reise_

Berg hlev m'an här i tiltfälle *tt I Pio{a*"t upptog besö'k vid
gå igenom hela.'et "t"""-i"a.,o""ltMusrs.la 

J<yrkoruin. Deltagarnagå igenorn hela det stora fabri'k"- ltil'T*ii 'KyrKorurn' Jjeltagarna
iornfilexet "r-i röltä;ä,t*"'ää- ll:t;c'k 

här en de] upblvsningar o'm
ment.n i,mÄhplril.r'o.r._,-^^_''---; ll Sånnums gamla socken oc;h d€ssmenten i,möbeltillverkningen. nan_ll i*fj,"rl|s ,getmra socKen oc;h dess
riken sysselsätter 65f --..----'-*: ll kvflka fram till mftte,n av 1500-
omrkrinE 45 arberare ffiH:":Tlltår"t, då socknen-ö;Å.;'i Bör-omlkring 45 arlbetare. Nååon do- ll "1.'"t' ua socKnen u'pprglck i ljör-
ra I j,f ör,sä r jnin g r'.e,ro--Å'r,"", 

| | :lifio:""rff;" ;fiLfJffi; å'*,ä::

Tvivelsu,tan har Jrust en sådan
här resa rätt rnycket att ,betyda
för de ,beslutand,e och bestyrande
inorn en större korn,m,un. Lokal-
kännedom är inte rninst viktigt.
En grunrdlig sådan kan naturligt-
Vis inte vinnas på en så snatbh re*qa

qenna, men rnan tar nog lnte
så rrnyeket, rom man pastår att

,den väckt till iiv intresset för det
större samhäile so,m vi sedan års*
skiftet till,hör.

'eLt hälsningsanförande varpå
Iiarusell-re.sendgcn Birser Gannå
höll ett intressant ,och väldis,pone-
t:at föredrag, där han ,berättade
om sin resa jonden runt.

Ke,ntons-a]<robaterna från Gö-
teborg vis;ade 

'balans 
,och smidig-

het vid ett par fra,rnträdanden. och
trollkarlen Carolf hade under
'kvällen ett, ,par bejublade före,ställ-
rringar.

3 st. unghästar
en 3 år diplom, en 2 år pI. nr. 1,
en 1 års valack, till salu.

Tel. 115 Kinnarp.

Kom och se
KINNARPS och ÅSARFS
slocknade

lotbollsstjärnor
i match på Brunnsvallen,
ÅSARP, söndagen den 2g
juni kl. 15.30.

e I pausen skämttävlingar
m' m' 

År,..

till den 1 jan. 1953. Ansökan förelåg
från kyrkorådet att få hyra skolan,
under den tid kyrkan undergår repa- |

ration, ansökan bifölls under den tid I

fcrierna varar. Uppdrogs åt övorlåira- iren att ansöka hos inspektören om Iatt s. k. gruppundelvi,sning får in- lföras i Slutaips smäskola. Vidare I
diskuterades en dei frägor rörande I
nd-sta tcrmin m. m. 

I

l[öb/er, JWallor I
IIöBELTYGER, MADRASSERI
billigt. 

I

L. GUSTAX'SSONS IMöBDIIIXT'ÄR. I

Slutarp. Tel. Kinnarp 179.

Kom,ihåg

c?\
J-r4n6en 

$
i Kinnorps Festpork i ofton.
AKE WERNERS berömdo

,Orkesler från Skövde.

i :l'ältmötesserien i Stutarp.
,ragår hela denna vecka. på torsdass_kvällen medverkar förutom ;;il,

lStorck ^distriktssekr. nnoc .fånans_
lson. >sång'ar-Sara.>, fru Sara Joscfs-
1son,-Sandhem, sjunger i detta möte.tlredag, lördag och söndag kvällarLalar pastor. Storck m. fl., valjämte
sångare medverka. z6(5:g,t," '--

/[df ssi $trs,tifrltet, Slwtnvp
Torsdag 20 Dis.trikts,sekr. E. Johansson, Storck. Sång av rsångar-Sara>
från sandhem. Fredag, rördag och söndag 20 storck m. fl. och-sångare.
Kotrlekt. AlIa välkomna! , r

I

il

Kinnorps lF.



tasten, som endast ser egna laget l,ressutom segertippad årra på ett så
och då bara dess fördelar, men icke,lkraftigt nederlag och dessutom, åt_tar' 'rt4 'u^Ellkraftigt nederlag och dessutom, åt-
dess nackdelar. >>Åskådaren> av in-l:riinstonc i matchens sista 20 min.,
sändaren i FT den 28/6 måste vara lbri ordentligt utsperade, men det såg

rnot Värmland-Göteborg på söndag ,

har nu uttagits och fick följande ut- 
|

seende: Seniorer, 10 km.: Gunnar i

Sand.ström, Härlunda, Valter Fiitzon, 
I

Borås. 25 krn.: fngvald Andersson, 
1

Fotboll ses bI. a.'på tr'å sätt. Dels, casten, som visst inte lär ha stort
av dem, som uppskattar en god pres- lmedhåll i slutarn. att före en match
tation av båda lagen, och dels av fan- 

l rrara .ugurvan och segerwiss, samt

Insiint. th-s?."
Trädets fotbollsvecka.

av sistnämnda slaget.

med trots att deras kamrater sade
tilt dem att sluta därmed.

Som domaren sagt i sitt utlåtande,
så syndade båda lagen lika, men som
det såg ut på matchen så underlåt
han delvis att blåsa på Slutarp. I{ade
han gjort detta lika flitigt som på
Trädet, hade nog aldrig insändaren
kommit till. Domarens samrfiankal-
lande av spelarna på pl:in för kollek-
tiv varning, måste nog ha varit i en
annan match, ty i den nu avsedda
förekom det icke. Ang. utvisningar
hade nog Slutarp drabbats minst
Iil<a hårt om sådana skulle tillgri-
pits och aIIt varit merl.

Att en förening inbjuder tiII match
innebär väI inte att gästerna skall få
hrrsera som de vill. Någon mera för-
del ån hemmaplan och överskott
känner jag inte tiU, 'ty SF:s regler
tillämpas väl. ,r'-Att Slutarps lag var så illa åt-
gånget, som görs gällande, är rena
fabeln, men def finnes de, som inte

I kan taga ett nederlag utan att på
något sätt bortförklara detta, men
shall det göras så som nu skett 1är
>>Åskådare> inte befatta sig med fot-
boll och insändare, ty då får han tro-
ligen syssla med detta under hela se-
rien. Vad hårdh.eten i matchen be-

t lträffar, var det endast en svag fläkt
av vad som.väntar Slutarp i N. Elit,

" ty rlär finnes inga durzunga,r. Det är'
!<lart att det kännes svårt för fan-

girretvis inte >>åskådare>>.

I(inneved.'
EXTEA KYBKOSTÄMMA

i kynkan söndagen den 6 juli 1952

kt. 15.15.
Ortlf.

Iandst<apslagef
7h.t/"

I gång uffaget
i

Vlistergötlands lanclskapslag i gång" I

f.. l.Insant. zb-tt'
li-

Tr?irlets f otboltsvecka.
Undertecknade föreningar, vars

match i Trädets.X'otbollsvecka blivit
föremål för insändare i denna tid-
ning, får härmed meddela att vi helt
taga avstånd från de antydningar
och yttranden, som gjorts i dessa
och vilka endast äro till skada för
såväl klubbarna som sporten i sin
helhet.

Vi viil även påpeka. att ledningen
inom respektive föreningar inte va-
rit engagerade i denna polemik.

Slutarp och Trädet den 1 juti 1952.

SLUTARPS IDROTTSF'ÖRENING.
Allan Ahlquist.

Ordf.

TRÄDETS IDROT"TSF'öRENING.
Harald ilohansson.

Ordf.

SLUTÄRP.
DA1IIFRISEBINGEN

hälles stängd under tiden 9-26
juli.

|(inrteusds $kytleförorrirrg
Automatvapenssk jutning ändras

till söndagen den 20l?.

Den 6/7 träningsskjutning.

Sty'relsen.

Do ggomlo könssortersde

llVclrlinUar
till salu varje vecka.

Pris 2:- pr st.

NORDÅSDN, KINNARP.
Teil. 50.

re, 10 km.: Äke Jchansson, Borås,1
Folke Persson, KinnarP. I

Tredistriktsmatchen går i KoIsä- |
ter, Vårmland. Västergötland, som I

Borås, Arne Svensson, Borå.s. Damer,
5 km.: Ingrid Johansson, FaiköPing,
Gerd Ändersson, Härlunda. Juniorer,
10 km.: Gunde Johansson, KinnarP,
Rune Johansson, Torpå.kra. Nybörjå-

vänn i fjol, får anses ha .stora möj-
Iigheter att ävn i år triumfera.

I{INNARP ]IIöTER I KVÄLL
Tomten B å idrottsplatsen, Åsarp.

Matchen börjar kl. 19.30.

Slutarp tog ledningen på ett av de I

mesr reseirätta orrsioemäi, .;; rt;:ll . Fotbollen och samarbetet mellan
-,. -"' -:i :--- - I \de båda föreninE:arna hade vunnit

naa eå rror z{of rla aloocmåloli}hahdö lnes. så var det de slagsmåIsliknande 
lmycket på om i'sänclaren h"d" ;;;; itacklingarna och ojustheterna. D" 
Irin ilska svalna. sks.ll nu stutarp ge Ifrisparkar', som Trädet fick på si8, 
ligen allt detta, som de i tur,, r.rrtåi Ioch som många *u"*"t.91t::11-:1:lurivt utsatta rör, brir aet nog ins.etlfå gå utan avblåsning, tv "l:lli"T"lrspet pa botlen> i c{essa -"t"r,*.-- |hade förder av boilen ,var höfttack- | Åskådare nr. 2. Ilingar, armbågar och någon efter- | |

slång, som ett par spelare fortsatte | 
--," 

I



t

Dragningen i

SlutarFs lFls lotteri
är framflyttad till den 15 aug.
Dragningslistan kungöres i denna
tidning den 19 aug.

STYRELSEN.

tr'redagens OS-uttagningar i fri
idrott gingo inför välbqsatta ld,kLare
men i kallt och blåsigt'väder, varför
de uppnådda resultaten får ses mot
bakgrunden härav. I synnerhet löpar-
na hade känning av det ogynnsam-
ma vädret.

Kvällens tävling framför andra
var givetvis 1,500,m., som lämnade
ypperliga tider och visar ätt sven-
skarna inte äro alldeles chanslösa i
Helsingfors. Åberg, Gävle, vann iop-
pet på den utmärkta tiden 3.46,8
rnin. före Ingvar Eriksson, Brandkå-
ren, Stockholm. En av favor.iterna.
Sture Landkvist, Vikingen, hamnade
på femte plats.

Den olyrrrprska elden anlände till
Stadion i slutet av tävlinsarna och
facklan fördes av olympiske guldrne-
daljören Henry Eriksson. De sedval\-
liga cerernonierna ägde rum i sam-
band med ankomsten av den o11'6-
piska elden. S'-SZ.

Det främsta resulta,tet
vid torsdagens st.adiontävlingar stod
Curt Söderberg, Tureberg, för genom
att sätta nytt svenskt rekord på
3.000 m. hinder. Gösta Arvidsson,
Kinnarp, kom för första gången i år
över 15 m.-strecket i kula, men blev
siagen av från USA hernkomne Ro-
land Nilsson.

Strägga: Il. Söderkvist, Gefle IF,
52,94.

