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Vagn avlastas vid lastkajen i,
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BBISMENE, Skolan, kl. 16.O0;
SLUTARP, Byggnadsföreningens lokal kt. 19.30.
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ilmen >f svenska bygden visas på båda platserna.
Allmänheten hälsas väikommen!
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HöGNRPAETINT.

KOM IHAG FESTLIGHNTERNA

Iördagen den 13-och söndagen den 14 september.
EDITH SEGERSTDDTS R,ADIOORKDSTER
oBS. ! r händels ä'o o.go håiles festen i Föreningsiokalen
arp lördagen den 18.

:

i Slutarp \lq-g"

ii,

I den 16 oktober förra året var ock_
handläggning.
l*i {örg1ål för rättens
färdatspå vagää rai_

i

srut-

och demolerat denna. fnga
personskador hade uppstått. personbilens förare förklarades utan skuld.
medan däremot lastbilsföraren. som
lvar från Dalum, för att han hållit för
hög-faft dömdes till 20 dagsböter ä
f

e'
lm'

Ett varmt tack
till släkt, vänner

l.Ep lastbil-hede

ocrr OeiviO pallgp.*g-yt"ricehamn
en frå,n en korsväg kommai.de
lkört
personbil

I

och arbetskarnrater samt Kinnarps.IF som ihågkommit oss på vår bröllopsdag.
Elsa och Göran Grahn.

Uan

r

n.t

)nrcKare

i 20-25-årsåldern med intresse
för möbelsnickeri, helst med någon
'rana vid maskiner, samt van
.'BONARE.

erhålla omedelbart förmånlig anställning vid modern möbelfabrik.
Bostadsrum finnes.
A.B Slutarps Möbelinelustri,
Slutarp.
Tel. Kinnarp 45.

Olof Nilsson, tel. KinnarP
Evert Sand6n, tel; Kinnarp

å TÄI{GAVAI,LEN

I

106.

I

133.

otlerlock$$ötntnor$l(a

Kt.

15.

Kinnorp B-Vq*oftq

ftlq- s2-

Kt.

Harry flrYidsson siua

samt en 16-1?,års yngling erhålla
omedelbart anställning.

AB Kinnarps Textilintlustri.
Tel. 85 Kinnarp.

t!4 - g Z.på Tångavallen, Slutarp,
spelar i morgon kl. 15 Kinnalps IF
och Gu,st. Ädolfs IF. Hemmalaget'bör
ytterligare stärka sin serieledning.^
Kl. 11 mötas Kinnarp B och Vartofta

B.

B

11.

KIF"

Falköpingsserien.

Kin'nat'P-Gust. ÅdoU

son och Tore Lihd6n.

I!{atchen å Tångavallen mellan Kin-

Nyss hemkommen fråh Schweizresan fick vi en liten pratstund med
HarrE Arui,d,,sso??, som inte behöver
någon närmare presentation i skytteeller idrottskretsar.
Vi reste förra onsdagen, B man
plu5 2 ledare, och landskamPen gick
i söndag,s i Burgdorf. Schweiz vann
med 2.201 poärig mot 2'102 för oss,
vilket jåg anser våra hedersamt för
os,s, om man tänker På under vilka
betingelser vi fick skjuta. Några egna
vapen fick vi inte ha med oss, utan
fick låna schweiziska arm6pistoier,
som vi inte voro vana vid. Trettio träningsskott hann vi skjuta, vilket var
alldeies för litet. Därtill är vi vana
vid 30 m. avstånd, medan 50 m. avstånd tillämpades i tävlingen. Vi voro
sålunda åtskilligt handicaPade.
. Schweizarna fick in fem man På de
första platserna. Själv kom jag På
sjunde plats, alltså niist bäst svensk,
och hacie 231 Poäng mot 245 för segraren. Lihddn kom på omkring tionde
P.

Det var clen trevligaste resa jag
varit med om, fortsätter Harry. Vi
har hunnit. besöka flera av städerna
därnere, bl. a. tsern. Den största upplevelsen var emellertid utflykten tlll

Vinninga
I:Ijo
Slutarp
!'ågeiås

Kinnarp-Gustav-Adolf

SJ Idrottsförbund har utkämpåt en
landskamp 'i pistoLskl'tte mot sina

plats med 216

TiCan
1l'auet
Våmb

KINNARP_GUSTAF ADOLF
I

650121-310
641119-10 I
632L 19-9 8
6
6222t2-!7
6
630310-9
6204\8 24 4
6114t8*22 3
6024 9--32 2
601510-18 1

Gauthiod
Emtunga

söndagen den 14 sept.

kolleger i Schweiz. Två SJ'skyttar
från F alköping deltog, Harry Arvids-

Kinnarps IF.
En kolltsion

i dag.

i $kyttslanilsfiampen

i

Kinnarps Festpark
*

Fotboll

lt|nrrlandslingon

\

Tidan-Hjo 7-0, Fatköpings AIK
3-1, Vlnninga-Sltltarp 11
-Våmb
Fågelås-Emtunga 1-2, Gaut-1,
hiod-Trädet
3-0.
fralköpings AIK 651022-11 11

5-2.

ts/q-62-

Åsarp

522713-10
Grolanda
627319--17
Kättilstorp
521221 11
Rapid
52121-4 18
Gustav-Adotf 5722I
1g
Sandhem B
6204!1-27
Vartofta
5014 3-26

IFKli'alköpingC 5 3 0 215113

naip Gustav-Adolf började med ett
järrnt spel å båda sidor. I 15 min.
gav vi. Roy dndersson hemmalaget
iedningen med 1-0. Omedelbart. därfter ökade cf. E. Advidsson tiil 2-0,
varefter Ft. Ande?sson gjorde 3-0 i
40:e min.

A.ndra halvlek började med

5 2, Gro-

landa-Rapicl 4-5, Åsarp-IFI{ F"alk.
C ?-1, Kättitstorp-Sandhem B 6-0.
Kinnarp
6600-28--812
6

6
5
5
5
4
4
1

att vy.

lI. Fri,sk förstär'kte ledningen tiII 40 i 4:e min., varefter Kurt Johansson
ölrade till 5-0.

Frökinds erk.
sjukkassa

Hemmalaget kunde ej'hålla denna
leclnins matchen ut och innan doma-

r"n" liipu'lJötl för fuU tid var stäIlningen 5-2.
Hemraalagt gjorde en god match
och i kcdjan var Göran Gran den
mest al(tiva.

I försvarct var cb. Bengt Juliltsson
den fasta klippan, ;,tterhalvorna

i Helga

Bengt Andersson och l\fats Karlsson
var ock,så bra. De båda backarna var
nog lagets wagaste punkter. Vb. -At-

Luttra

i

l:Ln Jchansson hade s'vår't ått hänga
med bortalagets snabbe hy. Hb. Harry Göransson var ej i sin vanligå goda
form. Mv. Rune Andersson gjordq en

tr'orsbergs a'ffär, samt i

I

kl. 14.30

i

onsd,agen den 24/9

skolan.

Avgifterna äro höjda något från
den

t/7.

Styrelsen.

sod match.

Bortaiaget spelade bra men använför hårda metoder. De spelare som
skötte sig biist voro mv., ch. samt hy.
de

Matchen dömdes av Vilmer Eriksson. Skövde, Pubiik omkr. 200 pers.

i

DAH $

I

I

Föreningslokalen, Slutarp, lörda.
gen den 4 och lördagen den 25 okt.

Musik av AAGE HODLS orkesf,er.

Arrangörerna.

I
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Högern'
Bondeförb.
Folkpart-iet Soc.-dern. Kommunist.
L962 1948 1952 1948 1952- 1948 1952 1948 l:952 1948
52
65
2l
23
36
60
1oa
181
42
82 168
4
36
151, 79:7
215
732
130
720
11&
723
2
16
23.91
97
15
9
11
7'o
D
aö
34
33. 56
8
4-

Frökinds kotnmun
Bri,smene

.,.........'.

Böretif

$tatens

Kinneved

Luttra

Vårkumla

[|altenfallsuerlts
utställningsbuss
vill liira Eder hur

elektricite-

ten underlåi,ttar arbetet

I

hem,

hantverk och jordbruk.
Dl-demonstrationer med filmförevisning komma, att hållas
av sakkunnig personatr.
De utställtla apparaterna visas

i ilrift.

BU$$EII
I(tIMMHR
X'RI ENTIiE.

Bland nyheterna märks elspisen med

rörkokplatta och grill.

DANS
F*thffiåE

å Tångavallen,

tilI

tisdagen den 23 sept.
NORRA ÄSARP
onsdagen den 24 sept.

tiII

KÄTTILSTORP
fredagen den 26 sept.

.tiII

F'RÖJERED
måndagen den 29 sept.

SX,{ITARF,

söndagen, den 2r1 sept.

Fågelås
tilt SLUTARP

KINNARPS FESTPARK lörda-

kl. 14.00.

- Slutarp

Kt.

11:

KINNARP ts_SLUTARP B

Sto ts p ristö vlin g
anordnar Kinnevetls Skytteförening den 2!/9 med början för rekrytkl. k\. 72, första kl. kl. 12.30,
andra kl. kl. 13.00, tredje kl. kl.
13.3O, fjärde kl. kl. 14.00.
Styrelsen.

Program: Kl. 18.00

I

>

Bussen öppnas

19.00 Eldemonstration
Kaffeservering

20.30 Filmförevisning

Hjärtligt välkomna!

Sdereorp

ul^'e'

tar poäng
Norca Fågelå.s?

vpz,at

Siutatps IIr har på söndag hemma.match och möter på T'ångavailen lrtr.
FålLgelås I3-, i en match som irar karahJ-ät"

av jumbofinal

Henlmalaget

har åkt på stora nederlag de

IROLLHÄTTE I(R,AF'TVDRK
Distriktskontoret' Skara.
a

tililtilil!ilililtililfiil[ililtililililililililillililrNilllillllllllllllllllllllllllillllllllll

söndagalna, men

sena"ete

tätar man till för-

svaret något, kanske'en poäng kal
bärga.s. I(1. 14 sker avspark och kl.

11 mötas I'rinnarp B-SIutarP B.

Spödgris

gen den 20 sept. kl. 20.

MUSIK av SVEN GUSTAFSSONS
KVARTATT från SKöVDE.
OBS.! KL 22-23 DAMERNAS TIMME. Fri dans hela kvällen.
Kinnarps IF,

tiu JÄLÄ
måndagen den 22 sept.

i

Y,

Johansson,

$$grar$

92.

Kinnarpsjunioren Gunde Johansi son
gjorde också mycket fint ifrån
i

sig och tog hem juniorklassen klart
före smålänningen Hultman. Johans-

rso4s tid var 51,37 min. på 10 km.
medan Hultman hade 56,L0.

244-V.

lii

tillvaratagen. Tel. KinnarP

Kinnarp,

i FM-iumkamp

På grund aV det dåliga vädret
blev det stort manfall i söndagens
I". M. i femkarnp. Av de åtta anmätda startacie endast fYra, vilka
riock. a1la fullföljde tävlingen. Som
våntat segrade KinnarPs 20-år'ige

Yngve Johansson och hans 2.340 Poäng är bra med tanke på de tungå
banorna och det kaila och regniga
vädret. De två tidigare årens mästare, K. E. Fant, led av en förkYlI ning och då ]ran därti]] var otränad

Norra Elitserien.
r]mtunga-TrädrcL 3-2, Slutarp-

2-1, Våmb-Vinninga 2-9,
Hjo-FAIK 2-3, Tidan-G.authioci
2-0.
.TAIK
?61025-13 13
Emtung'a
757122-12Ll
Gauthiod
750221-510
Iidan
742121-910
Vinninga
73A427-26 6
Tr'ädet
722374 14 6
Våmb
730411-18 6
772411-33 4
Slutarp
IIjo
771.512-25 3
ii'ågeIå.s
7 0,7 T 72-20 1
Fågetås

Skara-Älvsborgs Pokalserie.
Kleva-Kinnarp 5-3;'KättilstorP

kunde han icke konkurrera. Den
ständiga tvåan i dessa tävlingar,

3-0; FiobY--SIutarP
-Vartofta
Åsarp-Grolanda 3-1.
2-0;
Börstig-Kättilstorp 3-3; GrolanMästerskapen bör nog' ett komman3-6; Åsarp-Slutål'P
da-tr'loby
de år förläggas tidigare på säson2-1; Kinnarp-Vartofta 2-1.
650130-910
Kinnarp B
T?acrrlfofan'
540121-L2 8
B
1) Yngve Johansson, Kinnarp, 1i trloby
531114-13 7
Kleva
p.;
Wilske,
Evald
Fant,
2.340
2)
630375-!4 6
Åsarp B
t2.172; 3) Anders Nilsson, Karleby,
521272-14 5
Börstig
';2.087; 4) K. E. Fant, Wilske, 1.969.
527212-19 5
B
Kättilstorp
I De bästa i varje gren: LängdhoPP:
B
620424-75 4
Slutarp
1) Evald Fant, 547; 2) K, E. l'ånt,
9-22 2
5104
Vartofta B
ö45.
5014 7-26 1
Grolanda B
200 meter: 1) Y. Johansson, 26,6;
Evald Fant, försvarade dock sin placering. lrots alt han cj var kurant.

2 )8. Fant,

i

26,8.

1500 r,reter: 1) Y. Johansson,
2) E. Irant, 4.48,1.
Spjut: 1) A. Nilsson, 44.64; 2) Y.

4.48,0;

Johansson; 40.93.

Diskus: 1) Y. Johansson, 35.43; 2)
A. Nilsson, 34.85.

ikordehöstid I ;,Tftl:.:dåiåHr,:#1tr#*En
sönd' den'

i axtorps

#:ä;;il;"
;iÄti:; f',,-1-,^o*--

EXTIiA PASTOII,a.TSSTAMNTA

'I
den ;zö
i Kinneveds folkskola
'"n'
I
1e5z kr. 1b.1b.
I

Ester Johansson, Liden, Slutarp samt

I

l"f,r,i',gå3**:"'.J."#ff-.I'ri ätä"åi

lCarlsson, IUOnarp, Kinnevedssocken,
ÄgantYr
loch Plåtslagaren HarrY
lLindgie.t, SkäIvum, Lundsbrunn, till
'lvaroöra två månaders fiinselse' De
t
BLABANDSTOKATEN
tredrägerl
I hade gjort sig skytdiga tiII
Söntlagen den 28 september kl. 20. I ge.to* att under vilseledande uppgifh-"-tll3l:::t-S:"?,,1
Matind kl. 17. ._ Barn halv avgift. lter rra,f.""ry3lt
en möbelgruPP tiII
Larv att såija ""
dem, trots att de inte betalat eller
FÄRGFTLMEN ilhaft',rriöjlighet ått betala den resterr
rt
llrande köPesumman om 380 kr'

UanS I n8 f -, il ,'"ffå'#:å",1å1, Y;ffTå*',"Tll;
K 0 il G 0
å;F,Fåff#H*#å
l lltrHlffi$

med inledande re- | lfrade tidigare varit spekulant på möbsekåseri och kom- | ]l tertta, som nu skulle köpas av Carlsmentarer av I llson. Denne uppgav sig heta >>kamrer
Karl Svensson från Skara>> och lämEINAR AHLIN I ll nade i handpenning 20 kr. samt lovade att påföIjande vecka sända respostZO.OOO X-. g.ro- sand, eld och vat- | ltera'ae 380 kr. i check eller
ten. r de nakna skönhet€rnas hna. I lalvlsning'
Korrsod j un ger,,"

";

o.,

g,;ä ;;

r#;:

jf '3"f " ffi åil :ili
| | * #' :1å:: Jn"*"Sr1
antikvitetshandlare i

I I'r"rr"n, >Ovanligt charmfull - | lsålde de till en
*ft:ti"':
D. - >En utomor- II ly-""*'T.Tl:!:^\:
dPa'L'ra'\sv" pv'
Sv. v'
I spännande.o
lin nå. bugstationen ?t"11:T
i Skara. Sedan
T.
A.
sevärd
film.>
denttigt
utgifter för
I PVrtt*vpLLLdleLrLa'/
- '.>En II l"ä#åut""derna>>
i
mustig lektion om Afrikas överväldi| lfranapenning, bilresa och rumshyra"
avdragits, delade Carlsson
>Båtfe l lS4arg
gånde djurvårld.> U. N. T.
vad som återstod och
fantastisk.>
djårv' och
-:-"1:"'".-: v.
li"gg":i
" L.-' T.
--'- .- || 19."1
lrick
l*':
:":
då 91 kr. var.
lBiIi. till båda föreställn. från kl. 16. I l^' ro""tåÅ riioeelr"stratfet ådömdes
lpf,Ogy-nrO månd. 29 sept. kl. 20. I lCarlsson och Lindgren att soiidariskt
ASABP. folkskotan, risdagen den 30
sept. kI. 20
.SLUTARP, föreningshuset, onsdagen
den 1 okt. kl. 20.

I

|

hemrnans?i8are"rä;191 u"'

lersatta

kyrka.

Kinneveds

?hlq-Sr--

ByggnadsstYrelsen

av

a'bsidens

till

I

|

har med enr

del erinringar godkiint föreligga,nde f,örsla,g tlll inredailng av Kinneveds rkyrlka sa'mt

I

igenm'urnittg

fönster samt

I

|

minsl<-

ning av öppningen mellan kor och

plan och även under själ-

I
]

|

1

I

I

t;fTl

Evald Johansson, AiarP, ICnnarP och
över'lärare G. öhrnell, Börstig. TiIJ
suppl. utsågs hr Ragnar Johansson
Slutarp, och fru Maj Lars*son, Luttra.
Till ombud för kommunen vid Våistergötlands Idrottsförbunds konferens i
tr'alköping den 5 okt. vaides hr Gustav Gustavsson, SlutarP, med hr Sten

Ahlqvist, Slutärp, som supPl. tr'ru
Maj Ldrsson, Luttr'a, meddelade att

kulturnämnden behandlat frågan om
ett kommunvaPen för Frökinds kommun. Efter överläggning uppdrogs åt

Program enligt ovan.