Krtla, damer, final: Eivor Olsson,
Rerlbergslid, 1-2,95 (nytt svenskt re-
kord ) .

Kula: R. Nilsson, Westermahn,
16,13; G. Arvidsson, Kinngrp, 15,11;
T. Sönegår'cl, l,icll<öping, 14,78; Ii.
Nil,sson, MAI, 14,75.

Ardennethingsten
PAULAX 9332 fx. bls, Prem. AB.
Avgift ?5 kr. Tillgänglig å

SIGG-{GÄN,DEN, SLUTABP.
, Tel. 115 Kinnarp.

Skara-Älvsborgs pojkla,gsserie.
' Norra g'ruppen:

Grola"nda-Tomten 1-5, Floby-
Yaltorp 4-2.
Tomten 330077-26
Grolanda 320110-54
l'loby 3102 5-102
Valtorp 3003 2-I70

Södra gruppen:
Kinnarp*Äsarp O-2, Vartofta-

Slutarp 1-1.
Äsarp
Trädet
Slutarp
Vartofta
Kinnarp

t

IFAIK ntöter Kinnarp
I

' ,tlr-sL. i friidrottsmatch.
På söndag mötas FAIK och Kin-

narp i en klubbmatch i fri idrott, som
lovar att bli mycket intressant. Val-
plats blir Odenplan och matchen bör-
jar kl. 15. Grenarna bli följander: 100
m., 400 m., 1.500 m., längd, höjd, stav,
diskus, kula, spjut samt stafeit 1.000
m.

FAIK har preliminärt uttagit föl-
jande lag: 100 m.: Harry Gustavsson,

, C. Lidestam. 400 m.: Lidestam, H.
lVilhelmsson. 1.500 m.: Rune Persson,
Bengt Hansson. Längd: Bernt Jons-
son, Bengt Skoglund. llöjd: C. Hog-
bäck, Arne Gustavsson. Stav: S. E]-
verheim, Åke Andersson. Diskus:
Lennart Jonssorq S. Finnander. Kula:
Jonsson, tr"innander. Spjut: Lidestam,
Å. Andersson.

å ODENPLAN
söndagen den 13 juli kl. 15.

Kinnarps It - tAlK

KINI{EVED.
EXTR,A PASTORATSSTÄMMA

i Kinneveds folkskola måndagen
den 21 juli 1952 kl. 19.

Ortlf.

22004-1 4
27106:43
31115-43
2 0 2,0 6-5 2
3003 -70

Ingrid Johonsson

Vid en tredistriktsmatch i gång i IKohtsäter i Värmland på söiaaJen i

m.ellan Göteborg, Våisteigöiland äch I

yä-.-l?"d,.. seglqde Västergöilanci
T.9d 16 poåing. Göteborg fick 89 och
Värmland 24 poäne.

Västergötla^rtd ha*r därmed två in-
teckningar i distriktspokalen och Gö_
teborg och Värmland vardera en.

In-grid Johansson gjolde en mycket
starlr prestation genom att i den tryc_
kande värmen gå på finfina 2b,84
min., vilket visar att Ingrid"J. även iår tydligen siktar på at1 ta hem ett
svenskt mästerskap.

Gunde Johanssoi, Kinnarp, visade
sin klass genom att säkerl ta hem
juniorklassen.

Resultat: 
I

10 krn., seniorer: 1) Åke Rundlöf. I

Göteborg, 46,35. - 20 km., seniorer: . i1) !'olke Zachrisson, Götebore. | [
\.44,28; 2) Ingvald Andreasson, V$_ lll
tergötland, 7.45,44. 

- b km. Oamer: I ll1) Ingrid Johansson, Viistereöiland, I I
25,34 (världsbäst i år); 2) Runa an- i il
dersson, Värmland, 28,01. -- 10 km. l][juniorer: 1) Gunde Johansson. Vas-'ll
tergötiand, 53,04. 

ll
it

Prem,ieratl hingst. a[+u(Z- 
| 

|

,Hingste,n Pa;ulax, ägd av Iiin- 
I

narps rn. f,I. sodknars.hingstför- 
|

en{ng, iha,r i Halrnstad premieratsl
rned värd,erb'okstaven AB. I I

FOTBOLL
Kinnarp - Blidsberg
å ldrottsplatsen, ÄSARP;

,torsdragen den 10 juli kl,. 19.30.

Stora Festligheter 
I

på TANGAVALLEN, SLUTARP, den 2 och 3 ougusri. I
Musik: ÄKE WERNERS. - 

StF. I

-l

r I lan. Han fick göra sitt eget lopp och
i fr'rökind. lzft-sr. I tiden blev 4.1i0 min.

På framställning av kommunal-f Resuttat: 100 m.: 1) K. Lidestam,
tige i Frökinds kommunl F.,72'a;2) G. Arvidsson, K., 12.4; 3)

- Flöjdhopp: 1) Arne Gustavsson, F.,
14.56 av Gösta'Arvidsson. I

a?O; 2) C. Hogbäck, fr., 165; 3) G.

rr länsstyrelsen fastställt av full- | H. Wilhelrnsson' 8., 12.5; 4) B. Tor-
äktige dän 14 *ui rsrtiuit"l r"- | *ltä"h.I'r1'*. 

wilhermsson, F.,slut om höjning fr-ån och med den I r+,i;"zi'ä ;J"#'*å;:'?lT;:ä; ;;1 april 1952 med 15 procent av I $. Engfols, F., 58,6; 4) Eldor An-
samtliga de avgifter, Jom uppta- | derrygn, K., 62.5.
qifc i dori o., tä-..+.*^i-* :::^:. I 1.500 m.: 1) Bengt Hansson, tr.,gits i den av ränsstvrelsen senom I n.idlrTri'ä iiuå[åål ff]ffi?2, ä;beslut den 15 februari 1952 fast- | ö. 

-Ärioui*on, 
K., i.ss,o;' +l s. An_

ställda sotningstaxan för kommu-l dersson, K., 5.01,6. Utom tävlan: Sig-
nen. I vard Jchansson, Karleby, 4.17.0.

vid friidrortstaviingal l;;;** i fål'säå ä;,tå1',å]# Jläiål"? $:;på onsda6lskviåJien vann Gösta Ar'l 1b0: Oror Joha.n-ssrn. F-. i4s.
Vid friidrottståvlinga-r :":lto"^il I tSS. Utorn tävtan:'Sune Engfors, f., Ipå onsda6lskviåJien vann, 99*1" -1_t-- ! rso; otor Johansscn, F., i4.'b.---' 

- '' 
l

vidssin, Kinnarp, kula på,f?i l"i:T. --Äla;, 1) S. Elverheim, n., 280; 2) Irnedelmåttiga 14,56 T.:"h"b-i"^],*:: Are anpersson, F',., z7A'; Si i.-i;: I

Pa urrrqaEiö4vaiv4 vdur ::-:i -1'-- | 150; OIof Johansscn, F., 745.
vidssin, Kinnarp, kula på för honom' sfo.r. I ) S trtiruorhaim ri
rrleutrllraLLröa rt'uu rrr. ucrr urtv.auu- Åke Anders.son, F.., 27Oi 3) S. An-re man i diskus på 42 m.. I ui3^olo-lpi du"n*rl'x.:: t60; +) a. r:oÅt*.,=son,tog Yngve Frisk, Kinnarp, 320 .^.,'t i.,-iiöl ii;";iä"''."i otäl"läiiJä:
som gav honom andra Plats.tlr E,av llurlurrr duur d Pr@Lö. .. , son, I... 250,

Bland övriga resultat kan nämnas T;änqd: -|Dröuu uvrrtsa r€FurLaL,:i: _,:i:",3 Längd: 1) Berndt Johnsrson, F.,
norrmannen Boysens 1.49,9 min. På, err:2T c st.qlrrriri n 5K4. jt) sriq
800 m. rtl7.Jl. i 611; 2) B. Skoglund, I'., 554; 3) Stig

I{arlsson, K., 551; 4) B. Torstensson,
K., 457. Utom tävlan: Sune Engfors,

- F., 519.

FAIK-VinSt öVo" f ^'x3ta-: 
1) G' Arvidsson' K" 14'8L;/rir 

f3.1._Y:I":lu*o,*J:, 11.13; sJ,E Ar-
$lv-sz. Kinnorp, 6s-42t;iFää 

K'' L0'75; 4) L' Johnsson'

tr ArK vann rrrart sönoa eens krubb_ I un?ilTi'',1J""Tåfå"åä',T:l?r. ä ;
match i fri idro6 mot Kr-nnarps IF. 3) IJ. Svensson,4,37.36; 4) Lennart
Slutsiffrorna blevo 6b-42. Täviinsen Johnsson, I'., 35.54.
missgynnnades av regn och bläst, l Spjut: 1) Åke Andersson. f"., 49.88;
som i hög grad inverkaäe menligt pd,i ?) -Ä. Torstens$on' K', 40.37; 3) K.
lesultaten. Gösta Arvids"son var-Ifi^n_ Lidestam, F., 44.99; 4) Y. Johansson,
narps största poängplockare och hanj K.,_.42.16.
svarade också för de bästa resutta_l Stafett 1C0O meter: 1) FAIK,
teri. Det var bra gjort att stöta ku-l 2.\7'2;2) Kinnarps J-I',2'25,6.
Ian 14.81 rn. utan stirnulerande kon-l
kurrens. Han vann också diskus och rtttnrtrtrrrtuuulnunuuuummnnnuunurunuuunmrl
blev Kinnarps ende grensegrare. Av.
resultaten i övrigt kan nämnas Arne
Gustavssons, I'AIK, 170 cm. i höid
och |ke Anderssons 49.88 i. spjut,
varmed den sistnämnde överaskan-
de vann över Kinnarps Åke Torstens-
son. 100 m.-loppet gick i hård mot-
vind, vilket förklarar de dåIiga tider-
na. Loppet var f. ö. synnerligen hårt
och det var svårt att åvgör'a place-

ttf'*;"t""t"Hr?q"t,;u*,t ,T^j"ll?fl | fredagen den 25 juri kl. 1e.15.

Fotboll
Åsarps lF - Slutarps lF

, å TÄNGAVALLDN

KIF.

Sigv. Johansson, Karleby, utom täv-
illllllllllillillilililillillilililililililililtiiililiililiiililiilttiilililllilililtiilililill



Fotball:
Skara-Älvsborgs po jklagsserie.

' Norra gruppen:
Tornten-Grolanda 5-2.
Valtorp*Floby 0-6.

Tomten 4 4 O

Grolanda 4 2 0
Floby.
Valtorp

Södra gruPPen:
Slutarp-Trä0et 0-5.
Äoarp-Vartofta L-2.
Tr'ädet*Åsary 2-3.
Vartofta-Kinnarp upPskj.

I

I

l(innarps lsstpark
LDKAFTON rnoil gammal

onsdagen den 30 juli kt.
BRORS LEKGÄNG.

Kinnarps I['.

- 60 år fyller den 27 juli hem-
mansägaren Eli,a,s Johanssozr., Fröje,
Kinnarp. Han är född i Jäla men emi-
grerade i unga år till Ämerika. Efter
återkomsten bosatte han sig i Kinne-
ved, där han i några år arrenderade
Sörby. Senare inköpte han egendo-
men Fröje, vilken han brukat tills
för något år sedan, då han överlät
brukningen till en son,

Jubilaren är även engagerad i all-
,måinna värv och år såIunda Iedamot
av kommunalfullmåktige allt sedan
institutionens tillkomst år 1938. Vi-
dare är han ledamot av kommunal-
nämnden samt skiftesgodeman. Tidi-
gare har han under ett tiotal år varit
Sökr'eterare i Kinneveds R. L. F.-avd.
Sina uppdrag har'han skött med nit
ogh intresse. Begåvad med ett säIl-
sport glatt och vänsällt väsen har
han. gjort sig allmänt,omtyckt av
alla han kommit i berörine" med

Idrottsplatsinvignin g
i Slutarp.

Söndag kt. 74 inviges Slutarps
idrottsplats, varvid en triangelmatch
lFloby-Sandhem-Slutarp går av
j s'uaPetn.

Fotball:

SKAII,A.ÄLVSEOR,GS POJKLAGS-
SEEIE.

Norra gruppen:
FIoby-Tomten

Tomten 5
Grolanda 4
Floby
Valtorp

Södra gruppen:
Kinnarp-Vartofta 1-5
Åsarp-Trädet 2-2

Åsarp' 531110-7
Vartofta 422072-7
Trädet 522113-9
Slutarp 4L72 5-7
Kinnarp 4004 2-1,2

DANS
20.

420
400

22- 4
72-10
11-10
2--23

8
4
4
o

o
5

o
0

0
2
2
i

SPEL oeh SERVERINGAR.

Åsarp
Trädet
Vartofta
Slutarp
Kinnarp

4 3 0 1 8-5
4 2 1 1 71.-7
3 r. 2 0 7-6
4 t L 2 5-7
3 0 0 3 r-7

Larssons Bilverkstatl,
harr semästerstängt fr.

Tappstationen hålles

folkskolan
5.15.

I

Stoz
3arnrrc&z(ett

anordnas å FESTPLATSEN TÄNGAVAITLEN, SLUTARp,
lördagen d.en 2 och söndagen den B aug.

* ÄKE WERNER'S orkester svarar för dansmusiken.

SKJUTBANA, TOMBOLA, SERVERINGAR.
, , Slutarpit IF..,.

Idrottsplotsinvigning i Slutorp
söndagen den 3 aug. kl. 1-4.

TRIANGELMATCH

Floby - Sandhem - Slutarp
Utförligt program senare.

Idrottsplatsf öreningen.

0-1
500
202
203
004

3

12-4
]'2-10
11-11

o qa

t

10l
Ll

;l
ol

I

Aulrlion å ,växandc gröda;

förrättas hos Kjellbergs, Slutarp
Siggag., torsdagen d. 17 juli kl. 18,
varvid försäljes t hektar prima
klöver- oeh timotejvall samt 0,5
hektar havre. Godkända köpare er-
hålla tre månaders kredit.

Slutarp den 12 juli 1952.

Ragnar Johanson.

Frökinds erkända

s!ukkassa
beviljar nru inträde för frisha prer.
soner mellan 15 och 55 år. Ytter-
ligare utökade förmåner för med-
lemmar. Avgifterna äro h,öjda nå"
got i de iägsta klass,e,rna från den
1 juli' 

st)"relsen.

Kinneved.
EXTR,A KYRKOSTÄMMA

i fölkskolan den 10 aug.1952 kl.
11.15.

Ortlf.

röclerna
Kinnarp,

/7-77/8.
pen.

Arets störsto

Hogsommorfest
går av stapeln i KINNARPS F"ASTPARK på lörrlag och sönrlag.

DANS DANS
EDITH SEGERSTEDTS VÄIKANDA RADIOORKESTER.

Kinnarps IF.

Kinneved.
EXTRA KYRKOSTÄMMA

den 27 1952 kl.

Ordf.

Stängt

DANS

i Kinnarps Festpark

1roffi
,l f"rt"n i SLUTARp i kvätl
1; och i morgon!
rl AKE IV.ERNERS orkester
ll spelar.

ll sr..

0ffentlig stämning
Carl öman och hans hustru Ma-.

ria öman i Katteskalla, Kinnarp,
hava hos Vartofta och X'rökinds
domsagas häradsrätt rbegärt död-
ning av ett av drern den 7 juni 1941
titl Ida Andersson i Katteskalla,
Kinnarp, utfärdat skuldebrev å

onsdagen den 6 augusti.
ÅKE ANDER,SSONS
SWINGTRIO från Skövde.

Kinnarps IF.

Kinneved. !
EXTRA PASTORATSSTÄMMA

i Kinneved.s folkskola måndagen
den 4 aug. 1952 k]. 16. 

ordf.

5.000 kronor rned fyra procent
ränta, intecknat den 21 juni 1943,
$ 315, i Katteskalla 13 i Kinnevedst:;;;:

Sökandena, som uppgivit att
skuldebrevet förkommit för dem,
hava visat sannol,ika skäl för d,en-
na uppgift.

Om någon irur,ehar skuldebrevet
eller vet att det finnes i behåll ibör
han göra anmälan därom hos hä-
radsrättenr'sist den 6 oktober 1953.

Falköping den 28 juli 1952.'

. På'Häradsrättens vägnar:
AELING GRDEN.

7
b
6
2

ol



. ll tiden. År 1946 återupptogs frå-

ldrothplatsen IÄllGAUAL[tll, $lutaru ll'u"n:f]:i l_ _ _ låF."",il"ffi#rff.åffiF:jtrviges i morgo n llå1i"?il* *'*å'"T:"i:"11*Hff:diTinvises sö'r'ra.ee ror e ou8ustt H. 14.00. I I vrvEJ ' I"s' vv" l9l:3å11.S1:"'1*..1:::T"";"*,lf*
Erter rrera å.rs arbere st-år nu lig"tFåu"1T9::-i"":'li:i:-".?,991;;prosram: rriir.snins'an_rörande. I i,"":U;,"i1ä"fi;."äiå.,.s"Gtll 15,;,,[..T'"Få"1*"?åå.i:"lT"iTllvtsninastal av ordf. i Västersötlåd.s Idrottslörbund Carl I lt5cr€ i bruk tdr sitt srdqnÄr och in- liäi ' rii""" io$iii.i" samt hopp och

rier erhöll Idrottsplatsföreningens
cliplom för värdefullt stöd och in-
trässerat arbete till föreningens bäs-
ta. TilI hr Kjellarrder, som varit ar-
betsledare, överrä'ckte även ordfö-
randen en blomstdrkvast med tack
tör god ledning.

Triangelturneing i fotboll : Floby-Santlhem-Slutarp. därjämte förcrlra;Jer en s:rmmanfatt- I l;;;;;;. ----
^ +:r,,-^--^^+ , 

''-.-.";platsen, 
där fotbollspls.nen harLöpnins 1500 metar. I I r-e "" . 

iarorrJiutses t u'omsr. I l;äidP;iid; ö.;#iåäi";il; ;ö-;
| !urdlordoe I vastergorroos rorcrc-l lrÄhninsqr..i(rr"ur-o'arlue r vasLcrE'|utldl,'".".1.:11.:'-'.T- | llöpningar och hopp förlagts på gräs'

förbund Carl lvf. Asplund föi'rättar I lho; ,r;ooi+ an trnqtnqd ew kr 11 72a.

IrryrörIruö'sLali1vUIu,l.Ivi,,sLcI.E'ULraIlu|5lLlI.0LLSI()I.un0
M. Aspilund. I lvigningen kornmer att sk-e -t 1totq9." I iltast. Från ' koåmunen erir6lls kr.

Irtgglallde -av serieinedarjer av sekr. i västergöu,anrs 'Fot-| 
l;;!3"3;1iå?A?äffi:,""j'lfåilå',1#: i lffi;":":å-å"jtTl"rli",ifiåttffrå::bollförbund Sarh Hessel. I I lanförande av ldroitsplatsrorenrngens I I r- roro -^+i^- -*hn*a+ ida6d ^,.h horlenförande av rdr.ottsplatsförcningens I la"-is+g sattes arbetet igång och har

I it:,t".|: sci{r..ovcriarare rJanren' ",jI:," i Isedan dess ptanenligt genomförts.
I lclärjämte förc{iratler.en s3"mm€nl'at!- | lfArottsplatsen. där fotbcllspla.nen har

Kinnarps Festpark 
I r iil*l$ {11ffi;H'";i'i'+*fiää i I'q*1;å*#trå*ga:*,,,-",::

/pr!r\D r rlvqr!Ärvt' 
| | isltrtarus ldro*-t;sför'ening. slutarps I lpi"s, iro'rr ogrerter invigningstalet

* onsd'agon den 6 aus. Dans. Äke Anderssons Swingtrio fr. Skövde i il:':-:pi::::t"l'fT':å..::T:l:,3:: I lä"i'"'r"'*törde Riksidrottsrörbundets* Lörtragen den 16 aug. Dans.,Glberts kapeu. 
I ill::,,:"j':+,#å#::,:i?"3*:##i;l lä:t'!iT'11ö.1'ii1.111:!'4.'-låtr1%"H-:

nonserade i. o. Iärartjänsten vid Kin- ,l skulle ingiva-s ansökan att få anord- ll 

-- 

|

ffilåf å**,liå3,åläiflHä"q'#:lläå"'""å:'';'äi,i?:li:l#:""",iu.0ffii 
ll fa ngavagen fiOgfidfdgem imwigd]mitterades till folkskolinspektörenllöverstyrelsen ansökan om att

för yttrande. Av de tre sökandenalltOra undervisning i engelska språket | | - |

LiU distriktsöverläraretjänsten hadellvid Kinneveds folkskola. Nuvarande | | !r- I

en återkarrat sin ansökan.-I:iI'T:;llITläT-T, i"_::::t-n:::""_.1:u-t:.',1å[ | Slutarps !F erhöll kklbbfema 'ts-tL- 
+

Falbygdens Idrottsallians uppvak-
tade med blommor €{en.on"} ordf. hr I

Göran Andersson, J(innarp, vilken 
I

fråmförde Aliiansens gratuiationer. 
I

Från lrloby Idloltsföreni:rg över- 
|

Iämnade hr Harry Thiel ett bords- 
|

standar till Slutarps IF och tackade I

i sitt anför'ande för inbjudan tili in- 
|

vigningen sernt betonaCe det lång- l

variga och goda samarbete, som va- 
I

rit rådande mellan de båda förenin- 
|garna. 
I

lTr I,zar Cr.rsla\-:on, Slrliaif, utta- 
i

,lade å I'r'öiiincls kornrnLtns vZi;l-nar en I

lyckönskan och framfiirde tion-".mu- 
|

nens tacli till cle pelson€r som på ett 
I

::1I,".1 ?.1"?! :?l.l-,i',:1i1iit till idrotts- 
|

eller annat sätt bidragi.t till idrotts- 
|

iplatsens förverkligande. I
Därmed var deu mera officiella 

I

clelen av programmet slut och me- 
|

dan de inbjudna togo plats vid kaf- 
|

[ebor{-len, som voro dukade i det fria, 
I'togs planen i besittning av Floby--|

r"!r1 eri Krurrul4rr4' 'vfrKtrrr..v14 ""::: | |t västergötlands rdrottsförbun.ds
tillfä]le kommcr att överlämnas till I f ^-^.^---^^ flo*r rr 

^ 
dhr'hd r-ork^-HösrENs pRocRAM: I | | :Y]',.l'j:" "Y:':'li;:.1::-Y:: -!",i:i"l:: I lo'drö8de, carr M. Asprund, Fsrkö-