Rostaureringen av

svårspelacl
ånghus Senonl in'murning till en
va matchen föll regn. Ilemrnalaget
Kinnarp.
rbredd av 50 om. i hela bågöPPninvann fullt rättvist.
Kommunalnämnden hade föreslaVi Bivesiö gav Slutarp ledningen i t
git att en ordinarie polisman tillsät- första halvieken. I börjen f..'...o:dt? gen.
Genom land,santirkvarien bör
ies inom kommunen med'lön enligt l:;.lvlek tiiättnatle 6;ästerna till 1-1
";;i,'.i'bj;;
grunden
triurn-fbägen undersÖvid _triurn-fbäsen,.urd311iIönegrad Ca 14 lönöPlan n:r 1' sta\J"'i,iä?iil;å,
;#il;ö"*"'*.i-ni.i". I srunden vid
ili";,f
iläiT'\.ä
tens allmänna avlöningsreglemente.
An,lers-qon såg tittr alt Siutarp anyo ! kas, för,att den ursprungliga krredBeklädnadsbidraget skulle tills an- fick ledninEen.
I den skall kunna konstateras genoilunda beslutats utgå med 312 kr.
gjorde en relativt bra I nnm
Ftre:nmalaget gjorde,-.
Ftremmalaget
förekomst av mureventuell förekomsb
evenluell
per år. Erstittning för tjänsterum, malch och planens bäste :l:Jj::
va,r II nom
speiare i,:i
l.':l:'^ - rrarrnnrrnlrr
--+'r,-,nrioilz svnpunkr
ur anti,kvaris'k
cykel och skidor skulle utgå med 300 :"Tilä;i;: iiå;',?;'.;fi';ö;'il";ä:' rester.
kr. per år. Pensionsavgiften för po- bra ifrån sig och i synnörhöl mv är ,breddn'ing a,v den tbefintliga,:
Iismännen betalas av kommunen'
Axelsson svar:rde för en clel goda t 'iårndörren mlndre tilltalande. n.
Kommunen skall hålla polismannen
rädclnin,gar. I kedjan var det ingen I i^.."rng1a öppna bänkarna visar I
med skrivmaskin och vi,ssa möbler. I
sis' och speret gick
övrigt skall den .överenskommelse, å?:1
| ä" r"ua på bänkgavrarna av b0 |
förväntan.
över ,ffiXi]j::
som-fattades den 28 april 1947 melLör'rnark. och hi Setterlund cm. För att man rbekvämt skail
Ch
lan Svenska Landskommunernas för- övertygade mest i råqglås,in i bänkarna torde gavbuncl och Svenslla Polisförbundet an^ - | fl<omrna
ernenertid böra minskas t'r
gående normalavlöningsreglemente b":;,"srti.,",Tå:: J3å
f#S; hrna
rbred'd
av c:a.35.cm'
För Iandskommunernas polisper'sonal,
en
bort ett regelrätt mar räi
- -_ -- #;ääiä:l
"Rto:"lll;l
gälla. TitI semestervikarle sofn sam- get.
sl;utligen framihållit
kvarien
I
'har av
tldigt uppehåller egen tiäBst utgår
oeh mittkor
att
| önskvänd'heten
ett arvode med 15 kr. Per dag' Komkalkmed
täeks
kYrrkan
gång
i
åunalfullmäktige beslutade i enlig'
,
het med kommunalnämndens förslag.
Skara-Älvsborgs Pokalserie. I sten'
På försla$ av kommunalnämnden
Floby-Kleva - 3-1, Kättilstorpbeslöts att samtligq under kommu4-2,
2, vartoft*-ää'":tjää-l
Groianda 4
Grolanda
Yartofta-Börstig 2I
- I
skulle
-.
fonder
stående
nalfullmäktige
3,
slutalp-Kinnarp
0-4.---"--o
| lnrOtrintls skolilistrikt, ?'rlrt-Sr' I
förvaltas av l(ommunalnämnden. I{innarp B
7 6 0 1 34- I r2l I Skolstyrelscn har avslagit enl
Kommunalnämnden hade föreslagit
B
6 5 0 1 24-73 10 llo.oxr."-.-,
clznte+r.rolcan li f'rö-l
--- |
av skolst5'rel.scn
att kommunalfullmäktige måtte in- Floby
Kreva
6 B;; i;_ iä';llansökan
betala en del mindre lån' därest till- Börstig
skoldistrikt
om
rätt
in-l
att
6 3 7, i;_i6 iil*inds
stånd därtill erhöIles. Lånens antal Kättihlorp B
en
ny
ordinatie
folkskollärar-l
6
3
7
2
tB-zL
zilrätta
var fem och sammanlagda lånesum- ÄsarpB
I
'
6sgl1q-11 voiltlanst.
I I LJäIrIiL,
man 2.400 kr, Fullmäktige beslutade
4l
SlutarpB
720624-79
Till
ombuci
med
förslaget.
i eniighet
610517-25 2l
för kommunen att närwara vid sain- VartoftaB
Grolanda B
6 0 1 5 9-30 1l Mlsshanalel m. m. z>lq'YZ'
I
manträcle inför länsstyrelsen i FalIt Enr person från Sl'r.rtarp var in- I
köping den 14 oktober valdes herr

fröken Alice Gustavsson, Stommen'

lTva 'mån' fängelse för bedrägeri'

Ortlförantlen.

des nämndeman .Erik
I{assia, Kinnarp. Till suppl. i hemhiäln,gnämnden valdes fru Ester AnAår'sson, Lofsgården, Kinnarp, fru

Slutarp tog i söndags hem sin
första seger i Norra Elit genom atl
pir Tångavallen besegra N. Fågelås
med 2-1. Matchen sPelrades På en
efter för,middagens reg'n hal och

Gustavsson,

1 >lsansiba'r-Kongo> visas
^*
vrsaÅr pä
'pd
musik I
^.r. -',*ik
nugttut K-arlsson. Säng och
| *;':::u'ouo-r\ongo))
Jos"efsson'
Helge
och
uu"'"'""
lt?ci?g:ry]:,1-,:^;Tt*I;
Öata
Sarå
av
"-"-,;i
I l*""i9t9
'folk*qkola octl
II på tisdag-t i Äsarps
Kaffeservdring. I(olle^u'
L------. z,--^-^:;-rl---

! *l "yj5,lft:11:t:ull::lt:*::
iiä
sarntliga platser b,örjar före--_ '"'åi 'ätr.ornna! På
ställninsa"ttu tt. zo. tsl|-tz'
1
Kinnevej:
rl

Sfufarp tog dubbelLflq ..
,
-t2. poang Inot Fågelås

nästkommande sexårsperiod omval-

Pff."*-":1:,?::i11+-it'l)
matin6förestätlnin'g ges k].1?.

missionshus -ur-pr.tor

&, zslq-SL:
I(ommunalfullmäktige har hållit
sammanträde. Till nämndeman för

kulturnämnden att närmare utreda
fr'ågan och inkomma med förslag.

I

I

$tatspristäulan

;

|

å?,H'#;ö;;J#åffdn:*:#;:"T

i

hade *i?:*1,,-r?,ffiT"?
svar. missfirmat ordanordnar Kinneveds skytteröreSkytteföre- , lVidare
li,i:Jå 1lå:hcmv-ägen hindning den 2819
2819 med början kl. 9 för I IninEsvakten och på hcmvägen
n.-f,r., xr. e.so 1:a krLr..t0 ,,." I lää1"""t..ii#.r%'å:ff#ä? f?1f""..'
k1., kl. 10.30 3:e kl., kl. 11 4:e och | |
Veteran. Skjutningen den 28/9 |
frar.nflyttas till den 5/10.
I

|I
|

Styrelsen.

'inte hade stör're svårigheter att srop-

FffiTffiCI-L
å

Valtrensås, TRÄDET,

söndagen den 28 sept.

kl.

1b.

N. ELITSERIEN:

$!utarps'lF

- Trädets lF
f

Fåiljurstragedi. bolq-szDå några jägare fr.ån Kianarp
i ftöra veckan en dag var ute i
m:arlkerna påtliirffaders inte mindne

än tre

rådjrur, samtliga rbookar,
i en gamrnal tonihåla.
Av märkena i hålans kanter kundrunlknade

urskiljas att djure4,fört en förtvivlad rkanap ,för att ta sig upp,
men misrslydkats. Det inträffade
bör 'utgöra bn rnaning att vid ulprpfagning 'a;v nya h,ålor icke l'åimna
'för ibranta lkanter, utan att djur
rom r.åkar komma i ha rnöjlighet
att ta sig upp.
de

at/q

nrädet vann k{arf -f?''
över Sfutarp, 4-A
Den med stort intresse er,rotsedda
matchen mellan Trädet och Slutarp
slutadd med seger för hemmalaget
med 4-0. Spelet var ganska jämt
förilelat, men i förmågan att s}<apa
och utnyttja målchanserna 1åg hemmalaget långt före. Gästerna kunde
väl varit värda ett måI, men å andra
sidan hade Trädet chanser att.öka

siffran bl. a.

g:enom

ett

fräsande

sl<ott av cf. Emanuelsson, vilket
dock slog i trävirket. Rune Emanuelsson svarade för samtiiga mål och
så länge-',konditionen höll, var iran
svår att stoppa på grund av sitt rörIiga spel. Spaak hjälpte framgångsrikt till i såväI försvar som anfall.
Bernt Gustdzsson, som fick ersätta
Bengt Emanuelsson, var bäst efter
pausen, då han spelade fram sin
ytter Börje Emanuelsson som g'ick
fram fint på sin kant. Vy. Knutsson
hade sina bästa framstötar i första
halvleken g'enom bra iarnspel med
cf.. Försvaret var gott överlag, där
backarna Martinsson och Andersson

lpa Slutarps yttrar. Cb. Hansson tog

I NOERA EI,IT

len att skjuta. Ytterhalvorna Kroon

FAIK fortf wanile i, toppen,l
'msit hotas au ett stct"rkt koppel.

gadden ur Slutarps center Eidor Andersson, som inte fick några tillfäI-

och Sjögren gjorde inga misstag och
slutligen var G. Knutsson i målet
säkerheten själv med ett par utbox-

Gautiti,od,, Emtungd, och Tr,ilan cir

de suåraste konlturrenterna,.

ningar på hörnor som var de farli-

FöFENINGSLOKALEN, SLUTA.RP,
Iördagen den 4 oktober kl. 20.
MUSIK av AAGD HOELS ORKESTER.
' Arrangörern&.

nas försvar var bästa lagdel med
målvakten Axelsson och hb. Stenkvist som främsta .,tillgångar. De
lövriga voro bra utan att glänsa, men
hade svårt att hänga med vid Trä-

välriktat skott. Trots motsol

och

motvind var det Trädet som tog initiativet och första målet kom [nappast somrnågon överraskning då cf.
i 23 pinuten gjorde 1-0. Sex rninu-

ter senare var det klart för 2-0, vilket även blev halvtidsresultat.
Ett par minuter €fter pausen siog:

in en
passning vilken passerade ett par
kedjespelare samt målvakten, vilken
misslyckades att bryla och bollen
rullade in vid ena stolpen och därmed stod det 3-0. Slutarp hade en
Trädets cf. från högerkanten

del skott på mål och dessa kom från
ytterhalvorna, men de beredde inte
måIvakten några besvär. Ett par
hörnor skapade däremot hotfulla
situationer. I 18 minuten fick cf. futlträff på en retur och bollen gick
som ett strech i nät och därrned fick

målskjutningen en värdig avslutning. Om matchen är i övrigt att

säga att den fördes i snabbt tempo
samt var fri från lidelser, även om
ett par spelare i gästernas lag ådrog
sig några onödiga frisparkar.
Matchen, som samlat en publik på
300 personer, dömdes korrekt av Hj.
Lindstrand, Alingsås.

7O $r fyller den 30 sept.. rantbrukaren
Johan Alfön, Korsbacken,
Kinnarp. Han är född i Kölaby, men
sedan många år tillbaka bosatbi Kinneved. Tidigare har han varit an-

ställd hos Ä-B Vägförbättringar. Sedan flera år tillbaka har han emellertid ägnat sig uteslutande åt sitt
lilla lantbruk, för vilket han arbetat
4ed brinnande irrtres"se. Glad och gemytlig har han gjort sig allmänt omtyckt av kamrater och övriga han
kommit

i beröring med.

De
ndrrtuaste sönda,garna komtner att

i

gaste tillbuden Slutarp hade. Gäster-

dets attacker. Kedjespelet grötades
ihop i mitten och man förmådde inte
skapa luckor. Det fanns knappast
någon som fick tillfäIle att lossa ett

<ITO.SE.

trona"r

ge en fingerui,w,ing ovn'Deln
skaltr öperoi,ntra,

aan1,

i

serielednlngen.
FAIK lr^ar ett m.Acket sufi'rt progra,m i, ltöst och möter Gauthi,otj

och Ttd,an t, de fyra å,terstå'snd.e
Diir kan serien augördÅ. Vtnwinga iir seriens 'tnest
nyckfulla, kt,g. ITtnner brukseger
matcherno,.

. Norra Elltserien.
Vinninga-Hjo 2-7, F.ågelåsVåmb 0-1, Trädet-Slutary 4-0,
Gauthiod-Emtunga 3-2.
fi'AIK
767025*-1313
Gauthiod
860224-772
Emtunga
851224-15 17
Tidan
74272].-9t0
Trädel
832318-14 8
Yåmb
840412-18 8
Vinninga
830529-33 6
I{jo
827579-27 5
Slutarp
812511-37 4
Fågelås
80L?7].-21 1

0verlärare utsedd i
Frökinds skoldistrikt

iir

Rapid
Gustaf Adolf
Åsarp

Kättilstorp
Grolanda

Sa.ndhem B

Vartofta

77O04':'-814
750231-15 10
732220-2t 8
723216-15 7
723216-15 7
72232+-21 6
821620-26 5
7205]2-29 4
7 7t6 6-35 3

överlärare G. .4. öhunell.

Till

Kinneved.
kl.

g och

d,iL I allcö2tin g

"ttg "t'åx-

|

h:d, poiitt.g till Kiittilstarp, bli,r
gcLpet trtl nrit'rnu,ste lag hel,a, sen
poiing. BK Rapid, har sa^kta rh.enl
stiF"ert arbelcLt si,g f ram elter en,

ter

överlärare

i

I

nånd,rc lyckarl inledning och tig-1,

ger på, tredje plats.

I

I

,Frökinds skol-

distrikt,har folkskolestyrelsen utsett folkslkollärare G. A. öhrnell,
Börstig, som av stkol,överslyrelspn

NXTR,A KYRKOSTÄMMA
Kinneveds folkskola den 5 okt.

nxi'tten på

KINTTARPS IF
lerler sutserdnt Falköp,ingsserien',
oclt cir utan konkurretrc. För- |
språngetr till tuå,an, IFK C, ur fyrat,
ytaan

C

i

qtoiing i, Itöst.

1-8.

1952

scikert förankrat

btr'vit lite inet D&n'a '.*ld tetnpot,
lcsnske det han, bli, Etterh'gare

Grolanda:Kinnarp 0*3, ÅsarpGustav Adolf 1-1, Kåttilstorp-Rapid 2-2, Vartofta-F"alköping ..C
Kinnarp
IFK Falköping

sönd'age"n'

tl,iirpfi, not et"a g enet'alstrgk. Triid'e,

il tabellen. Slutarp ffvr st-tårt att
komm,a frå,n sitt, gtkt'cering t, slutat
på, tubelleu,, men dd' sgtelornct nu

Falköpi4geserien.

i

ena söndagen, f ör att

uppförts,i,första förslagsrummet.

ffi*thm*il
å TÅNGA'q/ALLEN

t-

söndagen den 5/10

11.15.

1,

,,.

kl.

15.

/\sarp- Ktnnarp

Ortlf.

BORSTIG A_KINNARP

Overlockssömmerskor
vana eller ny'börjare, erhålla omedelbart anställning.
AB Kinnarps Textilindustri, TeI, 85 Kinnarp.

Kt.

B

KIF"

11.

I{innarps IF
möter på

T.er.ngavallen

i morgin

kl.

15 Åsarps IIi', där Kinnalp är favori-

ter och ytterligare stärker serieleC-ningen. Kl. 11 mötas Börstis och
Kinnarp

B.

a/1s-52.
lTemrplct 1923 Vinterny
,har
av
NTO
Kinnarp
nu inlett
i
I
, sin velksamlhet för hösl.en. Två

i Föroningstotraten, $tutarp
Dmru$
'

t..,,

möten ha håiiils. Vid
ivälbcsökta
rdet första rnötet lämnade ,bl. a.
iJoulkko Lytsy en intressant redorgörelse
om rerstaureringen av Kinlnweds rkyr,ka. Vid det andra mö1tet, s,om thölls ,i söndags framkom

Iördagen den 4 okt. kI.20.

AAGE HOELS ORKESTER spefor.
Turlista för extra busstur:

fr.'Trädet
Åsarp
Kinnarp
t. Slutarp '
fr. tr'alköping c
Luttra
t. Slutarp

18.58
19.08
19.20
7g.ZS
1e.4b
19.58
20.09

fr.

t.

Slutarp

Luttra
Falköping*
o,__"^__

"*
;: ;j}H"

Trädet

I

ÄIIt i

av högsta kvalitet till förmånligaste pris för omgå-

reqnlng.

"F öreningen ilrar över hundra
lmedlemrnar. Av des.sa är de flesIta aktiva i tonårsåldern. Förslag
jframföndes nu att inoil för'enin,gen
lbilda en särskild ungdomsgrupp
lmed egen styrelse. Denna skulie
leda en verksarnhet, som särskilt
,lärnpade sig just för tonårsungdor
Av de uttalanden, som gjordes under disikussionen, fram,gic'k
att ett tförsök ,kornmer att göras.
John Clausson lärnnade en utförlig
rapport från distriktets upptaktskonferens, som hölls i Skövde i
I söndags. Ett par livl.igt senterasketoher fram'fördes av Gunvor
fl | lde
I Wilhelrnsson, Ann-Oharlott Claus\l llson s'amt Arne Karlsson och JourkKI
iko ,Lytsy. V,i'd nästa. möte svara

|

0.55
1.10
7.20

)

|
(\ | lmedlemm,arna

n-l

,programmel.

från

Vårtl<umla

för

Xl
K

I

I

Skara-Älvsborgs poka,lserie.
di I
Biirstig-Åsarp
0-1; Kättilstorp
$ I
1-4; Slutarp-Grolanda 4
nl ! -F lo;by
T l-0; Kleva-Vartofta b-1.
I Kinnarp- Börstig 2-1; Kleva_
'lrl Kättilstorp 5-0; Åsarp.- Ftoby B) | 5; Grolanda-Vartofta B--0. /
$l Kinnarp B
870136-10 1^
l-loby B
870133-17 t4
Kleva
457225-17 11
$ f Åsarp B
840419-19 8
Börstig
831416-19
Kättiistorp B
831417-30 7
I Slutarp B
830528-\9 o
811672-34
lCrotanOa e
I Vartcifta B
810712-33 2
|

I

J

KONTORSIIöBLER

samt CIIEFRUMSMöBLER

t-..

Avdelningarna i vartofte. Frökinds slU-krets in'bjuder til
(
?, propagandamöten på följande platser:
Hagelund
onsdagen. den g/10 kl. 20.00.
K Karleby,
Kinneved,
Lokal
Vinterny,
onsdagen den 15210 kl. 20.00
1,
q) Kymbo, Bygdegården "söndagen den l2/I0 kl. 20.00.
( Kälvene, Näs, Trädgården onsdagen den 1bl10 kl. 20.00.
9 Luttra, Finkagården söndagen d,en I2tI0 k1. 20.00.
K Slöta-Vårkumla, Ällebergs, lördagen den 11/10 kt. 20.00.
il -_gårdenSkolan
.Skörstorp,
lördagen d.en 11110 kl. 20.00.
;\ Tiarp,
Bygdegården sönd.ager:. den 12110 kl. 20.00.
(
\) Vartofta-Äsaka, Stenhammar
(
söndagen den 12,10 kl. 20.C0.
Yllestad, SlU-lokalen
söndagen
den 12210 kl. 20.00.
I
$ vattomna i SLU!
\-ar,"ofta Fröliinds SlU-lirets.
$

samt en KO, r.-fria, i snar kalvställn., till salu. Tel. Kinnarp 160'

KONTORSIUÖBLER

en del vi'ktiga frågor, som hänjsköts till styrelsen för vidare ut-

0.10
0.2L
0.35

- (l

Kviga

********************

ende lteverans.

|(INhIAftP$
|vl iJB [LIA$ffiI|(
Tel.77

*'*

**

I

NORRA

*****
ELrT

* **
qhu

-SZ.

ti,Ilspetsad,es topgtstriden genom

FAIK:s ned,erlag mot Gauth,i,od,.
FAIK ligger teareti,skt iinnu bii,st
til,l., men sörul,agens returmatch
'nLot Gd,uthi.od, kan gtterli,ga"re förslrctga FAIK:s funderingar på" se-

ri,oseger. Nu, spela'r lageX biittre
bart&
tl,et iir oorntDi,stat
så,
hoppet- fi,rms om, å,tmintsone- hatu
reuansch. Det giiller emellerfid, att
tcippa tiil biittre i försuaret. Bå,cle
Triid;et och SlutarTt d,kte på kra,ftiga ned,etl,ag, m.en, för Trtirtet
fittns det gott tLopp owt. urilkomn1,erx reudnach pd, sönd,ag. .A,nnars

kan dct börja osa h,ett för triid,etId,get, att Viyt,nitt,ga och ltrjo se ut
atX ytloclttt pocing.