* onsdagen den z0 aug. Dans. Aage Hoels slagerkvartett. I li,*"*";^1*J-.d. stvrelser^ediemmarl 
lEvo"5", .i,1" ryg.ou"". idrbttsutövare.

r ro ^^L. a, ^^-L dr:r ö^-^--i^ ja. ,-- i! i tr i--: .-:..-'--1."'*-' r-9rottslBtsför'eningen I iÄn oi"t"lttsordfbranden erhöll sedan* 13 och 14 sept. Edit Segerstedts radioorkester. i ti i qtt civertamna oiplom. rrion T]"bi - i lilå äT#'tr"tiljJål'åi'å" sand6n, cus-

-a- I sedhem-slul8rp w^r6 diirefte.lltav Johansm oih cuslav ousrrvs-
ÄrrsDsöre! och feEs€€ötarc! Icjpp ur aDno!.€eD! | ::-1"X:l:lgl:Ti:"llf ll?jl'l,l l'l- | l* RiksidrcLt5fölbu,d€ts förussi.-

. ,l jken säkert kommer att b;iuda på in-1il;i;i^;-*-".
Kinnarps lff. . i tressanta uppgörelser'. I en paus mct- | l*'"1jir.ra r. a. och nuva.lande aktiva. ; inan matcheDå har inrastd ett 1500- | ls;iö;i;ärurhetmedelma! tra-

jtv. ordr och overLåraE. rolkdole- tlr meteFlopp, .rirr.. virket löp're !'5" | [;; ;j;.i;";';;;rins rör iqköp av
FnöxIND. 4Y.tL. [åtvrelsen. b6rutade .9!t fr: 9r .,n:'' '"åXXu":.T,*XlliiT;- *'. '.. l[:1-lt!]1:il:--'jl- s-r:'?Tl,;ll.'^*1t-.. til;ä;""iåä,-;Jiå ; ;tii; Evenmser bö!ja, kr..14. - llt*;ö,;;ri#"aii .u r,i Nu" s"t.

Fröthrfo forkåkor6trh6r,6e har bAl-locb eD kvi@Us slöjtlsvdehln8 vii! f, 
- 

4t-{ r lf,terberg, 3om ultabde dd Iörhopp-
lt 4hmtrtröd!. I'ui den l€auglr- lKtneveds !kor&. Tju t!5pektörd ll laitrg€o ail ranon lkutle utaor& ett

,Sandhems och Slutarps fotbolls)ag
I för en triangelturnering. Första
lmatchen spelades mellan Floby och
]Slutarp, där >>hemmalaget> vann med
i1-0 och de senare fick därefter mö-
ta Sandhem i en uppgörelse, som slu-
tade måliös. I sista matchen vann
Såndhem över Floby med 2*-0 och
blev dårmed segrare i turneringen. I
pausen mellan de båda sista m.at-
cherna hade inlagts ett 1500-meters-
lopp för FalbygJdslöpare, där fyra
deltagare stäIlde upp. Segrare blev
.dllan Larsson, Wiiske, på tiden
4,70,2. ![våa biev Sig-7a"6 Johansson,
Karleby, med 4,12,5, trea Arthur .Io-
hansson, Gudhem, 4,14,8 och fjärde
man Eldor Andersson, Kinnarp,

Publiken uppgickJill 400 personer.

neveds skola hade anmält sig 5 sö-jlna gruppundervisning vid Ekarys ll - -

m?åT#å!Ei*i:ffi1#r.?,ä",?;1l1*dlqlsj:ry;lAUf-ti+ I I Iå nsavatrlen fiCIsf idfdsem imwisrd

iestytutset beslutade att anmäla tittl I fict nytt förordnande, men skulle | | 
vrq '5r l,e " -' :.-'. "'-;-'" 

-., I

Skoiöverstyretsen att åen kommerl le;i"Jeslut understäIlas folkskolin-l ll ? -x-r^-- .,11 tecken pä samhi)righet bland Jöre-

"ii--ät"äii" lneo , 
oruusiäad 

"p;-1 1 
äpåiliti""* prövning. 

I ]l ,å#;fi3f," , 
ttllåXä, ti:"#'åå?H:l 

I ll ni"s'"meätemmarna. våstergöuands
srag. vissa reirarationei skuti6 töre-f -- r'orririerr ross i hn,k n*nr önr,rÄssjillgtl"u:l9ll":9:^q{?::litt"::::"ltilllå?-;;ttiiö^3ffi;ö':*h,n;;-| 'llofficiellt toss i bruk erter ornlågg--|lro'0""avhrsamlresset,Skövcle,vil-

backens skotor i enrighet med upp-lr.- :- liilf,r"å;,"tll]:li:flt-g::tl*""*o*"?"ilroe" a"c" uttarade.:!1.t":\-l9l'-i*1:
;taat iörs,ag ry".1ä:l*J*,?ilt.CnTDr^\ | | iåi:?lå?åi1"+T,1ä'Håili,il?'."**ffi:ljln*; :1"-,ru,"11 ',i1111,åT'"",i:',1ffiskulle uthyras, och fr

ffiä"åf,i91f;å,"ååäjlj#.# *j I E o T B O L u 
] I 
;ii ,TiT"d#iäii#å. "t#;"ff1"J 

i | 
*:,t".,u,i."yrT"':ö",'];å:i Äii"il,iö

skulre korrektiv ansvarigh"Ti:ffiH 
llrrnrunr.n crr.. - sLUraRp *. l#:'ii:l1T#å$":.Jlå:?i::"'"? i lå"'":it?:*:il:i"åiifi'1ffi:Liä:ring tagas På samtl

inöm disriktet. Hos inspättören skul-,il * ;-_^^..:;-^-' loch övertoss sarnma år av tlen nvbii-llra di-plom till Johrr Karl6n och Gus-

re ansökan göras a1 få sruta. skot-ill å Tångavatlen ilauau slutäros rclrottsptaltsförening,llir_" c,".115i._1.-.:slllt3lir*1t::,t""1;

nonseradei'o.lärartjänstenvidKin-]|skuIIeingiva.9ansökangttfåanord.l|T.

Idrottsplatsområdet inköptes år I levert Sanddn, Olof Nilsson och Gus-skulle kollektiv ansvarighetsförsäk- ,,1 ------*- l- ^ruroLLspiaLsomraqeL_ - 
rnKop.Les . ar i I f ver[ iianoen'

vederbörande myndighetör. Kriget I ll aersson, Vatter Dah16n, Nils Anders-

'Fotboll
ELITSERIEN.

l|( Saulhiod - Slutarps lF
å TÅNGAVALLEN

d'en 10 aug. kl. 13.1b1

SIF.

,t"fä-"iO-ir"-i +isÄod^- Ä^- !i ^.,_ r_r <. -_ lsom genom ändelstcckningar skrffa-1 lenings representationslag erhöll avarbetet i sörbv u*tu*- ..mr orri -'-*agen den 5 aug. kl. 19.00. lä""iååY"ili förvärvander. n,tnin-llhr Hesser vtr'F:s .ietonger i silverkostrasten pa töroag:aÅä-*a*t-aitil 
Lrsui'öerr (rer o aug' KI. L9.00. 

f 
de meclel till förvärvandet. Ritnin-llrrr Hessel vFF:s jetonger i silver

dår'erter rå-såtta rn en åxira, sxår-l SIF. lg:l^:^* "å""J:*9:*::1"i19"l,lll: llllg:. j-""*"gern i Östra skaraborgs-

il";';*ök;-;ä"* "iifa sluta. skol- i|l u r:ånrgavallen 194-u s,tlt"rps rdrottsptaltsförening, I ltav Gustavs:on._.fl.ttrtps rdrottsrör-

[:$:::,.i:?lr-#-tmt;l,l Tt; i 

i ti.ous.n den b aug. kr. 1e.00. li!-4q?it {"ff'l;å"""'åxäåf i*?ili: I lil*ä""::i'ifft::'iåsåän1i"3i:1}
dår.efter få såtta n ä'i"ii","råiil SIr,. lgg :*-tostnadsberäkningar unn-lll ror seriesesern i östra skaraborgs-

Till en kurs, som Landskommuner- I

nas Föribund'änordnar i skara under- | ivederDorande. myndrg'heter. 6.r1get | | dersson, valter l)anlen, r\us Anuers-

augusti, vqld.gs *o* o*bnd oldf., I lkom emellertid emellan och såvä.I an- | lson, Gustav Anciersson, werner Lun-
lslag som arbete fick stältas på fram.- | ittin, John l{ar}6n ocir Oskar l(jellan-

skjuts för barnen _t"ai, 
"iä'ä"*iå.I * ' _jtn.' llrl1taaes_.tor omläggning av ptanånlLlseri"n.

Tilr en kurs, som Landskommuner- I i::1^:S:Sl^om tifJmedel ingick tiit I l- Il,rr
nasFörbundanordnariskaraunder-l lvederbörande. myndigheter. Krigetl laersso
augusti, valdes som ombud oldf., I l53T ,"i:l!*id emellan och såväl an- | lson' Clslag som arbete fick sLällas på fram.- | irlin, J<



Amerika kaper möbler

av fabrik i Slutarp
Specialmetod för att bibehåtla möbelytor jämna

tillämpas vid slutarpsindustri.
tblg-s*.

fvar Ektrerg, bosatt i Falköping men sysselsatt virl Slutarps
Möbelindustri, arbetar här med sa,mmansättningen. Verk-
mästare Tord Berg beskåda,r arbetet.
På den undre bilden ses Elof Iiehn vid fräsmaskinen.

forten.

Man tiilämpar här ett fint sys-
tem att såga virket i smaia lister
före den fortsatta behandlingen.
Man får på det viset årsringarna
placerade i en inbördes parad.ord-
ning, varigenom de av fukten orsa-
kade förskjutningarna i trämassan
blir jämnt fördelade i skivan och
inte orsakar några ojärnnheter i
möbeln.

Mycket fuktighet att ta
bort.

Den imposanta möbelfabriken är
en av hjärtpunJ<terna i Slutarps-
samhällets näringskropp. Den
betar lugnt , oeh säkert och ha
ännu inte haft några påtagli
känningar av de konjunkturkräm
por, som har vållat eu del indu
strier vissa obehag.

i i'''"'"''1d'
Pö Slutorps Möbelindusiri hor mon böriot gordero sig mot

desso ovölkomno efterbehondlingor ov fobriksprodukteino.

justera båd,a si,tlorna på, ett trii-
stycke samtid,i,gt. Och drir iir ett
par stora sandpapperssltruilacl,e
aa,lsa,r, som rör på sig sidled,es
sumtid,igt med. att de roterui.
Va,il som hor bli,ui,t putsat i d,en
manicken tord,e inte behöua
skiimmas lör si,g!

En del artiklar lagras i det här
beredda och putsade' tillståndet,
detta dårför att produktionen skall
kunna forceras, när fabriken
kvickt måste ha ut ett större mö-

exemplar.

1 Nåja, den fortsatta behandlin-
gen blir i alla fall nödvändig förr
eller senare. Det är hopmontering,
och färgsättning, som börjar, Det:
ta arbete måste givetvis till allra
största delen ske manuellt och mo-

syn, innan möblemangen kan em-
balleras och transporteras ner till
järnvägsstationen f. v. b.

Fortfarande export tilI
USA - men.i mindre
skala.