$Den som lörbytte jacka

i Slutarps lokal den 4/L0 tord,e
hänvän'da sig till tel. 1g b, Kinn-

a4).

* ***

****

tllo Tjuvgods återfanns i en
'52- hda i Kinnarp.
Polisen har i en ladå,i Kinnarp

Iagt beslag på ett parti Stöldgods
och söker nu rätter ägare till de
tillvaratagna f öremålen.
Ett par mystiska figurer hade
iakttagits, medan de uppehöll sig
i ladan men när.polisen företog undersökning hade de båda ljusskygga personerna försvunnit. I hastigheten hade de emellertid lämnat
kvar bl. a. en radioapparat, ett par
täcken, en filt, en blåblus, köttbullar, svamp och andra matvaror. De
som blivit av med effekterna bör
sätta sig i förbindelse med landsfiskalen i Mullsjö eller polismannen i Kinnarp,
Mycket tyåer på att .man hår
har att göra med samma herrar,
som har härjat i Floby och GroIanda och nu senast på Ålleberg
och

i

Ullene.

"5töndiga fvåen" fick fu lltrö{{,
Harry A. blev basfe soldgJgn.
t"lo-t-",.u

Fina

bana.

I

Ärets bäste soldat
SJ-mannen Harry Arvidsson, Fal-

är ett känt namn i idrottsoch fäItidrottskretsar i bygtlerna,

lili:.li:l .,:iiii :il,i

Itöping,

och närmare presentation torde vara

överflödig. Harry Ärvidsson, bördig
från Kinna-rp, började som kulstötare och vandrade som sådan rätt
snart upp i svenska eliten. När han

t

får några år

sedan lade spikskorna
och stötkulan på hylian, betydde det

ingalunda definitivt utträde ur
idrottskretsarna, ty llarry kom snart
igen
nu inte minst som siricklig

pistolskytt.
Även

-

Grattisr, säger tvåan Sven Johansson t, h.

till

dagens.segerherre

Femtp göngen gillt, menode förmodligen SJ-monnen och
>gomle> klulmöstoren Horry Arvidsson, Folköping, nör hon i
söndogs tillsommons med 65 medtövlore stortode i Folköpings
befölsutbil dnings storo {ölt{övlingor, göllonde bl. o. hederstiF!

-

teln >Folb'!gdens böste soldot> och FT:s yondringspril Och
fenrte gåntpen blev verkligen gill för >stöndigo tvöon>, som hör
öniligen fibk den {ulltroff hon giort sig iså hög grod kvolificerod för grbnom tidigore'ploceringor
tvöo tre gånger och
treo en gflng, endost en tiondels poöng efter tvöon! Dei blev
godo och iömno tövlingor överlog, och det fonns gott om völkvolificerclt {olk, men ott hederstiteln denno göng tillföll en
synnerligein völ förtiönt föltkömpe, dörom torde ingen tvekon
rådo. \

i den egensliapen
har han under'senare tid gått från
klarhet till }<larhet och vunnit ett
flertal meriterånde seg:rar, bt .a. i
olika SJ-tävling'ar.
'.Trogen deltagare i >Falbygdens
bästa soldat--tävlingen har han varit söQan starten för fem år sedan,
och den förstaplacering, han i söndags tilikämpade sig, var han synnerligen väI kvalificerad för. Med
tre andraplaceringar och en tredje
i de föregående tävlingarna är han
ovedersägligen tr'albygdens

>>genoilr

bäste soldat. Och hänner vi
}Jarry rätt, 1är han komma igen. Hittiils har ingen lyckats ta den åtråvärda titeln två gånger , . ..
åren>>

På Tångavallen
tar Slutarps IIf dmot ltr'Ii Emtunga
i returmatch. Förra söndagens möte

slutade med kraftig vinst för Emtungå och det troliga är att segern
upprepas fast med mindre siffror.
Matchen börjar kl. 14.

Stor Kreoturs- och lösöreouktion
Genom auktion, som förrättas å Siggagården, Slutarp (vid Slutarps
station, 8 km. fr. X'alköping) torsdagen den 23 okt. kl. 11.00, låter

Lantbr. Valdemar Johansson på grund av gårdens utarrendering försälja hela sitt värdefulla yttre lösöre:
Hästar:
10 st. av ardennerras dårav 6 bet. ston och 1 unghäst, 2 vackra stoföl och 1 bättre hingstföI. Av stona har 4 st. belönats med första pris
och hederspris å utställningar.
Nötkreatur:
22 st. av SRB-ras därav 15 kor och betäckta kvigor, varav de flesta
i snar kalvställning. 7 ungdjur. Flera stamboksförda eller därtill berättigade. Reaktionsfri och plomberade. Kastningsfri.
Svin:
, 7 st. suggor, samtliga med grisar.
Maskinor och reilskap:
Styer diesel traktor, Oliver traktorplog, traktorkärru, 22 p. fjäderharv, International tallriksrav, ny direktdriven Cormicks 6-fots skärapparat, f.irektdriven slåtterapparat, Ava 5-fots självbindare, Västerås
19 bill. såmaskin med skivbillar, 3 st. hästräfsor, därav en för traktordr,. hövändare, Cormicks konstgödselspridare, släpräfsp, 3',st. gummihjulsvagn ar, vält, hästplogar, hästhacka, potatisuppta gdte, 2 ogräsharvar, helrensande transp. tröskverk Västgöta 2,7fi hkr el. motor,
hackelseverk med fläkt, decimalvåg, magasininventarier, seldon, handredskap ffi. rt., m. m. En del inre lösöre.
Vanliga auktionsvillkor med kredit till den 1'rnars 19bg för kände
köpare. Äganderätten förbehålles tills full likvid erlagts.
AUKTIONSF'IRMAN SVEN JOHANSSON.
Beftele. Tel. 130.

Ki,nnwrp-isarp

ffimttumä$
å Sjövalten, SANDHEM'
söndagen den 12 oktober kl. l
östra Skaraborgs,serien.

$ltltarps
Kl. 11.00.

EF

- $andheln$ lF

Gustsf Adolfs lF-$qndhems lF B

2-).

Att Å"sarpspojkarna ej äro att lek4
med fick Kinnarps I!''grfara vid söndagens fotbollsmatch på Tångavailen.
Gästerna började starkt och tog i 6
min. leCningen B'enofit vy. Hemma]a-

get spelade upp sig och kvitterade i
25 rnin. genom hy. Gran.
Kinnarp inledde med press i andra
halvlek, men något mål viiie det inte
bli. I stältet tog Åsarp ånyo ledningen
g'enorn hi. Spelet var nerr,-öst och hetsigt och Kinrrårp kåmpade för att utjäirrna, vitket ocksö lyckades i 40
rnin. genom vi.
Kinnårp fick ej fram sitt vanliga
vackra spel. Sam^spelet i kedjan gick

dåligt. medan för-cvaret lrlckade,. något bättre. B:i.st var cb. Bengt Julius-

son.

I Äsarp gjordes de bästa insatsernå av cb., hh. samt Yttrarna.
Pulrliken uppgick till c:a .200 personer. t.AhO-jZ-

w.'

inventarler

rronstnarliga

hyres-

Nylrterhetsvård.

utsmyckning lsjukkassa 640:
lsKolornas
-, förbruk- |11500:
-. till ordf. 200:-,
försäkringsavgifter 900:
Arvode
300:-,
-,
-, lOriftutgifter.till övervakare 100:-,
ningsmateriel 50:-, skrivmateriel]lövriga utgifter 300:-, till Central-lersättning
500:
kapitalutgifte4.
150:
telefon och
lkostnader för utredningar 100:
F rökinds kommunalnämnd har håI- och blanketter
-, 500: tillägg fn-, enligt 18 $ lbibliotek
av skolmöbler
250l.
resor
till lresekostnader och arvode 400: -,
lköp
lit sammanträde. Byggmåistare X'olke annonser
-,
-,
-,
Mann, Floby, hade anhållit öm ett tjänstereglementet 100: -, övriga ut- lbyggmZistare F . Mann, Frloby, l vårdkostnader 20O; -, upplysningsgifter
anslag,till
driftinliomster.
150:
300:
Statslitteratur
50:
skolbyggnaderIverksamhet
112.000:-,
24.500
tilläggsanslag å
kr. å entre-,
-,
1120.000:
prenadsumman för lärarbostäderna bidrag 4.000: -.
.DriftinkomSter... Statsbi- f p"pp"", porto _och telefon 75:-. öv-lärarlöner
ptaneringsutgifter^15:-.
Driftinkomster:
och
överlärar"llg"
Anlä,ggningwerk-llgl*C^r:.iu
och
vid Kinnarps folkskola. I avgivet yttun- | siatsnio"""g e35: *-. Andra iindamåt.
rande hade folkskolestyrel,sen' till- samher. eygg.,udrna-;å.";;fdJöir- ll 1ts.qzo, :ldjdundgYrylng
^2.+00,
anslag till idr'ottsplats
styrkt ett ansrlag: å 12.000 kr. Kom- ter. Arwod-e-till ordf. BSO:-. arvädelldervisning i engelska 1.200:-, fort-lDriftutgifter:
munalnämnden tillstyrkte folkskole- till byggnadskonsulent 500: -, byCC: llsättlTgsskolan _2.!09.: --,- +gE].iut- lvid lqnnqlp 2.0!!: _, anslag'till Ska4.000:
telefon, porto öcir llsar 20..200: -, skolhäls'dvård 375: , IrSborgg läns Blindförening 725: -,
styrelsens förslag. Kinnarps Idrotts""a"päi
-,
till
undervis- | ;Jl soldaternas vänner 100:
annoir.er
160:
övriga utgifter
förening hade anhållit om ett anslag]
llfria läroböcker 3.000:
"
]lningstnateriel 960: --.-,-,byggnadsbi- | dispensärverksamheetn 725: -,-, Börå 3.000 kr. för hjätp till bestridandel 200: -. Summa-,kr. 5.46ö: -,
Driftutgifte". lgPC 5.\27-: -,. -övergån_gsbidrag I stigs idrottsfiirening 100: -, Kinav kostnaderna för anläggning av Hälso- och sjukvård.
575:
Slutso- lnarps idrottsförening 100:
idrottsplats vid Kinnarp. Kommunal- Arvode till ordf. 200 j .-. arrroäe tilt ]1280: -, skolbiblioteket
-,
arns. idrottsföreninC {01 -,. Övriga
vat- jlcialvård. I'attigvård. "Driiftutgifter.
nämnden tillstyrkte ett anslag ä kommunal tillsyningsman 50:
I
1l Arvode tiII ordförande och .förare av
-,
tr'olkbokföring.
480:

tbl16-Sz

-,
och cykelersättning

150:

J

I

|

* **

**

**

***

l{ontorsmöbler

o AIIt'i KONTORSMöBLEB

c samt CHIiFRUMSMöBLER
o av högsta kvalitet till föro månligaste pris för omgå@

ende ieverans.

1

Kinnarps

Möbelfabrik

1

tenanalys
-SO: oc5- keJnista undersök-

2.000 kr.

Kommunalnämnden föreslog . att
kommunalf ullmäktige beviljar' följande anslag för år 1952: 100 kr. till
vardera av Brismene, Börstigs, I(in-

]

Luttra SlS-bibliot,ek gamtI
NTO:s cirkelbibliotek i Kinnarp, L kr.

neveds och

per medlem till F rökinds erkända
sjukkassa. !25 kr..fiil Skaraborgs
låns blindförening, trQ0,*r_- till Solda- |
ternas vänner, SköVUe,.,1125'rkj.": till
1

dispenqärverksamheten; .30 kr. till
Skaraborgs länsavddlhing av Svenska
Landskommunemas,förbund; . 100 kr.

till vardera av Böfstigs,

I{lnnarps
och Slutarps idrottsföreningar, samt
300

kr. tiII hemvårnöt.

Avslag blev det på följande anniikningar om anslag: Blåbåndsdipelsens
F olkhögskola, De Vanföfas Riksorganisation,F öreningen Markäryds f,'olk-

högskola, Kinneveds': Jaktvåf&förening, Vilske-Vartofta kietsloge" av
IOGT, Skaraborgs Läns distrikt av
JUF, Våistergötlands Turisttrafikförening.

F'örslag upprättades

Ttill

utgift,s''

och inkomststat för kommunen för år
1953. Allmåin förvaltning. I{ommunal-

fullmäktige. Driftutgifter: Arvode

till

Arvode till revisorer
-,
prenumeration
80:
å Landskom-,
munernas
Tidskrift 400:
medlems-,
avgift tiII Landskommunerna,s'
förbund 468:
resekostnader för full-,
mäktige 1.000:
summa kr, 2."J,48.
-,
Kommunalnämnden:
Driftutgifter.
Arvode till ordf. 1.000:
arvode till
-,
kassör 4.gOO:-, skrivmateriel
och
blankettdr 2O0i
telefon, porto och
annonser 300 : -, försäkringsavgifter
-, och traktamenten
'resor
200:
900: -, övriga utgifter 200:
Sum-;
-.
rna kronor
7.600:
-.
Rätts- och ordningsviisen. Polisväsen. Driftutgifter: lön ttll fjärdings-j

ordf.

200:

lslecialförvaltningen, ,
ningar
desinfektioner 100:
llsocialregistret_450: -, telgfoe poryo I 4"y99" t_il:J^roteollbud 45O: -, övriga
-, | och blanktter 150:
Taxering. Resor och
-, blanketter och tidskrifres"of:ioqrh trak- utgifter 100:
skrivmateriel,
-, övriga utgifter l/ll traktamerten -.,
800:
Civilförsvar.
ter 50:
teiefon, porto' och annon- | t?menten .190, ^ ,.
-. 200:-. Öv-, resor'oih traktamentenil?0.9'-. X'attigvård i övrigt. Vård ål\Resor och traktamenten
ser ?5:-,
utgi^fter 400:
Familjebigrag.
400:
övriga utgifter 800:-. Sum-]lfrämmande anstalter 26.2601-, €r-. tili ordf. 150:-,
Driftutgifter. Arvode
-, L22{: kapitalutgifter. In- ]l sättning - till andrå kommuner lriga.
ma kr.
i
t"lgt o_ch traktamenten 300:
faköp av mark-.tilt avstjälpäingsplatsll2.00O: -,-kontant understöd !.800:
-,
-, llTiljebidrag-6.000:
övriga utgirter
50ö:
iordningstäIlande åv avkjälp-illäkarvård, medicin oc! begrb.vnings-,
1.000:
-,
vårdtagares. an- li!0^:^a. Driftinkomster. StatSbidrag
ningspiats
5001-. S:a kr. 1.00fi:
-,
-.] [kostnader
i p^e^nsione1f.f.pO,
Unäeivisning och kulturell verksam-'ldel
l5'600: -...
-,.övriga.utgifDriftutgifter. ArAnslas I Brandförsvaret.
het. F.olk- och fortstittningsskolor. ltef 300; -, Kapitaluteifter.
byggande
ålderdomshem
av
Driftutgifter. Ordf. och sekr]800,-, lliq"
lvode till^ordf. 200: -, lön tiil brandtiil vice brandcheDriftinkomster. Lands- lgh*{"} 500:
skrivmatg- 1110.000:
tillsyniigslärare 160:
-,.lön
-. 1'780:
-,
till brandsynefolkpensioner ljfer 150:--- -ersättning
riel, biänketter, telefon
.m' m' lltr4ssbi,arag'
-, oöh ungdoms- | 4ärnnd 1.200:_-, släckningsavtal med
1.0ti0:
resor och . trå,ktamentenll17.160: -. Barnavård
re2.000,: -, övriga utgifter 200:
un- llsk-ydd. Driftutgifter_. Aryode till.ordf. lI'alköping och Re-dväg 7.900:
-,
-, H- 111.000:
-, r,Oäer tlt folks4rotans
lclanketter,
mödrahjiilpsutredlingar lfol :ch arvoden ?99,
dervisning.
-, till barnavårdsmän 260:
och porto 500: -, brandsläckrare. 4 tjänster i lönegrad och klassll200:_-'
er- lningskostnader 200^:-,-,vattenfyllning
21124 Ei.7B6:
en t:a$"t: i 2q27llvård å främmande anstatrt 800: -, -,ltelefol
-, \0.482:. å.en i fZifZ lls:ittning till andra kommuner 600:-, lav.bralddammar 300:
övriga ut11.064, .n i fS/fg
-,
9.624, ire i 1b/18 29.0?6,.'-on i t3lL7 llskrivmateriel, blanketter, telefon och lgifter.?09,_._.
9.624:
Vikarier 6.000:----. lön till ll porto 20O: -, resorochtraktamenten I Kapitalutgifter. Byggande av två
-. 8.200:
be- lbrandda3mar 9.000:-. Driftinkomsslöjdiärare
arvoöei.titt lära- ll 400._-, bidragsförskott 800:
-, me-[ter.
Beräknat^statsbidrag till brand-,
rei fortsättningsskola
a.{Og:-, ar-ll klädnaA50:-, låikare,sjukresor,
vode till lärare- i radioensel5lall dicin m. m.2O0:-, utackordering ildammar 4.500:-. Andra ändamål.
z.zooi-, arvode tili--^öö;iå;;llenskilda hem 200j-, arvode till fäs- lorittutgirte-r. Änglag till hästuttag100: --, övriga ut- lningsnämnden 150:
tiil
1.2b0:
fria läroböcker å.b00:
-, arvode
-, planscher, kartor m. -,m. lltglparqsinspektion
3-00:-;,-Kapitalutgifter. fnköplöverblockledaren 100:-,
ånsl_ag till
låisböcker,
llSitter
1.000:
si<olfilm bb6:
förbruk- lf av blankettskåp 250:
lSkaraborgs^..1änqavd,- av Landskom-,
-,
ZO_0,._,!tqF-lmunernas.förb^und 30:-,.anslag till
ningsartiklar
4.000:-, matvaror
ti1 llter. Landstingsbi{rqg-..Driftinkomsskorköket 1.oo0:
ua"iiiiiäJ."oi[- lluiolq.s 375:-. Sociallernhjälp. Drift- lhemvärnet 30_0.: -, premier föi dö-,
ningar för undervisningen.
Skol,skjut- lrutgifter. Lön till hemvårdarrinn", ll. 1tul,dg av rovdjur 220i-. Finansförs[of- | legrad 717 5.988: -,, pensionsavgift ]valtnin_g^e^n. Driftutgifter. Räntor å
skolresoi 600:
sar*29.000:
Avsättning till drift-,
-,
arvode tiil lån 7.160:
bibliotek. Arvode
tilt bibliotekarie
I för hemvårdarinna 40O:
200:
inköp och bindning. av.böc- | ordf. 150: -, arvode till-,arbetsledare fond. Till-. skatteregleringsfonden
telefon (1nläggmngsav-gift) 15.698:.-. Medel till oförutsedda beker -, 780:-1, organisatiäns4pslagll?9'-,
* 200.:
hov, till kommunalfullmäktiges förtelefo!... (årsavgift) 12O:
200:
övriga utgifTer 1bO:
|
-,
-, ] r.oS.a1d! .26.2"4!:
-,
-.
för hemvårdarinnln
I(apitalutgifter.
Sociatpedigogis*ka
anordpingar.
llrgekostnaO
17.550:-. DriftutArvode titt JtottaXare 82O:
s[ol-l]450:-, arvode och resekostnad för jAvbetalningå lån-._
Proviso.risk skatteersättning
-! Tårn llnämnden 450:
skrivmateriel, blanbad sgo:
understdJ- t1L'
-, 1q0r-, porto, an- igifl"^1.
-,
200:
1.b00:
skoliandvård
övri- lketter och dylik-t
ll!.39O-,
-.. FastjSlelsskatt_enligt år
-,
ga utgitter
200:
lokaler, -:,
inventa- | nonser m. m. 50: =*, övriga utgifter l1951..beslutad utdebitering 32.O40:
-.
-,
i2.?00i
ii"" oört dylikt, vaktm:i^st.
1399,-. .l"olkpensioneringen. Driftut- lFIulliC inkomstskatt enligt -å^r_ 1950
pension till f.-,d: l8:ifter..-.{rvode till ordf. 500: _,- bi;l99slutad.. utd-ebitering 31.396:
städerskof 3.OOo:
städerska 240: -,löner till vJkarier I drag till folkpensioneringen 10.0o0:-, lllllQk*lt,.19 t t. per hund 2.000: -.
-.

och-r,eseersättningar 400.:--, lNöieskatt
-,
. p_e_riikla!-buqCet600:
man, lönegrad 14/4 8.160:-, semes-1 och tillfäilig personat
^4q0: ^ 1951, å 33.208: 80
50:
-,'uhder- l3'Jvo.Oe1
övriga utgifter löwerskott från-år
lblanketter
terersättning -450i
beklädnadser- håll av fast"ig:heter 17.000:
-,
Utd-eb-itering
-,:.u$der.lskattekronor 15'000:
trltullg: J tT;"* socialförsäkiing.
sättning 312: -, pensionsavgift håll av inverita-lipt 1,200,:
-' 182'648:-l
urilr"å''iff*r"g tilr. F.röki"d"Drift--.-.- la s: ro per skattekrona
=:
-,
lyse och. renrråirriing rä.ooö':-,

"r#iåä;

6^t
1Cl. ryry
I t.

**

***

*****

FÖTffiOLL
å T'ÅNGAVALI,EN
söndagen den 14 oktober kt. 14.00.

tFK

Emtunsa
Siufarps ,F

I FAL]{ÖPINGSS.D.RI.UN
sliipltte su,uercina, Kinnarp

sn'td,tt

sensati,onellt en pociu,g mot nabom

Åsarp. Sl,tikten cir uiirst. I?K C
utklassctcle sandltetnsreseruervla
moil .hela 8'7 och, det and,ra falköpittgslaget, Rapid,, oar i,nte mEc-

ket scimre.

S!/nd,

att Rapiil tappu-

d,e så, må,nga poiing i början au
seri,en. Amnars,..

Ku.ngainsamlingen

r 6{10

-cn

har inoan Frökind givit.

,

till

re-

sultat att i Kinneved insamlats
552:- kr., Våurkumla 413:- kr.,
'Irrittra; 198:- kr., Börstig 341 :--

'. och i Brrisrnene 56:50 kr. Dessutom 'hiar in'srn skolorna insamlats 57:-- kr. Den sa.mrnanla$da
n lblir 1,617:50 kr.

Norna Mitserron.

Siutarp--ltrnrtunga 0-4, Träclet'7änrb 2-0, Vinrringa-Tid!\n 2-2,

Xågelås-Hjo i---3, Gauthiod--!'a1Iiöpings AII( r'--i.
LC77235-15 15
Drntunga
L071229*7775
Gauthiod
l'aiköpings AIK "9 6 2 7 29--18 74953L27-1373
i'idan
104242A 1810
frädet
r'åmb
' 1050516-20t0
10 32523-29 E
i-Ijo
1031633-39 7
,/inninga
14 12711-48 4
Slutarp
1002p\3-25 2
3åge1ås
tr'alköpingsserien.

Sandhem-Gustav Adolf 2-2, F aIköping C-Rapid 2-'0, Kättilstorp-

2-2, Yartofta-KinnarP 1
-II.
981054-7777
Kinnarp
960333-7512
II.K Falköp. C
943231-18 11
Gustav Adolf
942326-24\O
Rapid
9 3 $,3 26-23 I
Kättilstorp
824277_-17 8
Åsarp
922ö22-2& 6
Girolanda
920775-44 4
Sandhetn B
I 1t-.7 8-52 3
Vartofta
Grolanda

NARR'A ELIT tbho-Sz.
fick återi,gen, en n11 seri,eledare.

Emtunga seglaile upp ii,il led,ni,ngen på, btittre m'å'lskillnad f öte

Gautltiorl. De bd,ila skittlagena
möte på, söy,ilag i, EmtunEa bLr;r
nog cLu clet lner rafflanile slaget.
FAIK . tog en utird,efwll pocing t'
s(wd,ctgs och li,gger teoreti'skt sett

iinnu bti,st {tll, men, tuöt 'r"atclr,er
mot pir, henrmaplo,n obesegraC"e
Tid,an återstdr. SLutarp oclt Få'gelås d,ro avsågad,e i, botten'. >>Jan"bo;>
Aselsson he,r ledsrl(Lt gtå, må.luakts-

jobbet oclt, lör ha gtt"tt tr'll Tamten.
I stiiltet dö|c Bengt Helmör iom
senast gd'stspeldt i FAII{ uTtP i
Slutarpskedjan.

I FADKöPINGSS-trRI-BNT
md,lkalasad,e l{r,nnrlrp p0, jwm,bolctget Vartoftct. EIom At'uid,sson d'
C:o had,e ordentligt lad,clat och Ia:
gad,e ti,ll, elpa md,l. Falleöpi,ngslage%s rmöte på, Orlenplan b"[,eu soin
tid,i,gare i, höst uinst för IItR C,
sotn dci tm ed. bcltöll anclrapl.atsen.

tQ16-dL.

Slutarp lrcill Emtwnga
stången i 70 minr.rfer
Efter 70 min. var ställningen mellan Emtunga-Sluta,rp 0-0. HemmaIaget, hade efter pausen lite mer att
säga till om frarnför mål, rnen förmåcide inte hitta rätt.
Gästerna fick heller inte ut något
av sin överlägsenhet i första halvleken, där de efter Spel och chanser
varit värda åtminstone en tvåmålsledning. Emtungas fruktade ihnertrio höils väi i schack av halvbackskedjan, där i synnerhet hhl:. Sanddn
tog hand om Tore Kailsson ganska
effektivt. I kedjan, där Bengt FIeim€r debuterade med en viss framgång, gick spelet n.ågorlundå bra
men .skjutskiikiigheten saknas. Vi.
Andersson var en av de bättre i kedjan, trots atl" han hade err av. gästernas bästa försvarare mot sig i
hhb. Ohlsson. Genom. att Siutarps cb.

Lundin i sjuttonde minuten slog upp
en skada och fick lämna planen för
en slund, fick Emtungas innertrio
bättre svängrurn och vid eti anfail
kom målvakten Ruthrnan, vilken
matchen igenom arbetare vederhäf,-

tigt, ur spel och bollen räddades med
händenra av vhb. Rehn. Straffqir pla-

i nät av vi. Karlsson och
därr-ned var isen bruten för Emtunga, sorn plockade in tre rnål på
li.ka många minuter. I 28 minu.ten
genom hi. .drne Ekström, i 29 rninuten genom vi. I{arlsson samt slutligen i 30 minuterr g:enom cf. Ekström
som fastställde slutresultatet till
4-0.
Domare var Knut Frisk, Lidköcerades

ping.

knnras om

Slutcrp tog en

lErtl

i

Kreaturs- och Lösöreauktionen å Siggagårtlen, Sluta.rp, torsdagen den I
23 okt. kl. 11.00, varvid Lantbr. Valdemar Johansson på grund av
'egendomens utarrendering låter försälja hela sitt värdefulla yttre lösöre, varav 10 hästar av ardennerras med utmärkt härstamning,22 nötkreatur av SRB-ras samt maskiner och redskap.

AUKTIONSFIRMAN SVEN JOHANSSON, REf,'TELE. Tel. 130.
Få Tångavallen, Sluta,rn. |
I I
blir det i morgon >derb-y> mellan,Trädet och siutarp. Trädet vann klart |I
förra mötet och iigger väI. närmast
till- seger' men slutarp gjorde bra II
ifi'ån sig i söndags mot Flmtunga^, I

Ung kalvko
r.- o. kas,tningsfri, till

salu.

Tel. Kinnarp 66.

rast
fa"st de tappacle
tappade sugen
mot slutet. så
sugen.mot
Så

t-

n:tt sto
1
lt"*]nt1,"ffit

en överrastning är inte utesluten. I|
|Matchen böriar kl. 14.15.
I
|
'
I
Ninnarps
It
- IF
Tång-avallen,
siutarp, 9-*"t 'i
på
Il-!?r.
Kättilstorps IF och avslutar säker'l i'qti höstömgånge1.:""d en. komfor- ||
I tabel
vinst. I(1. 11 blåses tiU spel. |
i --'-"
|
I

i

Bonare
anställning vid modern möbelfabrik. Bostadsrum finnes.
A/B Slutarps Möbelindustri

i

t.

Ett sto
i 2:dra året, samt TVÅ STOFöL,
till saiu. Tel. 98 Kinnarp.

-sa-

poöng mot
rubr. match såmlat en tairik puirlik,
som bjöds på en stundtals rafflande
uppgörelse. Den derbybetonade matchcn kunde doch inte uppvisa nägot
bättre spel, även om gåsterna inte
kan frånkännas en del goda intentio1ner.

I

de båda lagen, som ställde upp

ordinarie, spelade resp. försvar

de

meqt framträdande rollerna. I hemmalag'el gjorde målvakten Ruthman
gtt q9d nt.atclt tillsa"rnmans med cl:'
Lundin, viiken stopparle många antutt, men frarnspellingarna iän-rnade
en het dei att önska.-ytterhajvorna
sancl6n och Rehn jobbade energiskt
med den sistnärnnde som primus.
Hermdr sirelade ccnter utan stör'rc
fr:,.meiåne.
va.re sin
.qin srrabbhei.
srrabbhet
framgång och ta.ck
tack vare

vlr [i. Ltdor Ander.sson farligasut'
rnanncn i hedjan. vi. lilats Andersson
har gåtL tillbala och förmådde Uksorl yttrarna inte skapa några målgivande tillfällen. I Trädets kedja var
snalft den drivande kraften oc'h utan
i.i;;l bäsra ior.\vard på prån. cr.
i",lL" B*"",relsson hö's väl i schack
åt"il ,t,,"," inga f iheter. r rrädets
;;;'",
-,^-va.r uppmär'ksammades hb. Martins€on, samt halvbackärna KroonHansson--S jögren.

erhålier omedelbart förmånlig fast

Slutarp
Tel. Kinnarp 45.

ztho

Ntatchen val endast fyra minuter

Fotboll

och rietta skedde genom ett misslörstånd i Trädets försvar, soui. hy.

å Tångavallen, Slutarp,
söndagen den 19 okt. kt.'14.15
TRÄDET_SLUTARP

"n bollen hos hy.
vänstersidan hamnade

--_

FOTffiCLL
i

F''alköpingsserien

å TÅNGAVALLEN
sönda.gen d,en 19 oktober. kl. 11.00.

Kätt'l stoi'p

- I(i

n

narp
KIF.

gammai, då Slutarp tog ledningen

Evald Hansson påpassiigt utnyttjade.
Däreftei hadc gåsterna cn flel farliga
uppdrågning [a
anlall och cit"t'

Börje Emanuelsson, vilken inte hade
svårighet atb näta. En fri-

nå.gon r

spark räddades med händerna av cb.
Lundin och den efterföljande straffen
placerades inom räckhåll för målvakten av giisternas hhb. Ett sliott i ena

stolpen av gästernas c€nter kunde noteras innan haivleken var tilliinda.

Första tiden efter pausen präglades
av farliga framstötar av Siutarps högcr-ving, men efter'hand 6icd spelet
över i gästernas favör och hemmauagets .måIvakt tvingade till flera
vackra räddningär på beköstnad av
hörnor, av vilka T'rädet hade åtta
mot hemmalagets enda.

Itfatchlcdaren Georg Fagerlund
Irrufällan, kan I storl sett g'es ett
gott l:etyg.

Norrd, Elitserren.

0-3, Slutarp
1-1, Våmb Fågeiås 4--2,
-Trädeq
Iljo-Vinninga 7-4,. T'idan,FalköEmtunga-Gauthiod

Föreningslokalen, Slutarp

pings AIK 5 --4.

Iidan

lördagen den 25 okt.

Faiköpings AIK 10 e) 2 2 33-23 14
Vånlb
1-1-60520--22\2
r.1 43421-19 11
'l::ädet
l/innin
co
11 41637-40 I
l{jo
71 32624-33 8
11 13712-49 5
-slutarp
F ågelås
11 02915-29 2

ili Kamratmöte

R.apid--Sanihem B 5--0,' Gustav
Arlolf-Vartofia 13-i-, KinnarpKättilstorp 3-1, Groianda-,8^sarp

Kinnarp
1091057-1279
Gu-stav Adolf
10 5 3 Z 44-19 73
IFI{Fa"iköpingC I6 0 3 33-75 12
Rapid
10 5 2-3 31 24 72
Kättilsto;:p
10 3 3'4 27 26 I
.Å-sarp
924318 20 8
70 3 2.5 25 29 B
Grolancla
Sa"ndhemB 1020E15-49 4
l,rartofta
10118 I 65 3

aug

borta, och, får nog dnses soln stcLrka,ste cr,spiranten' gtå' seriesegern.
FAItf lölt 't, f idan och har dtirmed

tg mo,n

ORD. PASTOR,ATSSTÄMMA
sam,må dag och plats kl. 15.30.
Ordf.
ili

J,:;t"il 1åålor,rrö".n*ri'g.
*!!f.. slutarps

i Strutarp.
I Aktiebolaget Svenska rShell,
lStockholm, lhar. av länsstyrelsen
lmeddelats tiilstånd att å fastighe-

Skördehögtid anordnas På söndag
kl. 15 i Slutarps rnissionshus. Sön-

l,lurnl ,prå ett avstånd av 10 meter
lfrån mitten av vägen Falköping-

och så

iBensinpurnp får uppföras

lUlricehamn. otln-eZ.

ho,'r annarg suöLrt.att för-

misionshus.

Cassskolbarnen kommer att medverkJmed sång och uPPläsning. Dessutom blir det duettsång av Pastor
Karlsson med fru och tal av Oskar
Johansson. En offerinsamling göres

iten Backgår.den, Slutarp Z:3 i Frö;
;kinds kommun'tr'ppföra en bensin,

Kornmunalnämnden.

btir det kaffeservering.

I

i sönd'ags frf*n
Iedni,ng 'tvLed, 2-0 till 2-5. PA
sönd,ag .fihn6 chansetl &tt beltigga'
andtaplat.sen öaer oi'ntern. Det
gciller >>ewdast>> dtt strå' Tidan Ttti
Od,enplan. Slutarrp tog en Pocing
w,ot Tradet, men pocingpi'nne'n f ör'
iinil,raile i,nte sttillntngen, i' ntimn'

€0)o
9v2

lI
tl

H
H

urirrl, grad,.

I YALKöPINGES-8.R1-EN
sua"raile Gustau Adolf lör ilet
uerl*li,ga måIkalaset genonl, att
slcjuta i,n öuer d,ussvnet må,t mot
stackars Vartofta. Kinnar'7t rannl
med, norm,alt resultat örer Kritti,tsttor"yt oclt, ltar i, höst to,f)pat end,ctst
ön poiing. Ropiil uann lclart öocr',
.

lii

Sand,hems-reserDerno,
'L3ho -tr2

ely.

-

på,

Od,en-l

Mi,ck.

tu

b0

.9
g{s

F*itfi 3
ffä iii

Lhk

d"d.c

|

i
I

Brismene

3

ö

3

Börstig

3

3

3
o

3

Kinneved

Vårkumla

3

3

2

,

Ilrasninsen
I

3
ö
3
3

Kinnarps Motorcykellotteri är
uppskjuten till den, 15 dec. och
kungöres i Skaraborgaren och
Falköpings Tidning den 20 dec.
Kinnarps IF.'

Kinneveds

hqt
q,
:Od

ur _ri
iä:p:o
phH
!!

tr

Itd

.'.*

llE

$,ö
2,3
2,5

'

.

av uppgjort förs'lag
igenmurning av korbågen i Kinneveds kyrka.
godk,ännande

,-i€

'

Ur antikvarisk synpunkt samtyck'er riiksanti,kvarien ' till att
byggnadsstyrelsen lämnar sitt
till

a

å8.

E

3,533
3,538-2,5 3 2iS
2,5 S 2,5
kyrka. r/tt-Sl

Pbo

E'i

'd65
:cd-.dP
p€öb,.

.bo

FBöKTNDS HÄINAD.

l{:l

aiv hudska,pet vid skolan kl. 13, irl
varigengm Ekolbarnen'beredes tillfäll'e vara rned. Det är Rlidsrbergs
IK, sorn överlärnnar stafetten till il'
Trädets IF.

Kinnarp den 23 oktober 1952.

,|5.

2

stå, onrkastnängen

Ortlf.

I Träd.et sker uppläsningen

årets man-

omedelbart. Försummelse kan medlöra laga ansvar.

t(rypat 5 poting au 6 möiliga På'
de tre senaste matcherna. Net"uer'
na lm tl1dli,gen inte stå.tt rYcken,

Kinneveds folkskota måndagen
den 27 okt. 1952 kl. 15.

Sker växling vid
nya stkolan kl. 17 på torsdag rneilan rkurirer från Trädets IF och
Kinnarps trF.

jord,es t,uti uiktdga toppmat-

C

nov. kl.
Medverkan av söndagsskolibarnen, Älgot I{arlsson och Oskar Johänsson' Karreservering' orrerinsamlin"

komrnunens församlingar. Blanketter finnes hos roteombuden. De,
som ännu ej avlämnat uppgifter
till arealinventeripg och uppgift
om antalet svin, torde göra detta

genoim cLtt kld,rt be,segrd Emtwtga

i

till

SKORDEHUGTID söndqEen den

skall före den 5 november 1952 avlämnas till respektive roteombud i

cher. Gauthi,od, drog liingsta strå'et

ORD. KYR,KOSTÄMMA

IF. I Kinnarp

Mantalsuppgifter

rke$ter

Slutarps Missionskrus

talsskrivning vederbörligt ifyllda

I NARRA ELITSERIEN

Kinneved.

rStafetten kornmer r:ärmast ffån
Kinnarp och rb'udbiårare till Fatköping blir ts,engt Karlsson, Kinnarps

20.00.

trökinds kommun

Föreningslokalen, SLUTARP,
lden 8 novem,ber.
Kignevetls SLU'avtl.
I

ö-r-

tar emot
Kungastafetten

kl.

o

SPELAR PÅ DANSEN I SI,UTARP I KVÄLL.
Extra buss avgår från Träderl k;1. 18.58 och F aiköpings
thl. 19.45 och åter efter dansensr slut.

MUSIK aV AAGE HOELS ORKESTER.
Arrangörerna.