] Medan Slutarps Möbelindustri
lhuvudsakligen,köper sina råvaror
]från Västergötland och den södra
inabo-provinsen, så har den avsätt-
ning över hela landet. Fabriken
har tre försäljare, som har tagit
varsin Sverige-del på sin lott,

Men ind,ustriell, löretags&nL-
het låter sig inte hejda uartcAn

Den som hor till doglig görning ott ov det noturello tro.et for-
mo skönpolerode föremöl iill nytto eller nöie hor eti levonde
moteriol ott orbeto med. Och nog för oti livfullheien kon ge
böde förg och spönning öt et1 orbete, men den kon ocksö stål-
lo till med sino smö sproti. Möbeltillverkoren vei om den soken_
lblond upptöcker hon oit en bordskivo hor mistot nögot ov sin
ursprungligo spegeliömnhei och böriot fö tycke ov en lött siö-
krusning. Dö ör det små orgonisko kroboter, som hor vorit .

Strrer Vlssa Obehag. : 
I

Ett 50-tal slutarpsbor har, siri
timliga försörjning vid möbelindu.J

Detta sker huvudsakligen genom
ångtorkni4g.

Och sedan börjar sågtänderna
härja i det vita träet. Varje möbel
har sitt eget måttschema, där var-
enda millimeter är noga markerad
och inprickad. Och det behövs, för
lång och slingrig är den procednr-
kedja, som virket nu har att följa.
Sedan det kapats och i mån av be-
hov har kluvits,'skall bl. a. fogarna
riktag. Och så skär man träet i
smala längder, som sedan limmas
ihop. Efter den processen ligger
alla årsringarna lika lodrät, och
om fukten i träet skulle gripas av
vandringslust, så blir det ändå
inga ojämnheter'i ytan. ,Blir det en
förskjutning längdledes i virket,
så uppstår en liknande rörelse i
ytans breddriktning. Och därige-
nom behålles de ursprungliga pro-
portionerrra, trots att trämassan
inte har håilit sig alldeles stilla.

Fin maskinell utrustning.
Men de hoplimmade ytorna skall

vidarebehandlas. tran6rbeklädna-
den är ett jobb, som fordrar näs-
tan konstnärlig känslighet. Spårr-
fan6ret, som först läggs på, är av-

att binda skivan och'hålla den
plan. Ytfan6ret är i regel inte mer
än 0,6 till "0,8 mm. tjoekt.

Nere i fabrilcens bottenuå,-
ning kan ueflcmcistare Bers ui,sa
på, en förniimti,g ma{kinätt ut,
rustning. Diir finns t. e*. m
justerså,g, som arbetar med, tre
oliha klingor och iir kapabel att

mentvis. Ytbehandlingen är för 
I

llekmanen som en hel liten kemisk 
I

lvetenskap: betsning, sprutning I

lmed varm cellulosa - inte e n
lutan tre till fem gånger _- slip-i
Ining, polering etc. Och så är detl
1då äntligen hopsättning och över-i

strien. .dtt det får lov att vara fol
med millimeter-precisionen vib
rande i fingertopparna vid såga
och fan6rberedning behöver väl
inte påpekas. Och det är inte gjort
i en handvändning att förvandla
ett rått trästycke till en bordskiva.

Verkmästare T o r d B e r g, som
tar.FT med på en rundvandring
genom fabrikslokaliteterna, berät-
tar, att möbelmannen i allra första
hand vill ha en liten uppgörelse
med fuktighetsprocenten i det obe-
arbetade virket. Träet au naturell
håller i regel en fuktighetshalt på
20-35 procent, och clen skall ned-
bringas till vid pass sex Drocent.

llbelparti. Det händer t. ex. då och

lldå, att man snabbt skall kunna le-
verera t. ex. 4-500 bord. Just nu
håller Slutarps Möbelindustri f. ö.

, på med att framställa radiogram-

lmofoner i en upplaga av hela b00

{r/k



{orh
aD nationella rå,gångar eller
suallande oceq,ner. prod,ukter
från den li,uahtiga slutarpsi,nd,u-
stri,en har und,er de senaste
å,ren.t. o. yn. tarit ute och gun-
gat på Atlantån. Amerikansrna
hur uari,t srirski,lt intresseraile
au mdbler t suensk björk, och
det har augått åtski,lltgq, leue-
ranser frå,n d,et li,lla men små.
lrind,sltt: företagsarhma uiistgö-
tusamhtillet till bj cisse-nqtionen
aristeröuer.

Yankees vill ha sin egen stil på
möblerna. Läg,a, raka saker skall
det vara, ljusa färger och spegel-
släta ytor. Det är huvudsakligen
bord och byråar, som har USA-
exporterats från Slutarn. I\,{öbel-

Med, a:l.la d,e former och faso-
ner, 9oir. förekam,mer just på,
d,en hcir marknaden, kan d,et gi-
oetui,s ha sina sid,or att få, lram
nyu uari,ationer på, möbeltemat.

På, ind,ustri,n i Sl'utarp rLta'r
man emellertid' siiilu en stor ilel'
aI) si,na proilukter, och sed'an

f år >> utsocknes>> erkitelater kom'
pl et t er a p å,htt ti, g h et e n.

23-årig fabrlk.
Slutarps Möbelindustri kan räk-

na t929 som sit födelseår. Då
grundades nämligen företaget av
fabrikör Hadar Levinsson.
Ett par år senare inträdde fabri-
ikör Gunnar Gustavsson
som delägare i företaget, vilket år
1935 ombildades till aktiebolag.

Bie.

Clycklis debuf feir

"!\^.Sfu.rfarp , N. Elit.

Kinnorps Festpork
TVÅ TR,EVLIGA OCH GI,ADA HöSTKVÄLLAR.

Lörtlagen den 16 augusti kl. 20 spelar

HÅKAIS II&R,MANSSONS JÄTTEPOPULÄRA ORKESTER, FRÄN
SKÖVDE UPP TILL

9o^"
Onstlagen den 20 augusti kl. 20:

AAGE HOELS VÄLKÄNDA ORKESTDR.

Kinnarps IF.

skala. Kappklättringen mellan lö- hiod, också nykomlingar, voro ofina
ner och priser i Sverige bär skut- ]!s - att besegra hemmalaget på

1den 
tlr ultt *öbr"",," ;;- bu;;; tuåälJ"?lå"äå3rlitåi,;åjt";31;",

lPass dYra, att inte ens de dollar- även om resultatet var några mål i
stinna amerikanerna anser Sie ha överka.nt. Laget var en angenäm be-
råd att fortsätta importen i saäma fllt:u'n, spelade just och trevligt
utsträckning 

"o* tiaig,"å ;;;1: å:t il'JTi: ifl,yä*:i?1;""1T""'å;

k91me1sen , tvärs över Atlanten Stutarp giorde ingen lyckad debut
pågår fortfarande fastän i mindre i Norra 

- Elitserien. Gäsiande Gaut-

let. I bvrigt i gott stag. I försvaret var ch
Här i Sverige sker försäl.jningen, I och hh de mest framträdande.
m nämnfq ärran 6alq r.-i."* in^ l , Trots baklängesmålen giorde för-som nämnts, över hela landet. Mei- I ^-,^tj^tts 

rtaKrangesmålen glorde tor-
berfabriken har sin,;.äti;t"s ;- I äåi:Låftt3;ff""1i"nåffåtå,"ä:
rekt hos minuthandlarna och lig- ltraste och ch EIof Rehn kan oäkså
$er inne med stora lager för att lnämnas liksom båda backarna. Ked-
på stående fot kunna effektuera litl y""::Tqgb.r":9tl och spelade mvc-

bestäuningarna. Det t; ;;J ;;;: |};:,t":1:Ti-jl"å"*#,ffi1*'de 
två re-

pretteringsmöbrer - ;;;, ;;;;;, | 
""il:å,-l;tå;å"i,#tåäTil' o.r, ro",-

bokhyllor o. s. v. 
- 

soni slutarps- | 
ta z0 m.in. voro lovande för Slutarp.

industrin förser den svenska hem- l$"_l något - T:tt 4.9". det inte,- d-å

Skara-Älvsborgs pojklagssorie.

Södra gruppen.

Södra Ving-Trädet 3-3.
Slutarp-Timmele 3-1.

- 
,|

---.:.-.:--_...:

l(innarps FE$TPAR|(
. DANS

onsdagen den 20 aug. kl. 20.
AAGE HOELS välkända ork.

. STOR AVSLLI]TNINGSF'EST$ 13 och 14 septemiber.
EDITH SEGERSTTIDTS
välkän'da radioorkester

Kinnarps lf,'.

- 80 år fyller den 15 aug. hem-
majnsäg'aren Per &usta,ussorz, Smea-
gården, Kinnarp. Han är född i Jåla
men sedan c:a 40 år tillbaka bosatt i
Kinneved, där han äger Lagerstorp,
Smeagården, vilken han brukat tiils
för några år sedan, då han utarren-
derade den. Trots de,åttio åren är iu-
bilaren till spåinst och lynne fortia-
rande en yngling.

0ll
e il
8ll
5ll

'll

tl

Vartofta-Åsarp 2-2.
Trädet-Slutarp 5-1.
Slutarp-Vartofta 3-0.
Åsarp-Kin4arp 8-1.

Åsarp 7421-20-10 1
Vartofta 733174-72
Trädet 632118-10
Slutarp 6213 9-12
Kinnafp 6006 g-20

mamarknaden med. i"""å."r.iiå"" 
I xifJ:l "?[r3i"ä',i*;å1':?f i"lå- å:i:arbetar fabriken med mahogny, | ;;;å;; kom 2-0. .F öre halvtidgpau-

dl ur ar 116, uaDLer lrd Lu6 rru- |

efter 20 min. och fem min. 
I

om 2-0- Före halvtidspau- i

e Gauthiod till 3-0. f a,nd- |

-ar r-r---. I
men även aim oeh valnöt. Och -- | sen ökade Gauthiod till 3-0. f a,nd-

ra halvleken hade gästerna ett klart i

Fotboll
Kinnarp - Vartofta

på TÅNGAVALLEN
söndagen den 17 aug. kt. 11.30.

KINNAR,P B-GROLANDA B
har förmatch kl. 9.30.

KIF.paradoxalt nog _ den hemvävda lra halvlelren hade gasEerna ett .klart
björkmöberstifverkning"; t; ;ä* 

I å1"1,'få j'ååll"l"i:i#f i# ffi ;ffiå;tan uteslutande förbehållen ameri- l*a-la*"u meltanrum.
kanerna... | "

Aage }|oels kvartett
SPELAR PÄ DANTSEN I SLUTARP lördagen dlen 23 augusti.

f ntott + trafikmål rrrlt-7L'
I f,rt.nos upptagna på Vartoftating-
I ets uppropslista i tisdags. En person
I från lfinnarp, som skjutsat skolbarn
ii en icke godkänd bil samt utan att
I inneha trafikkort, fick 30 dagsböter
| ä kr. 3:50. SI['.

lGaltigt nederlag

mellan Slutarps Il- och IFK Tida-,
hohn. Hcmmalaget fick vidkännas 

!ett svidande neder.lag på hela 10- 0 !

( 5 -0). Gtisterna, var .^:"al^Ttst *lt: Iför starka för Slutarpslaget. Den

gel till slant. Målen trillade in med ijämna mellanrum och det var bara j

för nyförvärvet Ivan Axelsson (f. d. I

Tomten och TGIF ) att plocka fram I

bollarna ur buren, I

Gtisterna presterade ett bra spel Ioch pr'övade två nyförvätv, Tage i

I(arlsson, f. d. II'K Hjo och Rune An-'

första halvtiinmen höil dock hemma-
laget spelei uppe rätt så bra och för-
sta målet fötl först efter tjugo min.
Så småningom kom giisterna igång
på allvar och sedan var Slutarp sla-

dersson, f. d. Madåingsholm. Båda
skötte sig utmårkt och bli behöviiga
förstärkningar. Oile Dahlgren var f.
ö. målfarligast i laget, där hy. Egert
Blomkvist gjorde en god insats i and-
ra halvleken

I hemmalaget var ch. Rehn klart
bäst. Kedjan kunde inte göra sig gäl-
lande mot Tidaholms ramstarka för-
svar.