Falköpingsserien.

:!f . Ki''å-"p

Aage lloels

DANS

81232-1777
1777335-18 15
1063132-1?15
11

Ga.uthiod

2,633
2,583

d

Kinneved.

E&9EINP.tht-st.
Frökinds kommunälf u11mätr<tige,har

vid sitt

senaste sammanträde

till

överförmyndare för kommunen under

tirlen 1/1 7953-37112 1956 valt f.
folkskolläraren AxeI Nilsson, Kin-

i

EXTRA KYtsKOSTÄMMA
F olkskolan d,en' 9 nov. 1952 kl.

11.15.

1955. Jo-qefina Johansdotters donationsfond för faltiga barn inom Br'ismene kommun. Ledamöter i nämnden
hrr Arthur Karls'son, tÖstergår,den,

Alla $LU-are
hälsas välkomna till karnratmöte i Föreningslokalen,
SLUTARP, lördagen den 8 november kl. 20. Musik av Six-

tr'ritz Landin, Mellomgården och
handl. Karl Johansson, Brismene.

Hjortska be.klädnadsfonden Börstig:
distriktsöverlärare Georg öhrnell,
målarmä,stare Sven Svens-qon och
hemmansägare Nils Danielsson, Börstig, Kjell6nska fotbeklädnadsfonden,
Anders och Sofia Johan-ssons doirationsfond samt den dei av A. G. Johanssons i Alarp donatiQn som skail
utgöra. premier till skolbarn: kyrkoherde Kurt Larsson, fru Änna Sandin och nämndeman Erih Gustavsson,

Kinnarp,

A. G. Johan"ssons i

Älarp

donation, den del som är avsedd för
ldre behövande: hrr Gunnar Eriksson, [Iallagården, Nils Ax, Halsäng,
Erik Gustavson, Kinngrp. Anna Johanssons beklädnadsfond och L. J.
Johanssons donationsfond: hrr Erik
Gustavsson, Kinnarp, Torsten Ändersson, Slutarp och Gustav Augustson, Kinnarp. Hjoltska fonden Lutt-

ta', riksdagsman Gunnar Larsson,
Einar Andersson, Skör,-desgår'clen, oeh
KarI Lars-son, Nolgår'den, Luttra.
Luttra folkskola.s premiefond: flu
Maj Larsson, Arne Gustavs;son, Liden

oeh Oskar Johansson, Klockartomten,

Luttra.

i

Byggmästare Folke Mann, !'loby,
hade begärt ett tillägg på 24.000 kr'. å
entreprenadsrLlmman

för

uppförande

Sluta,rps missionshus. 6ht-Sz"

Skördefesten i söndag's eftermiddag samlade en stor skar4. Fabrikör
Lars X'redriksson, Åsaip, inledde och

offef för söndagsskolverksaäheten
insa.mlades. trfter kaffeserv€ringen
hölls en kortare avslutning av predi-

Kommunalnämnden hade till-

styrkt ett

an,slag

å

12.000

kr. Kom-

munalfullmähtige beslutade bevilja
ett'an,slag å 8.000 kr.

'.

KirrnarpÅ Idrott.s{örening hade anhållit om. ett anslag å 3.000 lcr'. till
hjälp för bbstridande av kostnaderna
för iordningsställande av idrottsplats
vid Kinnarp. Kommunalnåmnden
hade föreslagit ett anslag å 2.000 kr.
Kommunaifulim. beslutade bordlägga
frågan och återremittera äYendet till
idrottsföreningen för upprättande av
specifikation över hostnaderna.

-

Dragningen

AlIa hjäriligt välkomna!

lB&W$

fl,

l"-

ny,

Styrelserr.

i Förenrimgslokalenn $lutarp
19'45 samt åter

till

arrangörerha.

salu. Tel. 95 Kinnarp.

Uäulrunnig tLIC|(A

80 år fyller den 14 nov. f,örre
-'
snickaren
Johan Andersson, Emm.edal, Slutarp. Han är föcld i Åsarp

i $lutarp. Trots sina 80 år är
fortfarande pigg oih kry.

| --

erhåller plats #
VÄVSTUGAN, SLUITAR,P.
Goäa tågförbindelser.
T'el. 240 95 - 10718.

70

år fyller den

han

12 nov. lantbru-

Ett
lry,

'

vardsson.

:

försäkrats för 100.000 kr., vilket god-

'

huset

th-St,

Byggnadsstyrelsen samtycker
iill att korbågen i Kinneveds kyrka igenirnuras på isätt professor
Gunnar Hoving föreslagit.

Tisdagen den 11 nov.

VÄRKUMLA hos bröd. Neuman,
Slättäng: Andaktsstund 11 Larsson.

VÅF,KUMLA hos B. Johansson.
Skattegården: Andaktsstund 15
Larsson.

KINNFjVtrD hos

Ä.

Olsson. Alarn:

Andaktsstund 19,30 Larsson.

BöR,STIG: 19 andaktsstund lros Gil-

bert Arvidstam,

I\.Ii11omgår'den.

nen [ade vissa mindre bristfälligheter
påtaiats. Sålunda skulle värmefrågan

kåindes av folkskolestyrelsen. Vaktmåistaren vid Kinneveds skola hade
ansökt om att på egen bekostnad få
ordna med g'arag'e och hönshus i ut-

sto

ur, mycket vackert, till, salu.

klrka.

Ädamsson,

GöTEVE: Ändaktsstund hos O. Lag'erg'ren, EIin Stommen, 14 kh. Ed-

tr'rökinds folkskolestyrelse har håI-

lit sammanträde. Vid detsamma föredrogs upprättat syneprotokoll från
avsyningen av de nyligen uppförda
tjänstebostäderna i Kinneved. Vid syordnas i käilarnas förrådsrum samt
linoleumsmattor inläggas i kök och
övre hallar. Ordf. och v. ordf. fick i
uppdrag att ombesörja dessa saker,

Måntlagen rlcn 10 nov.
i I Tel. Kinnarp 66.
KINNEVED hos 'Johansson, Liden:
Anclal<tsstund 11 Larsson.
VÅRKUMT,.A hos l{jäll6n, Stränggården: Andaktsstund 15 Larsson. Restanreringen av Kinnevetls
Larsson.

X'RöKINDS I{OMMUN. T5/tI.9.

Tjänstebostäderna hade brandförsäkrats för 160.000 kr. och vattenskade-

missionshuset.

19.30

efler dansen"

Tuåittmasfiin

metr sedan många år tilibaka bosatt

de unison sånE.
rrTorsdag och lördag kvällar leder
predikant Oskar Johansson möten i

I{yrkegården: Andaktsstund

20r.00.

I\4USIK av ÄI(E ANDEITSSONS TRIO från SKöVDE.
busstrir avgår från Trädet kI. 18.58 och från F alköpings C kl.

kpnt Oskar Johansson. Till sist följ-

IilNNEVED hos Sig.

i Kinneveds Skytteförenings lotteri
är framflyttad till d,en 31-/12 1952.

'lördagen den 15 nov. kl.

obet. beg., säljes billigt vid snabb
affär. Tel. 95 Kinnarp.

häIsade välkommen. Pastor, Algot
KarLsson höll en lektion med barnen

och. söndagsskolbarnen medvekade
mgd uppläsning och mycket sång.
Dessutom förekom duettsåns. Ett

med tacksamhet.

Lågtryclr$pattlta

tens trio. Str,äng medlemskontroll. Kinnevecls SLU-avtI.

av lär'arbostäderna vid Kinnarp,s sko-

la.

,

Orilf.

narp. Vidare valdes en del nämnder
att handha titdelningen ur de under

kommunalfullmåkiige stående fonderna. Valen, gäiler för tiden 1952

Slutarps Missionshus

MISSIOIiSFöRSÄLJNING torsdagen den 13 nov, kl. 18.30' Predikan av
Soldathemsförest. CarI Wilsson. Kaffeservering. Gåvor mottagas

.

I

Stutari.rp;pissionshus

medverkar missiöttär Rut Jobansson

i UV-mötet i

4_agr

tisdag,

kl.

17:30

och senare på'kväiien berättar hon
om mi,s,sionen vifl, juniormötet.
Torsdag kl. 18;30 hålles .rnissions-

försäljning ochiäven,i år rnedverka.r

soldathemsföreståndarq Cprl Wll$qn;

Jönköping, samt . dessutom Algot
rt[1.91.

I(arlsson.

AII
är

jatrrt

vid laia ansvar

Ledsbacken

förbjudet

i Kinneveds soeken.

Jakträttsinnehavaren.

vid

R.ossbackens

skola, som

han förhyr av distri\tet. !'rågan skulle understälias kommunalfuitmäktige.
Reparationskomrnitt6n för ' Slutarps skola hade under pågående reparation gjort några mindre ändringar
i den uppgjorda planen, vilka godkändes av.fullmäktige. Inköp av skriv-

maskin till örrerlärareexpeditionen
godkändes. I(ommunalarkretareförbundet hade i skrivelse begärt, att de
röriiga tiltägg som utgår tili" ekol-

vaktmåistaren vid Kinneveds skola
skulle inarbetas i lönen. Frågan bordlades och en utredning om vaktmästarens arbete vid skolan skulle göras.
Genom överlårarens försorg skulle
undervisningsplaner tiU samtliga läraravdelningar inköpas, liksom nya
gardiner till de klassrum där så erfordras.

I

i

i X'rökinil bör
På framställning av Nils An- lfoltstrolestJrrelsen
ompröva
tomtfrågan.
I
dersson m. fl. i Na,gJarp, Kinneved,
I avgivet yttrande över en av
har länsstyrelsen förordnat di IlFrökinds folkstyrelse gjord framstrikts,lantmätaren i ,Fal,l<öpings lställning orn tillstånd att å fastigdistriikt att verkställa förrättning
Itreten Fastorp Hulegården 2:3 i
Väguntlerhållet

för

Kinnoverl.

orndelning arv underihållet etr.

lKinnarp uppföra två lärarbostäder
för
I framhåller distri'ktsingenjören
Tolfe
fölErik
ooh
avlopp
lvatten

,utfartsvägen över Naglarp m. fl.

li

till

landsvägen vid Sörhy
Kinnweds so,cken. LolU-SZ.

lhemman

FRö$Iryp.
lit

I

I Via företagen okulänbesiktning
lpå platsen frarngick att en förlläggning' av lärarib,gstäderna på

u_
ool1l-st.

Frökinds kommunalnämnd har hålsamm.anträde.

janae:

I

tilitäflkt område' kommer att

derdomshemmet

Till underhandlare lba"u "tr icke önskvärd utspridning
å1av behyggelsen, sorn hl. a. skuile
i Kölaby valdes medföra stora merkostnader ur
Kinne-

nielsson, Börstig och

Brismene.

Till

Artur Karlsson,

liyggnådskontrollant
för egnahemslånebyggde hus föreslås
ingenjör N. Palmgren,'Skövite'. I'råga
om inföi:ande av kommunala bostadsbidras behandlades. Korriumnalnämnden beslutade föreslå fullmäktige att

infiira sådana bidrag enligt

Lands-

'

|

vatten- och avtoppssynpunkt ocrh
försvåra en samordning.
,Det framgick vidare att liimplig
mark för ä,ndarnålet finnes inom
.den mera centrala delen av samhället, vilken del i första hand
rnåste komma ifråga vid utlbyggandet av en gemensam vattenoCh avloppsanläggning. Proviso-

kornmunernas förbunds förslag alt. I, I
vilket innebär i huvudsak ett kommunait bostadsbid|ag till ensamstående I rislk anslutning till vissa ibefintliga
med 150 kr. per år. och för äkta ma- | avloppsledningar och vattentäkter
kar 200 kr. per år, om båda makarna i ('boribrunnar) tills den gemenhar foikpension. Kommunalnämndenl
|

föreslår att fattigvårdsstyrelsen får i
uppdrag att ordna med to'mt' för ett

blivande

ålderdory1.qlrer.n,, VästergQt-

lands Fornminnesför'ening hade i
skrivelse begärt ett anslag för nåLsta
år. Då kommuneii'€fnellertid. reda-n
uppgjort staten för'nästa år, avslogs
framställningen. Tre hqlrdlande inom
kommunen hade begärt tillstånd att
få'till avhämtning försälja pilsnerdricka. Frågan bordlades och remitterades tilt nykterhetsnämnden för
yttrande. Kultur'nämnden hede,i skrivelse anhåIlit, att. kommunen qkuile
ställa sig som garr.nt intill 200 kr.
för en plänerad föreståIlning av Bygdeteatern.. X'ramställningen tillstyrhtes. Nämnden tillstyrker att tili Röda-

korskretsen utbetalas dess utlägg till
tandvård för sjiind'e : klåssen, om
sanrtliga barn erhållit tandvård.

I
I

samma anläggningen komrner til'l
stånd, slkulle även kunna påräknas wid ett mera centralt läge av
rbyggnaderna. ,Så är faliet vid ett
lläge om,edel,bart öster om tomt
2i27 i närheten av nya skolan.
Även ett läge i den .sydvästra deav lblivarlde planområde, intill
vägen mot Kinneved, synes förmånligt ur vatten- och avloppssyn'punrkt.

Med det anförda avstyrker di-

striJktsingenjören sökt dis,pens för
byggna.der på tilltänkt plats och

föreslår, att

f,olksko,est5,'relsen

om,prövar tomtfrågan enligt ovan

angivna

förslag. 20\l-62.
aa

HASTAR
4*10 år, absolut fetfria,

,helst en-

betskörda, kbpas omgående.
Ring _Kinnarp 66.

fill
VALLENSBORG, TRÄDET
(Filmen

>>Hon dansado

en sommar>>)

t'orsdag från Slutarp 19.30,
,från Kinnarp 19.35 och Äsarp 19.45
i På söndag insättes även extrafrån Åsarp, eftersorn ons, buss
II dagens buss genom ett tekniskt
missöde blev instältd.

lgår

inne-

med Rddvägs kommtlr angående

nämndeman Erik Gustafsson,
ved, samt hemmansägarna Niis Da-

5öngor"Sclrc

Bussetr'l

ANturtunde rllaNlning
anordnar

I{innarps Samhällstörening
söndagen den 30 nov. kl. 19.30
i N. T. O.- lokalen. KINI,IARP.
Föredrag av Kyrkoherde Kurt
Larsson. Ärnne: >>En vårresa
på kontinenten>. Ljusbilder.

Vartofta-Frökinds Kretsteater
spelar
>>Stor-Klas och Lill-Klas>>,
lustspel i 2 akter.

Paketauktion. Servering.
Ivlusik.
4^l1a välkomna !
Styrelsen.

sjunger och leder allsång vid Unga Viijors adv.-högtid i SatLIlM' KINN.4.I1,P, torsdagen den 4 dec. kl. '19.30. Medv. av AlgoL Karlsson, Oskar Johansson och UV-are. Kaffeservering. Lotteri. Försäljning av lJV-arnas arbeten jämte skänkta artiklar. Stöd UV'arbetet genom dina gåvor!

Alla hjärtligt väIkomna!

fi{mrlshv selt E{ErlunmrP
ill. serieuätnn fr iidrmtt
Resultaten av viistgötaserierna i
fri irlrott föreligga nu klara. I kla.ss
t har Alingsås IF upprepat sin fjolår,svinst och utklassat sina medtävlare. IK Wilske, sorn 1951 vann klass
2, har gjort en strong insats och nått

klassegraren.

Bland resultaten märks:

kl. l: 1) Alingsås
p.; 2) Mariestads AIF
15.538; 3) IK Wilske, F1obY, 16.394.
Viistgötaserien'kl. 2: 1) Karleby
Vdstgötasenen,,

IF

18.490

Vcistgötaseri,en,

8.910;

mans med maken, 194? avlidne Elias
Svensson, till Kinneved där hon allt'
sedan varit [osatt. Gårdcn innr'haves
dotter.

av son

1)

3) Vårgårda IK

8.466.

kl. 3' grupp 2: 1)
X'ristads GIl. 8.3?5; 2) Blikstorps
AIK 8.243; 3) IK Gauthiod 7.880.
Viistgötu,seri,en kL 3, gruPP 3: 1)
Viistgöto"serien

60 år fyller den'1 dec..ftu lVliirta
Hi,ltlegord Suensson, LedsgårMaria
den, Axtorp, Kinnårp. Hon är föd'tr
i Jäla men kom' i un.qa år. tillsam-

-sedan makcr\s frånIä]]e

Itl. 3, grupp 1:

Kinnarps II'9.340; 2) Trollhättans IF'

anordnar prisutdelning i föreningslokalen, Slutarp, lördagen den 22
kl. 20.00. Skänkta priser mottagas
med tacksamhet.
Styrelsen.

och

Slutarp, Grolanrla, N. ÅsarP,
Vartofta, Kättilstorp, Ryfors.
Söndagen den 23 nov. 1952 kl.

14.30-15.30 kommer kraftleveransen att vara bruten för abonnen'ter anslutna tiIl Slutarps, Grolan.
en hedersam tredje placering. Karle.3, lda,
N. Åsarps, Vartofta och Kätby GIF, son-r förra året vann kiass
och uplrfl;yttade,r till kiass 2, har I tilstorps .El. Distributionsförening'
skött -ei8; finfint i sin n5ril orngivning &rr öjaforsens Kraftverk-, Ryfors
och klart. vunnit klasdbn.
Ryfors Neclre samt Torvströ
I kla.ss 3 har Kinnarps IIf i grupp 'övre,
. AB R;yttaren.
konhård
i
1 lagt beslag På segern
hurrens med klubbarna från Älvs- , Anläggningarna kunna dock sätborgs län. Gösta Arvidsson har nog tas under spänning när soin helst
star'k1 bidragit till vinsten. lsamma under ovan atgiven tid.
klass, grupp 3, har Börstigs-IK Placerat sig: tvåa, knappt slagen 'av
TR,OLLHÄTTE KRAF'TVERK.

GIF, Vartofta, 72.847; 2) Rydboholms
SK 12.331: 3) Kinne-Kleva SI( 12.069.

Kinneveds
Skytteforening

$tr[ltnffuhrott

Itr'I{amraterna, Örby, 7.969; 2) Bör-

stigs

IF

7.886.

nRilS

KINNARP.
ADVENTSIIöGTID I$XED,
FöTiSÄLJNING
torsdagen den 4- dec. kl. 19.30.
Lokal: Salem.
Se annons i förra numret av
Falköpings Tidningl
IfiNNEITEDS UV-KÅts.

'

FCIreningslokalen,. $lrttarp
lördagen den 6 dec.

LASSE KA,R,LSSONS KVAR,TETI

.

Arangörerna,.

trölrinds knmmun

umN$Förenings|olta|en,$|ularuRelativtgott

Flärmed tillkännagives att Länsstyrelsen i Skaraborgs län genom
resolution den 10 november 1952,
funnit, jämlikt 2 $ 2 mom. i lageh
angående köttbesihtning och slakthus, skäligt härigenom för Frökinds kommun stadga köttbesiktningstvång, innefattarrde förbud
att inom komr.nunen tili salu hålla
eller utbjuda till rnänniskoföda av-

rördagen den 6 dec. kr.

en vårkoinedi i 2 akter av
I{ERBEBT GREVENIUS.
Regi: OLLE PETTERSSON.

sett kött av nötkreatur, får, get,

åtnöjes, åger att däröver hos
I(ungt. Maj:t anföra underdåniga
besvär, vitrka skola till Kungl.
Jordbmhsdepartementet ingivås
sist å 30 dagen från delfåendet,
delgivningsdagen oräknad, eller,
om' l:esvärstiden . tilländagår på
helgdag, å nästpåföljande söckepdag. ivlenighet åtrrjuter dock 15 dagar längre besvärsticl. Besvär må
även med posten insändas.

BiljetLer

i

förköp hos Samuels
Tel. 119.

sonsn Slutarp.

I

.rnordnare av högtiden och lJV-arnas

nrbeten jämte skänkta var.or korrrrrrer att försäljas till förmån för UVrrbetet. >Sångar-Sara>, fru Sara
Iosefsson, Sandhem, leder allsåns

SLUTARPS MISSIONSFI{JS tisdagen clen 9 dec. kt. 19.30. Kolrrminister
OLto Jansson, Liared, medverkar med sång och tal.
Gåvor mottagas tacksamt. Kaffegervering. Vä I k om n.a!

j

Kinnarps juniorförening.
X'fdUKOSTKLUBBIINS

MIRAKEI,MANNEN

$Mu.lllSER

"/rz-st.
Slutarps missionshus.
söndags ern. predikade pastor
Georg Olzon, Borås, med texi från
Luk. 4. IvIötet inleCdes av Oskar Johansson och. avslutade,s av pastor
I(arlsson. Torsdag kväll hålles UVi(årens offentliga äclventshögtid i Salem, Ifinr-arp.

'

ÄT"f

RIi0ET

/uniorerna i Kinnarp anordna
offentllg adventshögtid i Axtorps.
rniasionshu,s på söndag kl. 16. Redaktör Irolke Nordangård, Stockholm,
talar i högtiden. !-ör övrigt medverkar junior'er'na med uppllisning och
pastor Algot Karlsson med fru uttör.

duettsång.

6hz_SZ.

OR,D. .PASTORATSSTÄMMA
Kinneveds folkskola måndagen
dec. 1952

kl.

16.

8.

i'1t'iå$st;,0,

il{ilABP

Kinneved.

I

lt$T0RP

itlåg torsrl. kI.

dag och plats kl. 16.30.

OrtIf.

.

I

Söntl. ? dec.
5.

kl.

|

Bordten n
_vru\L'r'v

.

is l"!r
l_it.

Plakape B vann

i

över n''interny BTIi med 6-4,

TIDER,NAS SKRATTFEST

l,iiij' i,lorrr C. Cren 0 -2, E. ÄnIacr.sson 0 2, N. Björk
f,. Lju.ngkvist 2-\ E. Anders-S.
Gren 2-0, L. Lindblom-S.
son-B.
L. Ljungkvisf 0-'-2, N. Björk--I3.

Sluta,rps missionshus.

Komminister Otto Jansson, Liared,
medverkar med sång och preclikan
vld juniorernas försäljning risdägrn
den 9 dec. kl. 19.80. Försäljningen
ledes av pastor Algot Kalisson. Ju.

niorernas arbeten såväI som skänkta

rr"kei l(ommer att för,s,4ljas. blp-S2.

match

stod föreningeDs elva som segrare i
Östra Skaraborgsserien. Serievinsten
hernfördes i hård kamp rned Äxvall
och Sandhem och segern var inte klar
förrän sista metchen spelats. Genom
seriesegern tog laget steget upp i
Norra Elitserien. De hittills spelade
matcherna har dock inte bjudit på
några. större framgångar, och laget
får säkerli.gen svårt att hänga med i

fortsättningen. Gencm spelarjuste-

ringar o. d. hade föreningen

det

trassligt vid seriestarten, viiket till
en del förklarar den klena insatsen.
Det juniorbetonade reservlagel del-

tager i Skara-Älvsbor6's pokälserie.
där höstens seiie,start blev tyekad

med höga vinstresultat de första

matcherna. Dsssa avlöstes dock av
en rs.d uddarnåbförlustfir och dårigenom halkade leget öfltr i konkur'rensen. Slutmatcherna under hösten
visade dock att laget är på väg uppåt. Pojklaget vars spelare till en.stor
del även varit engagerede i res€rvlaget, deltog under somlrtåren i
Skara-Älvsborgs Alliansens pgjklagsserie men flck dock ingen toppplacering.

tr'ör Ä-laget visar statistiken följande siffror:
Spelade matcher: 32 v. !2 oavgj. 5
förl 15 rnålkvot 67-103.
De spelare som deltagit flesta antalet matcher åro följande:
K. Il. Luhdin 3?, B. Stenkvlst 32,

fretlags E. Rehn 31, M. Andersson 31, Sven-

AfrT[IFTAY1I$:

Ortlf.

ORD. I(YAKOSTÄMMA
rned Kinneveds församling samma

finneveds Riidakorskrets.
Kliidinsarnlingen till flyktingIllägren
gav ett resultat på.200 kS.
kläder ooh omikr. 40 par slkor och
galosctrer, alit av god heSkaffenhet.
Genom lrretsens försorg ftrar
även andknFfats 2L blodgivare,
vllka uttagits av syster Lisa från
blodgivarecentralen vid F alköpings
lasarett.
6|rc-52.

I

H[FTEPEITER

hus,

den

kl. 16 Atlventshögtirl.

Recla,ktör F olke Norrjangård, Stockholm,
Algot Karlsson och juniorerna medverka. Duettsång av pastor Karlsson
med fru. I(af,feserl'ering. Offerinsamling. Alla välkomnal

rch sjunger solo. Vidare medverkai

i

.Kinnarp.

Juniorförenlngen.

Axtorps IVlissionshus

Söndag

predikant Oskar Johansson och UVkörens ledare npastor Algot l{arlston, Asarp. '#
Om söndag har juniorerna offentiig adventshögtid i Axtorps miss,ions-

X{ommunalnämnden.

rikt verksamhetsår.
Efter vårsäsongens sista

i

Sa,Iem, Kinnarp,

btir det på torsdag kl. 19:80 adventshögtid, Kinnevedq UV-kår stå.r som

Slutarps Idrottsförening kan se
tiiibaka på ett relativt framgångs-

Jwmisrsrmffis F$irsfrljm img

Kinnarp den 29 november 1952.

'

lli for, Sfqife rps fF

LASSE KARLSSONS KVARTNTT, IIDAHOLM, SPDLAR.
Arrangörerna.

svin, älg, björn. vildsvin, räv, gräv-

ling eller häst elier använda. dylikt
kött vid beredning av föda för utspisning å offentligt spisningsställe eller av vara, avsedd för försäljning till mälniskoföda elier
förvara sådant kött å allmän saluhall, i salubod med därmed i omedelbart samband varande lagerrum, därest köttet icke godkänts
vid besiktnigg enligt ovan berörda
lag; skolande detta förtrud gäi,la
från och med den 1 januari 1953.
Den som med detta beslut icke

yg f f<Sa ffi} fi g fSd f

20.00.

Resultr.t:

Olof Johansson 30,, L. Bivesjö 23,
Olle Andersson 21, M. Ruthrnan 20,
f. Johansson 20, S. Lövg.ren 15, El.

I{an,sscn'15, E. Ander,sl;,rr t5.
Målgörare:
Mats Andersson 19,.Eidor Andersson 15, Lars Bivesjö 7, Sven-Olof Johansson 7, Elof Rehn 5, Olle Karl6n
Pcrsscn 0-- 2.
Dubirel: Björk/Ändersson-Ljung'- 4, Evald ltranson p, Stig Lövgren 3
livist/Perssori 2-L, B. Andelsson-- samt K. El. Lundin, Ingvar JohansS. R. Ljungkvis,t 1-2, N. Björk-B. .son Reidar Sanfridsson och Bengt
Gren 2-1, L. Lindblorn-B. Fersson .Lövgren vardera 1 måI.

de;ssrn. Ll.

42.

Mal:ap€ C-lag vann rned 6--3.

Kin n eveds kyrka pa
t(lz-sr"
U.pptäckt

rkriste n
kultplats äger rikt inventarium

av nisch

fo

i korets sydfasad lägger forskarpannorna i djupa veck

Uppflugen på byggnqdsstiillningarna utpekar kyrkoherde Kurt Larsson hEir de 1?00-tolsmålningar, Fom
påtrii.ffats på liiktarbröstet i kyikan. T. h. det under
restaurering varande Kinnevedstemplet med en åv

de alira äldsta kristna gravarna invltl sydfasaden.
Folbygdens medeltidskyrkor lör knopposi kunno röknos pö
eno hondens fem fingror) Kinneveds kyrko ör en i den långo
roden. och skil[er sig ur den synpunkten"inte mörkbort frön de
övrigo. Mörkligore ör döremot det ovonligt riko, i möngo
stycken medeltido 'rnveniorium den rymmer. Och under den
restourering som pågött sedon iuli mönod under ledning ov
professor Gunnor Hoving, Göteborg, hor fromkommit soker,
som yiterligore understryker Kinnevedshelgedomens kcrraktör
ov förnömlig kyrkoklenod. Templet pö den förkristno kultplotsen förmedlor en olcruten frodition frön tidig kristen tid.

naden har ,man kunnat konstatera
att de tbåda östliga traveerna ,octh

koret thäruör ,från en 120,0-talsbyggnad, rberättar

Kurt Larss on.

'kyrkolherde

Läktarpartiet

1880- iureu
ner: en rpå 1840-tal'et, en på 4vvv
kyrikans [trEuct
rned.el uprpbyggd
uIJIrrJy,ö,öu av
av
lmed sJr,[ar6
talet samt en senast 1910. Dennaihösl., Ooh sedan har uran inte
sista gick ihelt i den då förihär-]h,unnit längre i ar,betena. Iden 16srkan'de srnaktiktningen ooh gälldefdan på det stadiet tror vi oss kunfrämst iträrlkinred,ningen, som dåilna fylla i med efternamnet, her.ätfiok den ,utformning den haft til{tar kyrkoherde Larsson. Om vi
nu.
inte tagit alldeles miste nrråste det
Den pågående rextaureringen vara Anders öjehom, kyrkoherde
innehär h]. a.,installerande av elelr i försarnlingen L727-42 odh fadEr
trisk tklookringning sarnt insättan- till den kanske namntkunnigaste
de av nya ibänkar och ny predik- av alla Kinnevedsherdar: Jona.c
stol. Dessutom får kyikan en ny öjerbom, som innehade'sin befattaltarprydnad, varjärnte erforder- ning åren 1743-77.
li liga underhålIs- och förbättringsla:r,beten utförs. bfen främst har
Har tiinenlsch funntts I
,det kanske gällt att återställä de
Ilirmweds kyrke?
gamla kyrkomurarna i ursprungligt slkicrk, varvid man sarntidigt En intressant upptäckt gjordes

Kortaksmå,lniniyarna iir drir_
emot hö g rentissunsarbeten f rån
1500-talet, till uitket *an irun_
nat sluta si,g genom de tulpan-

motiu so,tn iir genomgå,end,e i
d,em ock d,å, man uet att tulpaner hr,te förekomrn,i,t i land,et
före dennu tid,. Och d,essa må,1-

ningar kommer nu att kompletteras au lconseruator Oile Hettström, Skaro.
Intressanta ilekora,fioner
på läktarbröstet.
Men gäckades förhoppningarna
ena f,allet, så har det blivit po-

är förrmodligen 'från ,1600-talet, då i
kyrikan tillibyggdes rned en trerlje- sitiva övema^skningar i andra ! Få
del" av sin nuv'arande storlek. Odh lätktar{bröstet har man såJuda fått
tornet tillkom 1819 och är alltså fram ,g,amla, ganska vät bevarade
flrrsharn med den Wallinska'psalil4- sa,mt daterade målningar. Efter
vad som rhittills hunnit friläggas
'boken.
Känt är att ,kyrk,an under sena- lian rnan ibl. a. il<onstatera följanre tid undergått tre restauratio- de: >Anno ,1733 är denna lä,trtare

Det ftnns m tanke, mm den
q&ser d,e ldrd,e
nd,stan
dr
- bestiokand,e för- att man
alltför
skall\uå,ga siitta tro töll den:
Har nischen möjligen uarit etc
böwenr,sch? Men som sagt: tan-

ken iir kanske alltlör

bestw-

kand,e.

Senare hq'r ndschen hel't

fyllts

igen och d,en forna muröppni,ngen putsats öDer
så, noggrant
- nå,gon som
att mun inte haft
hel$ kiinnedom om d,en lörcön
nxan rnl knaclwd,e fram, de ursprunglig

a

nl,urq,rna

\

Altoret det ursprungliga
kvadorstensaltaret.

Det iir f,örresten flera intressan-

&r"tt

så

snalbtbt s,om ma.n tinskat. Nu
hoppas man e;r:ellerti.d att å',-erinvi'gningen sikall kunna ske ;snarast
sedan på det nya aret.

W
,upptäckfer

sorn gjorts,
tidigare festaurationers inre k;trkoskepnad skalats av. Sedan ett
d.ecimetertjookt putslager avlägsnats, th.ar,sålunda altaret rbefunnits
vära det urspr,ungliga kvaderstensaltaret. I.ilågon relilhgiirnrna
,lr,ar' ännu inte ,påtråi^f,fats, rnen huru däruned förlråller sig skall vi
ldare undersiitl<as, Och man har

ta

lookså l<unnat konstatera
{hruset,

att

]ång-

tidigare haft två ingångar,

len på sydväggen, vilket inte är
lså mänkligt, satnt en på nordsid,an,

lvimet d'öremot är hetydligt ovan:ligare. Av allt att döma'har dessa rnurats igen samtidigt som lälkItarpartiet tillkom p,ä f600-talet..
Den' nya altarpry(lnatlen

blir ett altars.l<åp med kyrikans
förnärnliga rnedeltida apostlafi,gurei samt ikrönt av det kyrkan tillhöriga medeltirda,krusifixet. Gi,vet
är oekså ati, kyrkans kanske allra
'främsta inventarium
madonna'bilden, ett syd,fr,anskt- ar'bete från
efter restaurationen
1460-talet
- värdig'klenoden. Den
får en ,plats
rrndcrgår nu restaurering.
Den predikstol sorn Kinneveds
kyrka rhittills rhaft har varit från
1840.-talel ooh drå avlöst en äldre
preditkstol rne.d tak, av vilken taket fulnits rbevarad. Detta ,skall
nu sättas upp över den nya ipredikstolen, ritad och avpassad rned
lhänsyn till' denna gamla lkyrkorelik.
GIad offervilja

för för-

Och siikerli,gen bl,ir det en dag
m,ed, prd,ge:I,

au ljtts

bygd,ehög-

l.

I

.

Krnnevedsm!nne cv
"Stors doldonsen 't

v43':

ti:d, då, hlockornas m,almtungor

Ty att lidnneued,sborna har
sr,n lr,elgedom oil,nesluten u si,tl,
Dcrrm,(r å,tanke, i, gl.ad och,
gtumtld håghomst, d,iirpå, h,ar
red,an tyd,l|ga beui,s liim,nats.

MöBAI,TYGRr", . MADnÅSSfin

billigt.

L.

GI,ISTAFSSOI{S
MTIBIII,AIItr'ÄTi.

Slutarp Tel. Kinnarp

179.

BRODERNA LARSSON
BILVER,KSTAD & BII,SKOIA.
BILSTATION.
Tel. Kinnarp 32.
REPARÄTIONER OCH DELAR TILL HUMANA PRISER.

K,NNÄ R'

u

&sa-t{yittåk eri
JOHN F'RANSSON.
DJUR- och GODSTRANSPORTER.
Tel. Kinnarp 118.

Ki ffinarps

Texti lindustri
*
*
*

a,rnlingshelgedornen.

rllöstens väderleli har inte bara
haft sin rnenliga inverkan på jordtbr,uket. Det har också haft rkänn'bara ,återverkningar på ar,betena i
ginneveds kyrrka genom att de utförda rn,ålningsarbetena p,å grund
av den myckna futktcn inte torkat

Err

TEL.85.

rehornmenderar sina fönstklassiga tillvenkningar

DAM- och HEERUNDpBKLÄDER
i CHARMEUSE och NYLON.

Nuvarande prästgårtlsarr. Torsten Gustafsson med sonen Tord
vid den unika byggnaden.
t {e-sz >jStora irande vid Helsingfors övergång
onekligen låter ltill ryssarn a 1742, sedan han förut
det sorn något av en mystifikation, j i fem veckor varit ensam präst i
men den som avlägger ett besök i staden besökt och vårdat 6.00O
på Prästgården i Ki.nneved får ett lsjuka och begravt b.000 döda. Han
påtagligt bevis för påståendets lvar ock med i slaget vid Korpöriktighet. Blickarna fångas ge--ström 1743 även som vid dalaallnast av en magasinsbyggnad på {mogens desarmerande i Stockhölm
,gårdstomten, vars stil märkbart lsamtna år och vid andra farliga
skiljer sig från det gärrgse bygg- ltillfällen. Ofta har han varit vannadssättet i bygderna
en stil måktig av köld, hetta, nattvak,
- i såväl Ilhunger och
som är omisskänniigt dalsk
srnittsamma sjukdomar
detaljer som allrnän formgivning. loch så vitt han vet'är han den ende
Men så år det också en särskild lpräst i detta krig som förmått
på sitt sätt ganska rnärk- I genomgå dessa svårigheter utan
Iiten
lig historia
förknippad rned den- | att sätta livet till>.
na byggnad.- Den uppfördes någon
Så gick det alltså till niir mingång på 1700-talet av dåvarande nen från ett deltagande i rstora
Kinne.zedskyrkoherden, prosten daldansen>> avsattes i en KinneJonas'öjebom, som innehade sitt vedsbyggnad, nrr fridlyst och lagämbete 1743-77. Denne öjebom ligen skyddad för åverkan.
vqjr en ganska märklig man, kan- | Under kriget fick Jonds öjebom
ske den mest namnkunnige i pas- lmissiv till Kinneveds pastorat.
toratets herdalängd. Det heter om I predikade prov och fick församlinhonom i Warholms herdaminne att !gens >glada oeh enhälliga kallelse>.
han blev >bataljonspredikant vidlOch herdaminnets karakteristik
Älvsborgs rqgemenl-e och r,.råste lav clen namnkunnige Kinnevedsstrax åtfö1ja arm6n tili lriniand>. iprost.en blir': >en exemplarisk man,
Och det förtäljes vidare om ho- lnitisk lärare, sträng ordningsman
nom att >liär utstod han mångaloch förträfflig ekonom>.
svårigheter och faror, var närva- |
efi,

Ett Kinnevedsminne från

d,aldansen> '1743

!