Målgörare: .Olle Dahlgren 4, Tage
Karlsson 3, Rune Anders5on 2 och
Egert Blomkvist 1.

Kinneveds

Jaktuårdsförening
håller möte på Kaf6 Kinnehall,
I(innarp, torsdagen den 28 aug.
kt. 20.

Styrels-en.

FCTBOLL
å Tångavallen, SLUTARP'

söndagen det24 augusti kl. 11

BöRSTIG_SLUTARPS B

KI. 14.

IFK HJO-SLUTARP



'Hallagård' - en gammal släktgård, I li'[rj"",,ffiä*#lj3åil,ryå
en fylkeskung och en bondeförkämpellj h,:lhpjlrx}"i#*,r.i,

1 
1776, hade han fYra barn, av vilka 

1

Oården -f,olket:traditionenz I ,1ru;l#:l;:.,å:f:ff::1!,ilå:
r lM€d sin ung& maka Britta Lars'

häradsdomarns ! Vi nämnde om

>Mitt hiörto bor i en gommol gÖrd,..> bekönner en lHallagårde"^ :oq ett begrepp'
I Finns det, så är det till väsentligsköneskold. lååi^'iäa*'rrårua.ao*urn som fy*t

Kon en görd ho en siöl? lJ.ir
Och kon den ho mönskligo reloiioner? | a" styvfadern Joh. Carlstedt -
Dör Hollogörden iSlutorp ligger stodigt föronkrod iden fe- [even han_häradsdomare! - fick

toste Folbygdsjorden, rymmer den ett stycke görds- och per- [lden ynge. Johan AIT*' född 1855,

sonhistorio sö god som nÖgon. Inte boro det ott den ör li:::,T:Ill,s^,o:,1,,t"äting 
i det of-

sommor. För en senerorion fo'ibysdsbor ör Hollosörden - "l: ilfflj'ttå:';'1,,T'lltiäir""åff',Tä
ler Hudened Hollogörden, som den heter i löngderno - mer lJråi;""J.. n.rt;"s var han ännu,
ön ett nomn, korrske nögot ov ett begrepp. DÖ gÖrdssonen ldå ansvaret för fädernegårdens

riksdogsmon Gustov Johonson pö sin holvsekeldog giorde 
|1skötsel 

och a.ns lades på hans ax-

gördsriomnef till sift, innebor det sökert nÖgot ov en bekrö{tel- 
f lll:"1::-tu,"?: *:::*,i-"1..'^1':

;" ;å ;;;r'o'iör,"tå' .n"J a"n somlo sloitsörden., Federl, lXll1"ltllXi TJ:"tffi?#:?X".TT;
hörodsdomore Alfred Johonson, gov gårdsnomnet glimmonde l;;"å;ö"-;dr;+;;^ilöö;;
freid i Skorobor,gsbygd - sonen Gusiov tog som en ov bon- lnå Oe"inse bonden. Och han var
deiörbundets föisto iiksdog.skömpor nomnet med ut i londet. llaae aet ena äch andra uppdraget

vuxen! Säkerligen var han redan
t -.

Med säkert grundfäste i Kinne-lldjupare'reiief. |l1.1ää:åt:tf?t"å:1å,tätiå:l
vedsjprden lust Oar Hallabergetll mt" bara .tiil farfar..utan ättt läld"" generationen Falbygdsbor

ä1',lJfll;åHät3li'i'',?Tå i# lå;1,1?"'i"#tH1iå:#ä'ä?: i--ry^":::1:::1i,,'iffi.ll"i:J
nad ålder. Vajande.k;ä.;å;r"räil;t;iä;"" säkert kunna loda,-om år, dihan valdes till nämndemarl'

fält, åbyssnader, boskap och stål- lf *u" tog; arkivpapperen till hjälplloch :::l*:tf^'? ::Y"*:1"::-fält, åbysgnader, boskap 
-.och 

stål- 
llman 

tose arkivpapperen trII nru'n'lä;; *åär"" iU år som bisittare,glänsande maskinutrustning - ll låår""'-SS--äi som häradsdomare.
.aut relrar.11*11"_pi:::3i,9:i?f ll r sräktens j'g_o _ iöä-o..täJ" 

-*t 
ganska unikt re-

I brist på bättre går den här formen av jortltrfuksutövning 
lgårasbygg"aderna, mynnande ut i

.rt den dlsÄ, m'F rik.rlagap6.to!åru @h t tt. tlolrrmrt& ei,t perEpektiv med Äueb€.9_sserol- llo' vitke! man vet att han varl
rd oBtsv rilrhsdld, diir htu 'lt!4 arui!.psrsdsberd. I+el som karå.kterrstisk l9:9jl111llrödd i Halacården r?72. Med_-Bin I W.

vuxenl sakerllgen var han re
t -.

Med säkert grundräste i Kinne-l[djupare'reiier. 81.1ää:åt:t*?t"åHå,täti
vedsjprden lust Oar Hallabergetll mt" bara .tiil farfar..utan ättt läld"" generationen Falbygds
sticker upp sin grårynkade hjässa 

1l 
titt farfars far och möjligen j-af- lmin"s hlnom.

mellan åkertegarna, omsluter Hal- ll fars farfar kan riksdagsman Hal- 
|

lagården*med sina drygt hundrall hgård' följa gårdstraditiolt,t:"1 Länets mest betrod.e
tu"nnland ett stycke representativ ltittfata i tiden. u-ea s.et<e.$at!.tlt1i ;;;:-

lev.er i nuet, efter jordbruksrikt- llr.o* Hallagården 1T2b genom J"-1il;ä. 'n;; # sätt och vis ännu
iinjer'som är fullt uP to date I Men 

ll nas Amb3'örnsson. om honom ätl *ärr.ri-"rå ä" t.rr.r." hans 4b-äri-
är man strängare i sin okulära bl- llri6par*ä"nu. och gårdshand-l;^;;;;;k;;)> som ordförande i
siktning, finner man, den .c-1-Tllltittgu"nuruppgifter ganska knapprful eä;ru-il"nu tine.tues .,rae-
bygatai - den gu*ru ä"aä;-lliäååtä';3r:r-.1u,,? i?dål.å"iå;fff.',;iffn ""å.:f*'ä1i'iåi,.J1f,:
bvns pulsåder - ringlade mellan lltn""r ii.ottju" man, när det gäller kåii ;;ä 

-[aå" 
"anaistriktets 

och, b,,st pa b{rhE aår der hii. "-";*,:T,::j:1: f,fm;S*"-"q66:4";f ilim#:gt"*.11":ö*H[:l"l];t";#[i{:,m*18,.'adendfs4mE,ik.ira$p6.ro!åru-@h'. ly:l* ll:Ir:y:i1",.*9".1ll"lll"^"JT,l!llsr_"i,$"..man.ver.€.tt *::";f' "--- -='--"";.;.
lar Ilall allsar Druta[Ptl4DtlE,rrcrerrs ll ", ^_"]^:':*'-.**' ll todct f tlallagafqen l.a a z. IYISU Drrr 

I

gräsplaner. ll 
Ocir därmed f ät gårdshistorien llmata Märta Fredriksdotter, född I



frr"h
I ens levnadssaga. Här inträffade 

I

I förresten det märkliga att far satt l
I som ordf. och sonen Gustav som I

lvice ordf. samtidigt under en följd I

I av år. Och ävcn i landstinget var I

1l de >samtidigau 
- representerandel

I 
var sitt parti, far Lriigern och so- 

|

lnen bondeförbundet! över 40-taletl
llänsriksdagar bevistade häradsdo- |

I T?o" och var under senare år både 
I

och hand,el^ Und,ra sen 7i& attll hand,tingskraftiga, ktoka och
Land,shöud,tng 

" 
Fabian '.I?_ 

-G"9T,l n",rl,ity"u" komrnunalmiin och
(å ltwn en gång förestiillde .Al-l bygdåhaud,r,ngar, 1)ars skara
fred, Johanson för si,n eftntrri-l ttäästte gtesnat med å,ren!
d,are Anel Ekman, tiit d,et skel '-*'--. -
med, ord,en: >Hrir har d,w ldnets I ntt sonligt >>avfall>>.
mest betrodd,e ruan!> | ff,r. det kom sig att unge Gus_

j Det var en tuns arbetsburda. fl 
tav avsvor sig fädrens lära och

._^*- ;^;-^..---,,,I -? ;::;::-_:l' I blev en lågande oda]ande av bästa

.som kom att vila på häradsdoma- li't".'l:.':"-':*' :,:T'':Y"'lrrens 
bredaxlade, iakrygguae o.ir |::i":l::::1":::l:l, jt:.ll_' Y

trygga bondegestatt.''fåi"rra"äälffq llunnt föremålet själv' och

r<anske att deirrauaeaJJu;;: lllIS ""'."?i1:: l]i,l:," 
irråga om

;l:;l--_1'-: lvad fader häradsdomarn - av på-trädets telningar, av vilka Gustav i ,.;;_-* ,
rror Änn rÄ-^+- r:^r- ,.*l-].i,"]^1" I Iitlig konservativ läggningvar den första, fick hjälpa till med I: j: ^^*'" 

r@66r'115

skrivgöromåten. uen'iäi.t, ä;: had3................ att anföra beträffande det
i1i-_..^-..H^rr-^a-J^:..*:---_:.:__.,sonliga >avfaliet>! (Kanske

ualda representanter i, ri,kssty-
ret. Med, si,na 30 å,r aar Gustau
Hallag&rd, den yngste i ilen öoer
hutsuil riitt ungd,omliga skaran,
Bland, d"e öuriga rnå, nifmna,s Ar-
tur Ryberg, Dalurn.

Och väl i riksdagen gick det
snart med den unge Slutprpssonen
som med den fridolinska diktvärl-
dens lågande bondefyr: han både
>vart riksdagsman och kom in i

lutskott>. För Gustav H-allagårds
I del blev det först suppleantskap i
I statsutskottet och jordbruksut-
tskottet och därefter -- frän 7927

- ledamotskap av andra lagut-
skottet. Och diir har han varit

l'örsvaret icke att förglömma !

Och som god bf-representant har
Gustav Hallagård förblivit genom
åren - låt vara förmodligen med
en konservativ tåga i djupet av
väven -, en jordbrukets föresprå-
kare och talesman, som mitt i
måttfullheten icke saknat udd och
sting och vilja vid håvandet av sin
mening. En rik fond av erfaren-
heter har han givbtvis hunnit sam-
la under de 34 riksdagsåren. Kan-
ske vill han sammanfatta dem så
här:

- Även det där att sitta i riks-
dagen har ibland sina sidor! Frå-
gorna är betydligt mer komplice-
rade än vad de vid första påseen-
det kan förefalla. Man blir försik-
tigare med åren, i all synnerhet

I om man haft tillfälle att någon tid
följa riksdagsarbetet från ut-
skottssynpunkt. Ty det är först i

I utskotten man får känna på det
riktiga riksdagsarbetet!