Nästan hela Slutarp är nu
n'-Y,
med i Samhällsföreningen
Föreningshus löser Fritids-Slutarps lokalfråga

taget h,ela SlutarP anslutet fiIl ni;ngmiit kom ti,ll ståntl för ett 20-l li. u. r:tt,/;:l;'itilir;l,u,rr;bo*l.uct,.
tal å,r sedan, så. forilrar d,ettu _gi,- | lli,.,,r,o_,,m fi)r,eitingsiiyg.gnaclen dr
örmingen.
Ekonorniseringen är som ibekant aetuts ett gansha kostsamt yry:r- | dolr ,. l,,i,r. ergririli;;;r sa,mlingslo,k:l_
hå,11, och d,rirttll söker manutuid,gai
ett crux, som $ätter definitivt nd,tet
, J:*i.arp, .kcrrilrer rjen lill en
i takt med. öurig samhtiZfs- i,r,,
avsikts
vällovlig
stopp för rnången
.,,i q1i"i
arrvli^,.in:ng.
förverrkligande. Siutanps . ,Sam- enpanston. Senast i, å,r har en så-l ;;,,,;';.":r.r," 'r;r:r;si.ii1;
ui, riil iiiiinänna ocir pri_
weu wooL
jitttlar:ril.i,
"':Y:'"-'-o d,et
:in*ari.lirj, Liti
hålLsftjrening fann ernellertid lijs- danututd'gni'ng företagits,_i
Lili ol.i*nrtisa
off*ntliga ca::slff latir
utstrtickts
Mossagårti,ll
".;;;
iljusniitet
sliten
så
ningen
ooh därtill
tiri,to,,r,iluc^r,
i.iil
'Samhiillsbebuqqelsen tir
iu 1.
.' ,ir'.;'i,'i ..;r:.":iilir': ,'lt,)r izrrniijefester..
-' . l*
att den ännu 1952 lden.
startk ]ilsniag,
irriilltlp. Ti|
, --;"--""-;--rrar-':i:'"
.
Koncentrerad,, ulket na,l,ur- ^,.
finansierar Lhela ver'ksarnlheten. De lgd.nsKor
Ir:r.r' tliir irrlt.r'Jr).;)1.s biol'iilt'd,*,t;
r'
ll.-':"'."- ':"'*"'"-'."':::.""."'"""
:*'^'
qq,tuunnnar
"' una"eTIaLtat
' "- ,',-'-;;", :"--*''"
stora rnidsornrnarfestligheter, som lLxgtu't8
.i, jl :ril:r'liJr - rir' tt-knisha inöjligl;.:
,.. . 'irt;;men
ett
JU-tcLl,
lLusnxnqefl.,
trdfnnor
,ot ttrr fintrs - . oult äg:rrt l'örcman än'd,a från startåret rhar ani"ir;" tar"-åti-'iäin ltr
tl .t-.t' r ;'l I ir.t ;i,".il cla Ot:r d.r CAnCordnat ,på Tåmgavallen, har ju tbli- lfLr:ai,ir',"". -"-;
l';
.
;'Eorta
I öLularn.
... ...
sussfsr som nume- lsKuqqornct,
vit succ6er
Liii''tri'in':r.lirt' i iok'rl"--r' S[t;i li sitl-'-"'"""'
Sarnhä]]sföreningen
har
ihar
även
rbouquet
tradition
av
fått
ira
,]r,n hal lj.r,*n s*r:nisk uir.u.slnirrg,
- Ifscli sig i stå,nd att inkö,pa den lri,,,h
t:i.tti:1:j1..'iLtr.ili. kilu r:re.n iiven i,å :ie
ooh titrlisarnrnans med medle,msavgl,fterna, som nästan hela rcam'häl- f,icsiIJri';, ri:ii'rrridqorntnarhelgerna's l-r:lti,i. i .IjluLr;rrps iöreningsbyggilet rhjålps åt rned, ger de örenin- If,t jii, riretcr ägcr nrm.
| ,,u.1.
gen den okonomiska grundval s,om tl
tl
Hi;reningrb,y:l*narlen en<tra I
f:xq;:r,vallen en ftil*{.I
beh,övs för fortsatt ver'ksam'het.
**rni'ingsloiiaien i Siutarp. I
iiilr,r.rig icircl,tsgrllrt:s.
|
Och nog ft'nns d'et plats t' kassa'En
giä'Jjetiag rrar det
felsi-,*ch.
,L::li{adcs
,iii,ta.r'ps :l:,gg-,.
iitil*
skrinet. Äoen om ett gatubelYsli.r,cit-.,lijrcr;:lg. L;e,-t.r ilppkamsl kirn ii $iutar'1;, dr.l tlt.il ny;.i iciratt.splatj
1;rr' .11;.'t'L.t::' iliirji:ti:l:: i'rin $;,iinhii1l5- ilcn T'i'i:LrgavaSlen soirir:'ts laildsf

fi)1c.j:';t.r,.t{:,ir --.. dcl. ,;*r, .ilii.r. rles,.; 1o- lhövililrgci;:r'igr.ic:*. }iirci;lsplatsförehrlin"iirt, .fiil.,lrr;"r.Li,jie rerrhsrtrnhcl.",r, lrringcn, som firr nilgt'a iir' ;:erllrn
nrrrr',. ,,0,.,,r,r:, .i;oiri .pit irji:r-r ::.tt 1ijr'"- 1i; '^crtL;'g l"atlt trrllLt ocir projci<{"c-

i Slutarp kommer till rnångsidig användning. Senast har hår flrats bröllopsgille att döma a,v äreporten framför

Föreningshuset

entr€n.

niirg,;viriJrn l::lil u;:p,jiir,[,: cn till- lr"ing' av itlruttsföreningen, 'har hiir
,r riiuai" erit föl"stkll.ssig-i; lot'.l:ollsI',"1"i;.1:;i.t;.i:;.ir, för dc| fr,iliclss.',sslar,"
i'r:iidlollson:rrårle. li'ångavalien
,:r,i ,.).,,1rtr]1,a
ioch
(..!I/,
i.,
t..
'.
.rilitl;*rl);1r:li
el.t bidl'l,g sri gotl
rJll'
.ti"i!r, r:ril Lia,;a,I ay: tt:,clun uppfö.r;'.
ir;t1i;rt
ti}l
r"l"-'t Tltlvtiads- octl
i
:rs sli l{iiiiilr',1t.: "!'r,.ilcuinr.shLis ]r-i
g.;,ll.lrir;'ii;r,p*L l.:ii iv{iroeiltJrrstrln. iF'iiiit':"t,ii;l.arii, sonr nlång1 f;'ivil,iir'afleil cnclgir;kt bygger pii.
{-}*L)ii")r,,!X :ij.0ti0 kr.orior gir:li lör,e- lligi,.
'tllgr-'i iii;i, p,ii ,men rl*n fiiliga a.ntr!i+.
viin.r1nirr;1, fiörri iryggnacien ,har
k*tvwiliL liii, ger btliigg nog för
ilt"i rJrt, r"ar ett ,iiveliriivan våiinvcri*ir;l'kairil.a1" l4edlenrsanslulx\lrli:rr't i iiir'r:n'iiigrn var g:rn".:,ka
gr-iti iilr,jil {r'ln btir".ll:r, or-'h g;enoilr
'ij u jlif i l"lti! I'oi1si';r f vet'strl' är trr tcilern -

Energi och företogorondo hor prögloi lndustri-Sluiorps merenkonnerligen på möbelmorknoden. Denno
kontilo offensiv

-

frisko fromötonda verkor emellertid som sig bÖr öven inÖt och
kommer den ollmönno somhöllstrivseln till godo. Somhöllsförsommo otåeningen och Byggnodsföreningen
- bÖdo under
på ott
orbetct
senoste"Öriiondeno
hor under de
föronde
göro Slutorp iill ett trivsomf hem {ör ung och gommol, och i
fiol kunde ldrotisploiskommitt6n fördigstöllo sino drömmors

e"i

r-.

sill

i"tt:'. ga.i':rriter':ice
5rl:t;, 1,.,"
!',
7.t1i).!

, ':li,iCjl.

ciciägili'e -

tr.:ig"f'.s:lnt-

Jtii.i *t,t,;'.
: ct t'd, il, t- u it s ar-l a na, r'e ve!::ie l
till clf *l.rr",:-naniagl iiirelc riv 13.300
t.lt.

l

kr".

!i'i:irr:uit:.qsltt/11J1nar7r:n,,

seårr. Byggnadsföreningen komlsina Wften. Upplymi,ngsid,öernu
till ar 1939, ooh avsikten med den luann snart resonqns i,nom samhcilvar att lindra den ,lokalitetsn"öd, llet, och rned tid,en uar prakti'skt

Ordföranden i Samhållsföreningen och Byggnadsföreningen, herr

Ragnar Johansson, framför scenen

i

Föreningshuset.

sovtt iir
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ONTORSIVIÖBLER

Fr|ikinds erk, siulrkassa
Uppbörd av avgifter hålles i
Kinnarp hos kassören tprsdagen
den 11 dec. kl. 17, i Slutarir fredagen den 72 dec. kl. 16 å Källedals
kaf6, i Luttra skola onsdagen den
17 dec. kt. 14.30 samt i Vårkumta
torsdagen den 18 dec. i Helga X'orsbergs affär kl. 15.
Alla resterande avgifter för år
1952 måste inbetalas och all sjuk-

I

AlIt i

KONTOBSMöBLER

SAMI CtrIEF'IiUMSMöBLER

till förför omgå-

av högsta kvalitet
månligaste pr,is
ende leverans.

penning och läkarevård m. m. torde utkvitteras före årsskiftet.

KIM$IAfiP$

Klipp ur annonsen!

$dfrEELFABNI|(

Styrelsen.

Tel. ??.

'Kromosomägg? oVW-Sl
.
Ett rhönsägg av inte alltför vanIiga dimensioner har kvarnäg.
I

lärrtffikä åsltm ffiesHmgfnfurik
SLUTARP. Tel.

Slutarps
Handelsträdgård

lri.ffi]

tr45

för hiistvagna,r.
Utför reparationer, exenterpressning, svarvning och svetsning
Välgjort anbete.
samt övrigt vad till branschen hörer.
rekpmmrenderar sina tillverkningar av FLAKLÅS

reliommenclerar

-

Ilumana priser.

!,öKI}LOMMOIi, KR t Jr{VÄXTItri,
VilC'IIIIiKIiANSAIö m. rn.
Xel. F'alköping

Hutmffirt$ $ruinkoriu$rkstad
Tbl. 177

-

SLUTARP

-

FioliFfrI(Tt{)Ns

F,r,urÄnF

Tel. 17?

'f ill verl<r"ring:

BYGGNADSSNICKERIER

&

ilÅ&{XINDF;II,K!,ÄT}DII
l-lirrnarn 133.

lfrrm&na priser.

SLUTARP. TeI. 37.
Utför alla sl,ag av PLÅTSLAGERIARBETDN
for.t, väl och billigt.

i

CHAR}IEUSA.

Slufsrps Kvarn
rekornmendcra.r

,

sitt

1:t'ima

tI,[öL, såsom vete, rågsikt, sarnsikt.

F'ONI']R\"lROIi. GODNING M. M.
KöSrer alla slag av SP,tNNft{Åtr "
T*1.

I{INNAIIP

103.

näm,ligen

'ha.de
>nedkommit> nned
ett ä,gg, som
miitte hela 8 ,cm: i längd och 1?
om. i omkrets samt vägde 11b gr.
Det innehöl'l två stora gulor.

hade i söndags em. offentlig aclverrtsirögtid i Axtorps urission,ehus. lln
.lunior läste en våilkomsthälsning.

Itedaktör Folke Norrlangå,rd talade

i anslutning till orden >Se, din konung }iommcr>, vilka ord också möfte
1o

s f'r'iclorr

såsom FöNSTER, DöRRAR, TRAPPOR, KöKSINREDEN m. m.

fiert Jshanssofr.s Plåtsfageri

o

V{r&rc

6

O

il

hus. En pulla

I{innarps Juniqrfölening

?.10 ?0.

åR f.}

rekommenderar sina tillverkningar av

Välgjort arbete

sitt viilsorteraile Inger tv

Oskar Jolhansson i Slmtarp nyligen
kunnat hämta in frrån sitt Lröns-

n"irrropqnr'1a

hi!
yc

\rL
^t+

clr11lidf

.ii{r

qenom en transpalalg. Pastor Algo'u
1(arl,.son- m.'rl frri ..';öng cluetts.ang
;ch etL offer {ör .itrnio: vr:rl<,':rn"hotcrr
nmrnlades. " llftcr kaff escrveringr.n
läste någrra juniorflickor, versar."Selan också en pojke lä,st versar om
r,Cveni, avslutades högtideri med sång
?tlW'fd,
och bön.

En häst
11/2 är,

till salu.

anordnar Kinneveds SkYtteförening sönclagen den 14 dec. kl. 13.00'
Samling vid BYslätten, Kinneved.
Farligt område 'sYd och sYdost
om Byslätten. t
Styrelsen.

STJÄP"NIIIöTE söndag kl. 1b. utnämning av stjärnmedlemrnar, dialog,
sång, uppläsning, tril., I(ollekt. Medverkande: UV-sekr. Karl,Erik
-Andersson, Algot lhrlsson och UV-arna. V älkomna!
Kinneveds UV-kår.

!.uein{.eLt
anordnas

K

INI{ AR P.

hålles i Kinner,reds fotrkskola fredagen den 12 dec. 1952 kl' 15'00'
Ändaktsstund av Prosten Ahlner,
!'alI<öping.

Gåvor mottagas tacksamt'

Varmt väIkomna!
I(yrkliga SYföreningen.

i LOKAL VINTERNY, KINNABP,

lörtlagen tlen 13 dec. kl. 19.45F''öredrag av Folkskollärariunan Nanna Viberg, Mullsjö.

LUCIATABLÄ.
Sång och musik., * Sketcher.' J< Kaffeservering.
Såväl yngre som äldre hålsas hjärtligt välkomna till vår traditionella
Luciafest. Inträde: 1: 50 och 1:

-.

'

N.r.o.

Kimreveds. UV-kår
anordnar på söndag kl. 15 ett stjärrrnröbe i Slutarps rnissionshus, då utnämning av stjäl ninetili'lllmal kom-

rner atf ät{a rtlm. i rrrötet medver'kar UV-sökr'. Kail-irri1( hncleisgcn
cch UV-tetb: na Algot Ii tt l"son or lt

Ing-Britt Thcl'sscn. IJV-arn:r sv:rr:t
för; ett progiill.rt bestående av dialo6'
uppl:isning-och sårig. llltz'SA .

oln

-j1.. Slutatps Jurriot'föt'ening
i tisdags försäljning. Komminister Otto Jans:on, Liared, talade
om >Jordens salt cch vär'lciens ljus>.
l'örsäIjningen lecldes av pastor Algot
Karlsson. Resuita,tet blev 700 kr.

hade

Misslsffisauktion

Pa.stor Jansson sjöng under kvä1iens

lopp flera, sånger', omväxlande till
orgel- och gitarrackompanjemang.
El,tt tack till alla, sorn visat intress.e
oph deltagit i försäljningen, uttaiades av juniorför'eningens ledare.

Dragningslista

Julgranar

säljes lördagen den 20 dec.

i Slutarp kl. 10-12.00,
i Göteve kl. 12.30-14.30,

i

Orlensberg

kl. 15.00-16.00.

för
I{inneveil Skytteförenings lottcri.

Vinst nr

>)>>2
)>>>3

Slutarps

Handelsträdgård
reliornrneiderar sitt välsorteracle lager av
LöKBLOMMOE, KRUKVÄXTDIi,
VINTERKRANSAIi m. m.
Tel. Falköping 240 ?0.

Tiil

,hernvård,arinna inom Frö-

,klnds [<ornmmn

fr. o. m. 1 jan. 1953
har lhe.rxhjälrpsnii-rnnden antagit fru
Clära Persson, Visby.

1

lottnr

382
| 5it

710
31S

>)

Hemvårdarinna i
ttlrc-{3"' Frökind$ kommun

aB
@-fn_tC

c Tillverkning:
o DAMUNDERKLÄDAB I CFIARMEUSE.
o Telefon Kinnarp 133.

Tel. 102 Kinnarp'

Fältstrriutning

Slutarps Missionshus

5f,)'1"#J'oNS

>'\

>5
>6

8S9

>l

6:14

>8
>9

x o,'t

9114

275

468
>10
Vinsterna få avhiimtas hos Jrrlius

I(arlsson, Kinnarp.
I{innarn den 12 december 1952.
Tlrure Falk.

Kontrollant.

Frökln<ls foikskolesty.ul* l6lrx -Så'
har tr,ållit samrnanträde. BesiktrungsmaJlnen hade hos lånsstyrel-

sen avstyrkt uppförande av lärarbostiider på det av f,olksholestyrelsen för,esiagna området, enär detta
skulle rnedföra en ej önskvärd
opridning av rbelbyggeJsen. folkskolestyre lsen rbeslöt att rhos länsstyrelsen vidhålla sin ståndpunlkt.
Linjdbuss rhade uppsagt samtliga

skjutSkonba,kt. Att unrderhandla
rbol aget samt upprätta nya
lrontra,kt valdes ordf., vice ord,f.
samt överlänaren. En begäran
från en ,pri'."'atperson, som nu kör
en silruldkjutslinje, att få överflytta sitt ,kontrakt på S. J. god-

rned

kändes.

,FoJkslkolestyrelsen tbeslu-

tade infordra kostna.dsförslag på
m,åln'ing åv nedordelen av korrid,orer .och salar i centralstkolan. då
den rbehan'dlin,g av vä.ggarna 'sorn
nu ,finns, har visat sig svår att
halla snygg. Till ordf. i folkslrolestyrelsen u4der nästa år o,mval-

des'hemrnansäg. Ivar,Gustafss,on,
Sl,utarp, .till v. ord,f. närnademan
Erith lGnrstafsson, Kinneyed, oeh

till

fol,kSkolestyreisens sekreterare
A. öhrnell, Börstig.

överlärare Georg

son, Hallagården, Gurrnar Eriksson,
Hallagården, M. Rutman, Nyhem och
H. Vikström, Hallagården, samtligas

llogen Vinterny av NTO
Kinnarp höll i tördags kväll
Ilsini traditionella
Luciafest. Efter
adress Slutarp, samt II. Kjeil6n,
Stränggården och B. Vårddn, Nolgår- jhälsningstal a,v Sven Anderss,on
den, de båda sistnåmndas adress jhöll fnöken Nanna Wiberg, MullVårkumla, Vartofta.
ett anslående och livligt uppFrån länsstyrel,een hade ankom- lsjö,
anförande över ämnet
lskattat
mit meddelande att grundkartorna
för Kinnarps och Slutarps byggnads- | >Tappade ljuskronor>. Därefter
planeområden voro färdiga. I avgivet lframträdde Lucia med tärnor oCh
yttrande hade överlantmätaren föreett vaekert sångprogram
slagit att till förräftningsman för lutförde
växelläsning.
Under kaffelmed
'byggnadsplan
upprättande av
i Kin-

FRöIIIND. $lv--SA.
lit

Frökinds kommunalnämnd har hål-

sammanträde. I enlighet med
länsstyrelsens resolution av den 7

nov. 1952 åiåg det koinmunalnämnden att utse ledamöter i arbetslas

för vinterväghållning fr. o. m.

1,

janl

TiIl ledamöter i arbetslag n:r
91 omfattande Luttra mot Smeby
till Vartoftd kommungrlins utsågos,
1953.