Kanske något av erfarenheterna
rlfrån riksdagsåren och från vården
om de samhälleliga tingen också
färgar hans ord, då han med tanke
på höstens valfejd uttalar en stilla
förhoppning om ett sakligare klar-
Iäggande från alla partiers sida
om våra möjligheter i nuvarande
situation.

ålderspresident och fingets vice
ordförande.

Och diirti,ll socknens och hci-
rad,ets altl i, q,776, uare sig d,et
giillde att sui,nga ordförande-
klubbor, upprcitta legala hand-
lingar eller hålla auktioner! Sti-
kert 7 d 800 auktioner förciitta-
de hqn. Med å.ren bleu han kqn-
ske något ctp en sjiiluhiirskare
och fylkeskung, som, med, fast
nLen stiker hand,. styrd,e oclt,
stiilld,e med, sina Fröki,nd,sbor
och, kund,e göra d,et r, kraft au

i sdn edÅnmta förmå,ga att led,a
och uiigl,ed,a, au sina kunskaper

I oclt d.uglighet, ett praktiskt
I sunt omd,öme och si,st en ti,lli,ts-
L *_lut't rQÅbtrhet i, al,l, .sin aand,e:|,

ning var >Hallagården> en ytterst l::::]l_1:
omsorgsfuil förvattarä ar'a1""r": l]!lmmaae>> 

han lite, precis som

drag, som i riktig *ä;äö"-ffi- 111"_-::""* siorde, när ortsbönder-

,ro*. Hun satte-sig ;;",ä;;"t; ii vid v1csi€lteuppbörden-passa'
::i_:-';^:.:: de på att förhöra sig med unge

med och beslutat om väsentliga
lldelar av det välfärds-Sverige, som
i vi sett växa fram under senare år,ärenden, för vilkas avgörande'han l' ,lo o'u '":,""1o Drts'r'rsu u'ös

som den redande -;;;;";;ä lcY"tui om riksdagsarbetet i all-

hade att tr urr.rru..f.'?"il";;;[mänhet och bondeförbundsinsat'

kärnfuirt, ,rtu^ 
"t 

oså, ;;; "J; 
l:-u't"" 

i det riksvårdande arbetet i
åthävor, ibrand "a.tr" r.arui ;å;il lsvnnerhet 

l) Men förmodligen hade

han sin mening tiu torgslo;h ffi: l,,.i:1:1n"" sina orsaker' De unga,

tan undantagstöst såeTå;ä;;'ä !3::1" ännu knappt konturrasta
iqpnnm , ' b* 

lsamlingstankarna bland jordbru-

I 
karbefolkningen låg s. a. s. i luf-

Sltå,, ,nouogå,rd,en>> sont, t|.tp,l te.n, inte minsl här itr'albygden, och

så, btir d,et !ör ilen ui,sserliä""lCi^ "neherren 
Berglunds bekan-

gammald,ags n'Len ursueisktlli? old >Bröder, låtom oss enas>,

friska typ a, siiit,stiind.i,go o"nllbluu.i en tid, då bönderna politiskt

' &#: ",& | en vänsterkant, en appell med in-. ,..:r.i&:s :. : ::;W' ^ouLr eI 4},lJerr r[Eu rtr-' ':r@r:...,. .;4*:1#'. | .,
',r+;.#ffiå' , , :-.*i.- .S I träneande och manande verkan.

I I Och kristiden - det var ju under
ffi.r:t,,,",:,.,;ry,i:i l torsta världskrigets orosfyllda år

- med svårigheter inte minst för
landsbygdsbefolkningen gjorde väl
sitt till att påskynda uppslutning-
en kring den unga partinykom-
lingen, liksom intensiv personlig
agitation.

Vart riksdagsman och
kom in i utskott.

Och så, hiinde sig att Gustau
Ilallagård., som då, tinnu hette
Johanson, 7917 anslöt sig till
d,en ny startade Kinneued"sattd,el'
ningen au bf, förd'es wPP som
tiksd,a g skand"id'at uxd, u alen sam'
ma å,r och befanns oald' som
en au partiets ni,o första folk'Ilallagårdens corps de logis.

- Det är inte vackra ordmåI- I

ningar som behövs, menar han, I

utan verkliga fakta om våra resur- |

ser och möjligheter att i nuvaran- |

de tider klara de stora projekt,'
som redan rcaliserats eller som
ligger i stöpsleven.

En riksdagsponsionär i
amerikaniserad miljö!

Nu har Guslav Hallagård läm-
nat riksdagsarbetet bakom sig -han gjorde det vid senaste årsskif-
tet efter att de åtta sista åren ha
suttit som skaraborgssenator i
första kammaren. Och en del av
uppdragen har han också lämnat,
ehuru lejonparten torde återstå!
Han är alltjämt landstingsman
roch ordf. i bf:s. landstingsgrupp,
revisor i Tobaksmoqopolet, leda-
rmot av stiftsnämnden, Hushåll-
:ningssällskapets förvaltningsut-
skott, ordf. i Hushåltningsgillet,
:vice ordf. i kyrkoråd och kyrko-
stämma för att ge några exempel.

(Även gårdsbruket har han lämnat"
:Han köpte Hallagården 1935. 1941

;övertogs den av en dotter och
I svärson. ehuru den f, n. är utar-
lrenderad i andra händer. Nu är
I han sedan några år tillbaka bofast
lslutarpsbö och njuter riksdags-
pensionen i en samhällsvilla i bäs-
t'a >american style>. (Det där med
dpn arnerikanska touchen beroen-
de på att en hemvändande ameri-
kanare ursprungligen byggde den.)

Sä spinns gärdshistorien vidare.
Givetvis vill man bevara fäderne'

allra minst om en uPPrustning av

gården inom familjen. Apropå det l;*
vill Gustav Hallagård inskärPa I tlroljanae: l'= N
| - vit tigt i dagsläget är att I ,h . 

*
'söka stimulera lantbrukarungdo- | r \

marna att stanna kvar på gårdar- | ö '

na. Det är inte alltid så lätt för de | ,s

"tg' 11! -? "r':'i::-1?:ilTTTllE
gården är behövlig' Här Uehöver I P

fjatn titl Jri"9lui..Tlt:."39 lTJf shoppas på i det stYcket är ock-l ! ä
så ökad förståetse t*1.u_:,-1tt9l".ri ;,fi
sida så att barnen få ta vid tidi-i s ra

gare och tidigare bli sina egna. fi 6



Ford TAlJt'|tJ$ 39
välvårdad, säljes,billigt. Telefon 167 Kinnarp'.

Dons å festplqtsen
TÄNGAVALLEN, SLUTARP

lördägen den 23 ougusti kl. 20.

MUSIK AV AAGE HOELS ORKESTER.l' '' srF'
, Sf ufarp f;ck lt :--
' ",i''XJr',",, 6io. ll 

FolkPartiet' 
I-)'' .' 'll rrr'uFöREvrsNrNG I

slutarp tog sin f:1.11.f.3:c"":ll anordnas i 
I

)"K" #lffi'ätåå?'?'"::hå"å:?; lll *,,,',o,n, Nro-rokaren, onsdagen 
I

5-e mot IFK Hjo. HemmalaCet lll den 2l aug. kl. 19.30' Före- 
I

äå""1i"":ä":l\9"'1"*i?:?,rä:i"'åi öl lll " ...l"ut 
av Flu. stina Lundbäck-' 

I

cf. Ejdor Andersson ryclaaes b,ä"t illlÅsHtt, Södra skolar-r', fredagen den 
I

kedjan och även från re-servl"g:t lll 2g aug. kl. 20. tr'öredrag av'l

:få:i",jfi"rolJ;",5itål åHl'"X :',i lfl rantbrikaren stig Stigmarker' 
I

nerrh. vh. x. n. lunåln å"n tä"x"" llrfutl"iO, Kommunalhuset, lördagen 
I

I ouu And"rr"ot. . ll den 30 aug. kl. 20. Föredrag 
I

| _cästerna h.ade sin- bäste,:p:1":,,: ll ,u riksdagsledamot Helga I

I cr. Tage Karlsson, ""ä"",i",1"o."åiiå l\l .sjöstrand. 
I

lil"Jrtä ä:1:*lä". lllatmanrreten hälsas välkommen' 
I

""*"tlr*,,13?"'Tl'i"*äl.oäå:t 'qå Il ,-'- |

I kvitterade på straffspark för hands | 'l Norria Elltsorien.

I i,$, TråöL1i'lå^I"ä*""ä,1: I l"*itfA,Tf1%.3;1. äI',i"$t
i f;afn;';f; +tir",f"t*f "ffi f ";[ [ | 

iii;;;i""i,,äå r:i; f'einet-F ArK

I skott . som tog på insidan av stol- | I '-+pen. | | x'alköptng$sorion.
. I andra halvleken kunde hemma- | | Sandhem B-Kinnarp 1-11, IFK

I lasets vv. Ilansson efter klungspell lfatk.-Gustaf Adolf 4-1, Kättils-
' gdra 3-2, men gästerna gjorde ome- | torp*Åsarp 3-3, Vartofta-Grolan-

delbart därefter 3-3 genom vi. Tage I da O-0.
Karlsson. l'tl

I {orra Eritserien.__ i I dfi"fi1|iiffff å',*"'J,"ål;,""_
I Våmb-Slutarp 4-7. Hjo-Em- | lO" g kteva Z- Z, l'tolv B -Va'tofta
ilL""g_q ?^ 5..^ rjdap-^rrri$9t. 2_;0. I ln a-:. Slutarp B_Böisti.q t_8.
I FAIK-F åeelås 4-3. Gaut}iod-Vin- | , '

[;iö;z-ö]"*" |l l

I skara-Älvsborss Pokalserie. I I Kinneved. 
I

i st,rtu'p B -Kättilstorp 7\-2, rte- | | EXTIiA KYRKOSTÄMMA I

lffi:m*-.,- #åå,3CTTi'n | | , ,o,o.uorun den 81 aug. rosz r.r. 
I

I Kinnarp -Grolanda 13-0, Vartof- | 11.15. I
lta B-Slutarp 2-9, Kätiistorp--Äs- | Or6f. I
f arp. 4-3, Börstig-Kleva 2-3. I i I

valfilm
visas i:
GöI(HEM, Bygtlegården, torsdagen, d,en 28 aug. kl. 20.00.

F öredrag av riksdagsman Gunnar Larsson,, Luttra.
FLOBY, Ordenshuset, torsdlagen den 28 aug. kl. 20.00.

F öredrag av riksdagsman Gunnar Lansson,, Luttra.
BöRSTIG, Kyrkskolan, fredagen den 29 aug. rkl. 20.00.

Förodrrag av kommtnister E. G.-Ä. Sands,tedt, Vartofta.
BRISMENE, tr'olkskolan, fredagen den 29 aug. kl. 20.00.

Förednag av komminisrter E. G.-A. San'ds'tedt, Vartofta.
SLöT.A., Samlingssalen, lördagen den 30 aug. ikl. 20.00.

tr'öredrag av riksdagsman Joh. Onsjö, Larv.
SLUTARP, tr'öreningslokalen, lördagen den 30 aug. kl. 20.00.

Föredtrag av riksdagsman Joh. Onsjö, Larv.
HABO, Bygelegården, söndagen den 31 åug. kl. 20.00.

Föredrag av riksdagsman Gu,nnar Larsson,, Luttra.
ItrABO, F'olkets IIus, söndagen denr 31 aug. kl. 20.00.

Föredrag av riksd,agsman Gunnår Lansson, Luttra.
Allmänheten inbjudes.