Elrik Johansson, Gategården, S. Dahlman, Knaggården, Lennart Anders-

son, Skövdesgården, Einar Anders- narp och Slutarp förordnas distriktsson, Skövdesgården, Gunnar Anders- lantmätaren i F-alköpings distrikt.
son, Uddagården, S. Dahl, Uddagår- Kom:munalnämlden som hade att
den, Karl Gustavsson, Skattegårclen yttra sig över förslaget, beslutacle
och Alex. Johansson, Gategården, enhålligt
tillstyrka överlantmätarens
samtligas adress Luttra, tr'alköping.
Till lbdamöter i arbetsias n:r g2 om- förslag.

gräns-Luttra kyrka, K. Sandklev,
Gropagården, Artur Gustavsson, Fogdegården, Ingvar Kar,lsson, Irogcle-

gården, A. Liljegren, Båbkgården, R.
Vigholm, Skräddaretomten, KarI Andersson, Knaggården, G. Aronsson,

om tillstånd för beställningstrafik för
godsbefordran. Ärendet hade remitte-

tr'oglagården, Gus. Johansson, Stom-

E. Glad, Backgården, samt f.
rats till kommunalrämnden för ytt-mejeristen Sigvard Larsson, samili- rande och beslöts tillstyrka
ansökan
gas adress Luttra, I'alköping. .Arbetslag n:r 93 omfattande väsen med motiveringen att cle inom kommen,

munen befintiiga lästbilarna varit
överhopade med körningar och det
på grund härav varit svårt att få
körningar utförda i rätt tid.
TiIl kommunalkassör för 1953 valAldersson, Vassagården, I.. Efriinsson, Klockaretcmten, Gu.stav Johans- des nämndeman Erik Gustavsson,
son, Lillegården, V. Sand6n, Lillegår- Hassla, Kinnarp.
den, Sigurd Johansson, Munkagården, samtligas adress Luttra, fattOttle-sZ.
ping. Arbetslag' n:r g4 omfattande
vägen I"edsgården-Sluiarp,_ H. Kinnarps kyrkliga'syförening
, Lillegården, Gunnar Svenshade i
sin missionsförson, Ledsgården, Georg Ändersson, säljning. ,f,redags
Efter. andaktsstund av
I.ed3gården, Kar,l Johansson, Nolgården, H. Bertilsson, Mönarp Lillegår- prosten .dhlner, Falköping, följde
den, S. Arvidsson, Mönarp Liliegåra'ffedric,kning, varef ter försäljninden, Oiof Sand6n, Backgåiden, VätrI. gen vid.tog. Det ,blev en
vaciker
Joharisson, Siggagården, Nils Sa,
llnin,g,
netto
kr.
2,661
:b0.
muelsson, Backgården, Arvid JohansLuttra kyrka-Ledsgården, G. Ahtin,
Rogestorp, Lennart Andersson, Majnegården, Olof Joha,nsson, Majnegården, Arne Gustavsson, Liden. Ivar

l

son, Solliden, samtligas adress SIut-

ärp. Arbetslag n:r 95, omfattande vägen Slutarp,Mönarp, tre stycken

från Mönarp Stotegården, samt Bror
Andersson, Ledsgården, Torsten Andersson, Backgården, Sven Johans-

son, Ledsgården, handlandena A. Set-

terberg och Olof Nilsson, Slutarp,
Brgr Johansson, Kvarntomten oCh

Ragnar Johansson, Trekanten, samtliga adress Slutarp. Arloetsleg n:r
96 omfattande vägen Stutarp-yg1kumla Rune Sven$son, Millomgården,
O. I(jellander, Joh. Johansson, Liden.
Bengt Nilsson, Kotarp, Arne Karls-

*

l{frrmed infmrdras
å

rotstående skog å, Kinneverl
Präsli;olet. Kinnerp. Partiet omfaltar T\2 träd med beräknacl kuil

trllz_-s\.

Stämplingsiängder finnas til1gängliga hos undertecknad.
Anbucl, rnärkta >Skog>, skola
vara undertecknad tilhanda senast
den 31 dec. 195,2 kl. 12.00 på da-

ortens

ningens ordf. Bengt r\ilsson hälsade välkornrnen, varpå fngemar,Hal-

lenius, Kungslena, i ett föredrag
redogjorde för de olika punkterna
på SLU:s ,program. Därefter in-

l---*----n
LJI'ägn rng
t"
ltinnarpr+
IIr:s motorc.l'liellafteri
lihlr iigt rr.lru
i:ch nii:torl;"lii..in

I
I

lvrnns på nr

|
I

,

Pr;li-.;rnnn F'all<,

Iiinnnrpri iF;

0uerloclt$$ötnffior$kä
erhåller anställning.
AB Kinnarps Textilintlustri.
Tel. 85 Kinnarp.

60 år fyller den 24 dec. fru In a_ |
Hernvårdarinnan, Syster Clara ri,rl- Nilsson, maka till f. folkskollärä_ |
Persson, börjar sitt ar,bete den 1 ren Axel Nilsscn, Kinnarp. Hon är, l
född i Kinneved och har fårblivit sin I
jan. 195,3. Ilennes urppgift är alt födelsesocken
trogen. Livligt tyrXfigt
vid inträffad sjukdom biträda vid rntresserad är hon sedan
månea Ar
skötseln av hern där akut hjälp- tillbaka intresserad mcdlem
|
kyrkliga
"u"ki"_
syförening, inom
behov föreligger. Ersättning utgår .o"u"-d"
vil_ |
Ken_hon_nedlagt ett gagnanrle arbete.
I
efter taxering och arnantal. Kosty,1"o- o,.n y,i+,otr har hon gjort sig I
nadsfritt till mindre bemedlade.
aumant avhållen av alla hon kommit .
Anmälan orn hjälpbehov göres i beröring med.
till ordföranden i Hemhjälpsnämnden tr'ru Elrsa Andersson, Präst- GuIdbröllop.
gården, Böstig, tel. Börstig 69.
fira.g den 30 dec, av makarna Eri,h

ooh

1

I

fram,fördes

uppslkattat under,håilningspro-

grarn, lbestående av sång, rnusiik
och sketoher. Rirksd,agsrnan Hallagård frarn{bar de inlbjudnas tack.
,Kvällen avslutades med gammal

till rnusik av Äke Thörn och
Ejdor Andersson. f dansen deltog
gannmal och ung med tiv odh
Iust. över 200 pers,oner hade inunnit sig till den trevliga afto-

l2?1),

I{rrtrcllent

Frölrinds kommun

tjärngossar och uppförde en vacker och stämningsfull tdblå. Lucia var Värna Danielsson, Slutanp.

Efter kaffeserver,ing

1$39

i mycket gott skick, till salu.
Tel. Kinnarp 95.

- och BF -avdelningar. Avdel-

trädde Lucia med tärnor

*

förbehålles.

Kinnarp den 17 dec. 1952.
Kurt Larsson.
Kyrkoherde.

farniljerfest i föreningslokalen,
Slutarrp. fnbjudna voro medlern-

ett

bikmassa av 54,5 kbm.

Fri prövningsrätt

Kinnovods SLU-avtl.
lhade den 10 dec. allordnat en

familjer ' samt

0pel 0lympia

allhttd

bere'das plats än under nuvarand€

SIJKF

MUSIK AV AAGE HOETS KVARTETT FRÄN SKOVDE

Arrengörerno,

lsom följde, ornfattade sång, mu'sik oqh deklamation och vidare
,par
jett
lustiga ö49LUllUl.
ruFLrS4
yar
sketcher. -(\VaIteII
Kvällen
lvLu

förhållanden.

Ftireningsloltalen, $lutarp

Annondog Jul kl. 20.

lpausen spelade.'bröderna Jbhansison, Fr,öje, oeh Lar,s Lalsson.un!
lder,hålin'ingsrnrl$dk. Prograrnmet,

Två handlande inom kommunen
hade anhållit om tillstånd till föf- lavslutades med foltklekar. TilI
säljning av pilsnerdricka klass 2, till
trevliga festen hade infunnit
avhåmtning. Kommunalnämaden be- fden omkring 200 petsoner.
Man
slöt enhä,lligt yrka avslag på an,sök- lsig
ningarna. En lastbilsägare från Siut- lfår hoppas, ått till nästa år lokaarp hade hos länsstyrelsen anhåIlit ilen har utlbyggts, så att flera kan

fattande' vägen Falköp-ings stads-

mnH$

ocln

I

Galt
finnes tillgänglig. Passande till

unrgs:uggor. Sörby, Kinnarp. Tel. 96.

Emelia, Broild, Kinnarp. Makarna

har tidigare. innehaft .Ljunghem i
Kinnarp, som de.för några år sedan
överlät till en av sönerna. Denna lilla

gård har makarrra Brodd skött på sådant sätt a.tt de fått erkåinnande från

EIushållningssällskap et.

-...-

t

Aaqe

5{l sr-

ltoel'

-

ståen-

hvarfelr ilffö'1'öåi:lilifi{ä::qtiiä
ilyi::f:::nalfulimäktise
ocn hemmansagaren Kart

Kommunarnämnden hade röre-

y:fi1."?.;iä'Tn"Hä?-:"f:L?i

samt
SLUTAEP Annandag JuI kl. 20.00.
Knaggården,"l"llll :l:elsrill de- aerdomsttem för kommunen
för
detsam_
,^_
ll.o',
Extra busstur avgår från, Falköping C. kl. 19.45 och åter efter dan- ras ers. valdes fabrikör Gulnar
""-tå-i
beslöt i
ma. Kommunalfullmäktige
fl
.
spelar på DANSEN

i

li

sens

::::trrr:ii:ill)ii;

jii;r::i:ji$ti

Fultmäkrige
:,,

4bht's3.

kdping. Han li,r fiititi

gelsgalan 16' Irali Kinneved cr:h

Frökinds kommunalfuilmäktige
har hållit sammanträde. En sklivelse föredrogs 0vari mcddelades,
att folkskoilärarna inom distriktet
erhållit förhandlingsrätt. Beslut
fattades om att kommunalfullmäk-

han 11)4ll ftytl*r1er 1.i11 lrålköping' Omldring :tfi?5 start.:rde han cien affij.rg-

tiges sarnmanträden.under år 1953
skalt'hållas i Kinneveds folkskola,

50 å,r fYller den 23 *åc'
er' l; E

u.ndrhr, I?r'yn

köPma^n

htrr l'rlr'if f{irjelseblt$'de?i trogen tills

i

Slutat'p, sonr. han innehade
1.ilt 10,{.{). Hr:Ln Sve|giclr dii. till Kon'
felit"iöns ÄE flhic i Slritiil'p, som ilån
:',ag,ta. å.t' tidigartl \'ålit nled orn att
-ctarta cch r.a.rs chef och ledare han
r'ör'elist:

lIU ar.

Vid sidan rrv den dagliga gärning*
en har hr $anti6n ägrrat idrotten liv-

ligt och varlhlt intr'c}"sic. Han vat' tned
da. Slutrirl;1 Itrr oi1.^qj.örcning bilclades
1,919

och dtitog

secla.u

ahtivt i för-

ening*r,.+ fo1.lr*llslng. Stlnare har han

*rrdsv

som föroch sonr lagle-

*tt tioi"*l år'fungerat

e$iil.åfö$-r ortiftil"åu{tre

rlsrc odl mcdlpm åv fötbollssektionen
v*rit eil. n.v för'enls ledande krafler'
Nuurerin lir lran föreningens hedel'srrdförande. I{an tillhör vidare styrel-

för Slutå.rps idrottsplatsför'ening,
hff1 vårit med om att Sårtå,
r"rom
"ramt

rien

är styrelseiedamot av Slutarps
rramhällsförening och Slutarps bygC-

radsförening
y Uncler sin $iutar"pstid var.han även
,c(ommunalt verksam och tillhörde un1er några år Kinneveds kommunal-

i
I
!

I
I

|
|

lullnåiktige saml efter storkommunreformen;tt år åven tr"rökinds kom-'

l

;nunrlfullmäktige.

I(unnig oc)r riugande i sin gärning,
,.rivsam
och sympatisk i $itt um-

har iran t'önt uppskattning oCh
illgivenhet.

'Tån€fe
I

med början kl. 18 å dagar som
ordf. bestämmer. Ordf. rneddelade
att kommunen indelats i två taxeringsdistrikt. Första distriktet omfattar Kinneved, Luttra och Vår::
kurnla försarnlingar, andra distrik,
tet Brismene och Börstigs försam.
Iingar. Antalet ledarnöter i förspa
distriktet skall vara 8 och i aqdna,
5. Till ledamöter i första diqtriktet
valdes Viking Pettersson, Sköttning, Sigurd Johansson, Luttra,
Ivar Gustavson, 'Slutarp, Sigvard
Andersson, Vartofta, Arne Olsson,
Ala,rp, Kinnarp, Gört Johansson,
Slutarp, Gustav Augustsson, Majliden, Kinnarp och Erik Custavsson, Hassla, Kinnarp. Till ers. valdes Ivar Lindström, Luttra, Olof

Ahlin, ruttra, Gustav
T

;;;;;;;;;

och
;;;;å"";'p"i".iiä,, ;å'få:1,ffiLå1T"ffå: iji:lf.
/lå::åg: *l"r;:evisor i^ arbetslösll:^",Tll1-Till
stt-;;i-il-r""u"rmaktige måtll

Gustavsson, Slutarp,

hem-

i Frötrind rlxåå'*l:ä#nft#.xi"rilli{iä1äfä:firH3i'#lå:t1ni:iiiis;;ffi'{#*r:q*"'ll+
oskar

otnvaldo,silt presidium

lit:

arrangörerna.

.-.-=-

l:i,)fitaii;

:.

slut.

Vård6n,'

Johansson, Dalbogården'jl oe" sedan föregående samman-l6un. ordf. infordrade kostnadsförBrismene, . Gunnar.."Jglunflon'flt"aa. bordlagda irågan angåendelstagetankommitsåsent,attdetej
Trä{qården, Döve Börstig, Her-f len ansökan riån xinnarps Iärotts- lr.""ii"t behandras av kommunarbert Kling, Sandhem; oT.*tiq' och ttirening om ett anslag på s.Ooo kr.
ll
"iä"åri.- lpämnden bordlades denna fråga.
Karr rornem"., Eku"q,
ä'.,
l_q1:ilq, .,.11,il;"'i;;ä,,öL;Fä_
oo_*'nvapen bel"
""u",
arrl'o t11
röreråg
vrotis.p
rörsrag LwLvLa6
ru'sraö
n1"o'1lll_
J"*-tili:l^T:t::ttt
I
#:l'
felandrlnar
ln""ä1ååå,.
nadsskyliiiges
j
sammanträden un. li kommunarnämnden rracie i av,givJt I
""T:lliil3:3
-,
ner ar igsi vardes nämndelnan;"
j:fl ,:::t#:::t?:åt kul--*-- li 'vLLralruv. ru.csraSrL
röresragit ett
-1i,:
nä l::l-.1'ji:11'
:tt ansråä'
1tt'-oF^..llt
lett av dessa, men uppdrogs
Erik Gustavsson, Hagsla' Kinnarp, ll;rä#åe
lj).ooo ki, Genom 6mröstning bifölls | ffir*"äi'ått vtt.riigare utreda
med $vet Neurna.n, Västerbo,
_VåI- ll kommunalnämndens förslag om l"-.*_^_ ^^1. i-r,^"-mo mart
fÄrstqcr
med rörsrag
kurnra, som ers. n.l

*ä;""o,i'

uai.""i.ii

ili"

llffi;å.jäääffiäi".';'j#å"å'il l.lluli_l*l:5"-ma
hr Ivar Gustavsson;
hade röresragit ,tt'il;:1p.11".*iu-."n1?tll _1- ..__ ,:-^
,sylail,";:-,11ffiöp
hållit om att bliva.befriad frånJrmunsltffttmaktiee besiutar införa'1 Till ombud vid Skaraborgs
läns
upiidra_gen såsom le{äm.ot i ta,'"",'llr.åär";;il;;;.;il;äil;jil
pvaer"i,'s uI. Svenska"Landskom-

äx
9^* brandstvretsel: ll,;;;;1' j""."iG;";;;';;.;;; i,,o,,u"'us, rörbunds årsmöte
:åil*i.?T"d"".
F''ullmäktige biföll
ansökan. Tiit ll;;;J;ämnden upprättat rör:ånå" 19os valdes fullmäktiges ordf.
Iedamot i barnavårdsnaln{e.n fö"llä;"bc till gruäder rtir
utgiJä;ää nfld Johansson, Alarp, Kinnarp,
åren 1953-1955 valdes fru Margit u" - [å**,rnuf
u bostadstitiäg!'*l ocfr hcmmansäg. Ivar Gustavsson,
ll

Andersson, ö-stergården,

Kinnarpi'ljrr"[i"ä--xÄ;J;il;rräii"o-

Slutarp.

Till ers. valdes

nämnde-

vaJ{esllk;il;" mantaisshriven ö;; man rlik. Gustavsson, Kinnarp,
Tif Y'"ot$l:..{ö":u-T^..119
rrti
rris
Häljestig,
s"mjitinslrit-ll;;
hr Robert Bärnskos, Kinnarp.
'Börstig.
il;d;*i;rkd!1""^ tfr".f."j och
den,
rin ordf. i brandsty- Il;1fi.;;';;irrilää""
rilt
te.damot i Fremvärnets förtroi;*ö_
";
rör vartort"^ h?1:
endenämnd.
eller
bidras,enligt
lagen
l:lt3::lo"-1ll-1.1e51;.-te.-.5,,1
^ä?i..
.
hr trrik Bohman, Slättäng,"it{"1ll;i;;:;i;s
Vårhr Gustav
valdes
t1r änkor eiier
"a.".område
kumla, och till v. ordf. för "samma ll;;';iårag:
hr
m;$
Slutarp,
Gustavs_on,
Y"lg"lllirl,m L"a barn äger "tt., urr.o- mar Johansson, siggagården,
tid utsågs hr Gunnar.-Eriksson,llffi1";ää"ä;;ffi.rr;;r;;iiHalragården, Siutarp'.'rirl tediTg:11rtuäd;rt*;tå;;ä;il1;;;; pauL(!rH' so,* eTs....9'9t:.
tllagS erter nar neqan ocn r laqen !iu!yn,
li:?1.1:
av pensionsnämnden rtl" åÄlsbi I li
lul m folkpensionering stadgäde slutligen ett^tack till, fullmäktiges

valdes f. riksdagsledamo- 1i",,."nIedamöter för visat förtroende
-1955
6rurrut'!
1.
^." I *'å1tiju.,'rägg
t." n.--i-.-C".tu" rr^rr---q,,
Håu"gå"J,
' sli;;;;.
^,
ä}r
skalr ej utgå ,,,, ]:;;;'i;ii;",nåu""iä-;;;;;;-;;
|
ombudförkommunenvid.sammu":lp."Jäär,
som stadigvarand;-rå;: lsod jur och _ett gott nvtt å". Y.
!ä-{e med priskurantsnäT"*l il ä".-a^r"nan offenttig ar,stJtt å" iå.4r. utlalacle fullrnäktiges tacl<
åä"Äo-.r,.-, såvidä "a"o#sii- ltul,"*1,,{9: l.lncodu rednins av
#::::::'å"":?:tl:::*T3t*:
Fröje, Kr"l?'n,
{olranssg1,
;;;il;;;;i;";'ä;; r;;ö;:il- lr"u*aktig"s arbete.
oskar ilohanssori, Luttra, l"g.il"
Faiköflånsett r..-ä""åit
r^-

Vårkumla, Holger Käll6n, Vårkumla, Gunnar Eriksson, Hallagården, Slutarp, Ivar Gustavssbn,
Solbacka, Kinnarp, Etof Rehn,
Slutarp, och llerbert Andersson; ping, sori ers.
;"å".."luiqpp,
l,i^ iAlarp, Kinnarp. Till ledamötcr i
?'r
ordr. kommunarrurmäk- :ä:?jili:1:*',"111X.,"åTittråii
andra taxeringsdistriktet valdes. tige för 1953 omvaldes hr Fvald pengar enligt 18 g 2 mom. lagen
Harr,y Larsson, Skattegården,. Johanssqn, Alarp, Kinnarp, till v.
folkpensionering eller pensioBrismenc, Fritz Landin, Millom- ordf. distriktsöverläraren Georg lom ifrågaärförsörjningspiiktig.
gården, Brismene, Ivar Johansson, öhrnell, 'Börstig, och till sekrl inären
Stommen, Döve, Börstig, N'ils Da- nämndeman Erik Gustavsson,
nielsson, Grevagården, Börstig, f{assla, I(innarp. Till revisorer för

i

i