BONDEX'öRBUNDDT.

SLUTARP.

Bondeförhtlildol$ 5 $t, 0 lnått, $ogrisal
passande' för avel, till salq
John Göransson, Alarp, tel.
Kinnarp.

FOTBOLL

11 mtr torr

bjorkved

hos
1.56

Arbetarpartiets valfilm
))MOT FRAMIIIIDN>

visas i tr'öreningslokalen i dag,
torsdag kl. 20.

tr'öredrag av förgståndare
BERTIL WALDEN,
X'al'köping.

All jakt
år vid rlaga ansvar förbjuden å
följande gårdar: Backgårdarna,
Ledsgårdarna, Marbogården, Sig-
gagårdarna, Lyckorna, Mellom-
gården, Mossagården Kjeltlanders,
ödergårdarna Adamssons och Mag-
nussons samt Grenslund.

Slutarp d,en 28/8 !952.
Ägare och jakträttsinnohavare.

ett, $ris .av "26,000 kr. Tillträde
har skett.

".: $fs1[hu'sdelägarna eftbr. f,
larrtbr:. .' L. Ä. 'Gustavsbrin, Älarp,
Kinnarp, har t{ll skräddffiniåiötåre
F. Svedberg,'Domsjöve/k'e:r (ttdl-
garb'ibosatt i Kinna.np) försålt faÄ;
tigheten Marielund, SlutarP, för
ett pris 'av 23,000 kr.

Lösöreatlktion ,

Genom offentlig auktion som
förrättas i Marioluntl, Slutarp, lör-
dagen den 6 nästa sept. kl. 14 låter
sterbhusdelägarna efter Lars Alf-
red Gustafsson försälja all boets
'lösegendcrm varav nämnes : Diverse
möbler, orgel, guldur, väggur stör-
re kopparkittel, ved, husgerådssa-
ker m. m. samt för andra perso-
ners räkning försäljes chiffonjQ av
ek samt bord, stolar m. m. som ej
specific'erats.

Av mig kände säkre inropare
erhåller 3 mån. kredit andra få
betal* kontant.

Slutarp den 29 aug. 1952.

Ragnar Johanson.

å TÅNGAVALLEN
söndagen den 31 augusti.

Kinnarp-Falköping C.
kl. 15. j

Kinnarp B-Kättilstorp B.
kt. 11.30*

K. I. F.

Fastighe;tsaf filrar. SJlSusz "

, Chaufför6n Einar Andereson,
. ttrar ti,ll f. hemrnan^säga-

rens Ernst Andersson, AxtorP,
Ititrnar:p, försått sin ,fastighei Ax'
tbrip; Nolgården 310, ,Iönnarp, för

till salu. Tel. Kinnarp 183.



I

I VagtO,rrettnlng i Klnnoved.
I På 'frarnstäilniug av Elias Jo-
urtan'sson, Fröje, Ifinnarp, har iän"c-

istyrelsen förordnat .distriktstant-'mätaren i Fallkörping-s distri'kt att
t.
,ver,kställa förrättning för de)ning
av vägunderrhållet rbetr. enskilCa

,vägen f,rån al'irn. vägen l{inna.rp-
'Brisrn,ene til'1 Frö;b i Ki::neveds

lsocken. 
\olt.d2 .

På Tångavalien, Slutarp,
tar serieledaren Kinnarps II' emot
IIiK Falköping C. Båda lagen ha hit-
tills vunnit sina matcher. Hemma-
laget är favorit. Matchen börJar kl.
15 och kl. 11.30 mötas Kinnarp B och
Kättilstorp B. Yr(t-SZ.

Norra Elltserien.
FIjo-Våmb 1-2, Tidan-Slutarp

2-2, tr.AlK-Emtunga 3-2, Vin-
ninga-Trädet 1-5, Gauthiod-F å-
geiås 3-2.
Gauthiod
!'AIK
'Iidan
Ilmtungd
Trädet
Vålilb
Slutarp
Vinninga
Hjo
Fåge1ås

Falköpingsserien.

440018-28
431013-87
4220].2'*76
421712-85
42tLr7--7 5
4202 6-64
4022 4-142
4103 6-182
4013 9-15 1
4004 8-150

- Gustav-Ädo1t'-Rapid 2-2, Kinnarp

-IF K Falk. C 6*1, Grolanda-
Sandhem B 3-5, Åsarp-Vartofta

440029-48
421713-95
320111-94
312070-74
41217-84
31117-103
4103 g-202
3ot2 6-10 1
4013 2-t77

4-1.
Ki.nnarp
Glotaftåa
Il'K F-alk. C
Åsarp.
Gustaf-Adolf
Rapid
Sandhem B
Kättilstorp
Vartofta

l4-10.års, flicka
' får börja som elev.

Vävstugan, SlutarP.
Tel. 240 95 FatrköPing.

Potitisk diskussion
i FöRENINGSLOKALEN, SLUTARP, onsdtagen den 3 sept. kl' 20.

Deltagande: Bondeförbundet, tr'olkpartiet, Socialdlemokraterna.

tr'ör soc.-dem. Harry Eriksson, Stockhoim. Ämne: .>Samhällslivet
och de kristno.

Frökintls Arbetarekommun.

I

I Restaureringen, av Kinneveds

I tyrt<a. - c(q.-sz -

t

I Förslaget tilt restaurering av

lKinneveds rkyrika har nu granskats
lav rilksantilkva,rieärnbetet, som till
fbyggnadsstyrelsen iinner sig böra
lgöra vissa 'påpekanden. KYrkan

lltråga har vid ti'digare företa$en
rreparations,arlbeten mtsatts f'ör

försätrjes lägenheten Lagerstorp,
östergården, 412 (Björket) i Kin-
neveds socken. Fastigheten s'orn är
belägen cirrka 2 kilo'meter från
Kinnarps ,station har en areal' av
1:8 hektar. Äbyggnaderna äro i
mycket gott rskick.
Tilltr'äde efter överenskommelse.
Godkänd säkenhet för köneskil-
Iingens futlgörande fordras. När-
mare upplysninrgar lämnas å tele-
fon Kinharp nr. 25 eller 53.
Uppgörelse med undertecknad

Ites ,igen ,och att triurnfbågen ,be-

ti handlas ,på sd.tt som föresiagits.
llnnan det senare. arrbetet utföres
l,bör under le'dning av lan'dsantilkva-
lrien unders,ökas; orn un'der nuv.

lBolv bevarats murrester som visar
itrium,flbågens'ursprungliga bredd.
fOrn rnöjligt bör denna återrställas.

lF,örrstag ti,ll tr,iumf'bågens nya forrn
ibör uader alla o,mstäncligheter run'
jderställas lbyggnads.styrelsen ooh
lämbetet.

Under hand

a8are, 
,

Kinnarp den 2 sept. 1952.

DfT BILLASS TORR,

SÄCSPÄN
till salu.

AB Slutarps Möbellnilustrl.
Tel. Kinnarp 45.

Valfrid Jot-ansson.

Fotboll
å Wilskevallen, V. KLEVA
söndagen den 7 sept. kl. 13.30

Kinlraarps IF-_trFK FaI-
!lt. t'aptns C 6-1.
Med hela 6-1 vann Kinnarpe IF

sönclagens match å Tångavallen över
trF"K Falköping C.

Kinnarp kom fr'ån. trörjan igång
med ett va.ckert spel och tcg i 4 min.
ledningen g'enom hy. G.. Gran. I 35
mih. utjämnade gåisterna på frispark,
sorn de otagbart sköt i måI, Spelet
gick i hårt tempo med anfail från
båda sidor. Cf. Elon Arvidslson gav
Ifinnar.p halvtidsledning meiA 2-t.
anr*dra halvlekon inleddes med måI av
vy. U. Frisk. Vi. Roy Änderr*gon sköt
därefter två mål och Kinnarp ledde
med 5-1. Falköping fick sedan
,dti"aff, sbrri klarades äv målvakten.
Siutresultatet 6-1 faststäIldes av cf.
Arvidsson,

I,Iilnnarp var Elon Ärvidsson och
Roy.Andersson biist i kedjan. Uno
F rislt drog uppmärksamheten till sig
genöm sin framfusighet. Bengt Ju-
liussb-n var perfekl i försvaret och

lmydket olämpliga ingrepp, ,heter

det därvid. Genom n'u föreslaåna
åtg.iirder finns det rnöjligheter att
,återställa inte'niören i ett skiclk,
som låter dess arkite'htoniska ooh
anti'krvariska värden ,ko,rnrrna till sin
rätt. rSärslkilt understryker riks-
,antlkvarieämbetet,önsl<värdheten
iav att det stora absi'df'önstnet sät-

t_i

närnnas kan också Henry Göransson
och Allan Johansson, men den sist-
nämnde använde lite för hårda meto-
der. Ytterhalvorna Bengt Andersson
och Mats Karlsson får godkänt,, men
slappnade mot slutet. Ti'ots de kiara
målsiffrolna hade mv. Rurje Anders-
son en jobbig dag, men klarade sig
trtmärkt.

och i övrigt- kån nämna"s rnv., vi. samt

Publiken, uppgick titl 200 personer
cch utmärkt domare var Turesson,
Skövdö.'

Landsantikvanien,har föreslagit,
att korets golv oc;h långhusets sto-t- --
lra gång skall täckas med 'kal'k-

sten. Denna åtgärd för,ordas även
av riksantikvarieärnrbetet. -.-- En-

I tigt tOrstaget skulie den nu i sak-

lristian befintliga ga'mla järnbe-
slagna tky.fkrporten insättas i kyr-

' kans torningång. I samhand där-
r,med skulle rporuöppningen byggas
orn från rundbågig till rak och
lbredrden ökas. Ämbetet går med I

på att jiirndö'rren flytta"s til tor-
net men ställer sig tveksam mot
att porten i samrband ,härrned bred-
d,as. Det ibör, rundersöll<as, om ej

Falköpingslaget var förtjänt av ett I

pa-r mål ,till. Bäst var ch. Karls,sonl

dörren lkan inpassas i ,befintlig
rportöppning. Tilt stst frarnhålles, I

att ritruingsfönslag till ny altar- I

prydnad"'trred användande av be- |

fintl,iga original.slkiuipturer från ett ,t

,rne'deltida altarskåp rbör inges. it

Kinnarp - V, Kleva

I Sönrtagsskolan i Slutarps
I missio4ehus 0lA-yz-

lkallar 
till ny termin kl. 11 på söndag.

,För konservator Olle lIellsi.röm. ''
,Skara, rhar ut,färdats tillståndsbe-'
vis i och f,,ör lkonservering av äldre
kalkrnålningar, riarednjngsföremål,
ooh inventarier i kyrkan 

I

l1

FOTBCLL
å TÅNGAVALLEN, SLUTAR,P
i söndagen den 7 sept. kI.15.

Falköpings AIK-
Slutarps I F

Faihygdsmästerskap
å Tångavallen, SLUTARP'
söndagen denT/9 1952 kI.11

KINNARPS IF.

Fmthotl
å ODENPLAN 7/9 kl. 12.00.

KINNAIIPS IF-BK RAPID

6(q-SY, på Tångavarler, stuta,rp,
mötas Slutarps ltr' och tr'alköpinss
AIK i en intressant och ovlss rnatctr. I

Hemmalaget har de två senaste rhat- |
cherna överraskat och knep i söndags I
en poäng borta mot .Tidan, vilket ty- |
der på att slagkraften är i antågan- |
de. Matchen börjar kl. 15. 

I


