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I t" motorcyklist .från Slutarp i | ,Kyrkan torde ej ,ha varit före- , Platserna. - - :rblev natten till måndagen allvar-l lmål för någon mera genomgrrpan-lherden i Kinneve'Carl Hodelius
ligt skadad då han på väg frän I lae restauration sedan 1910. Det I (1691-1707) ooh hans maka Gu-
Slutarp tifl Falköping ett styckel lupptäcrktes drå ,att kyfkan forclornlniilla rSegloria. Makarna. H. ble-
jutanför staden körde på en moped. lllvanit,för'sedrd med rnålningar å så-lvo begravna ,under 1k'oret i Kinne-
I KI. 6 på måndagsmorgonen an-ljlväl ta.kval,v som vä,g,gar. Möjligenlve 'kyrrka ooh epitafiet 'trar nog
lmälde en person hos falköping.po- | lko'mnna dessa nu att framtagas och l,ursprungligen vrarit u,ppsatt här.

llisen, att en skadad motorcykel iåg I lkonseweras. Kinneve hyr.ka har lAntagligen ik'ormrner det vid den nu

ivid vägen vid Luttra. Det befannsi [ttir 0vrigt onånga garnla rrtinnenlplanerade restaurationen åter till

Stor Slutqrps-qlq'sL' 
för-!usf, 6-2

tr-A-trK vann lätt söndagens ,match 
I

lpå Tångavallern mot Siutarps IF och j

] hade forvrards l:ättle utnyttjat situa- 
]

tionerna hade nrålsiffrorna- sprungit
ytterligaie i höiden. 6-2 blev nu re- I

sultatet efLer en halvtidsledning på i

4-r.
I föl'sta halvleken presterade gäs-

terna gra-nn fotboll och Slutarp fick
helt ini'ilita sig på iefensiven. Kedjan
gick väl i Iå$ och iucki'ade upp hem-
maförsvaret titt och tätt. Även de
för'dra tio min. i andra halvleken hade
gästerna hand otn initiativet, men un-
dan för undan ficl< SlutarP mer att
säga till om.och gjorile större delen
av d€nna peiiod jämn.

I hemmalaget fick försrzaret bära
en tung börda och hade det svettigt
värre. C-'h. Ellof Rehn gjorde en star'k
insats, når'han väl biev varm i klä-
clelna- och vh. Fiune SandÖn kan ock-
sfr nämnas för sin arbtttsatnhet. lVIi;Lts

Antielsson gjorde biist ifrån sig i ked-
jan.

I FAIK gjorde \i/esterling starkt
ifr:la ,sig pii ',2b. I-Ih. Ncrdinark va?'
nyttigest i haivbacl<skedjan och av
f o;",rra.-r'ri,: vai vä.nstervingen lVlari<rud

-Yng've 
Carisson farligast med

Yngve fjarlslr;on som kedlahs bäste.
Iiul'iösl. nog gjoide giisterna fyra

av miilen genoln nickar. Redan efter
ett par: min. gav liy. Iloy RundkvisL
gästelna lcdningen med en nick, men
Slutalp utjämnade omgående g'enom
Ejdor Ander.'sson. Måiet får Björ'n-
ber'g ta på sig skulden för. Efter en
kvart kort 2--t för }'ÄIK på nick av
Erik .Tcharis,son och 3-1 skallade
sarnme man in. I{alvtidsresultatet
4--1 *qvaracle vy. Yngve Carlsson för.
Andra halviek inleddes med ett grant
skott i mål av Mar'krud. Slutarp re-
ducerade g{}nom >Fitickan:> Lötgren
och 6- 2 skallade }{arkrud in.

BK Ropid-Kinnorp 2-4.
På Odenplan möttes i söndags'BK

Rapid och l{innarps IF, där gästerna
fick kämpa liårt om poängen. Mit-
chen spelades på träningsplanen, sont
mest liknade ett träsk, varför spelet
blev dårefter. Falhöpingslaget över-
raskade med att klämma scdeledarna
hårt mellan sköldarrra och irorde haft
ledningen med ett par'mål i första
halvleken. Efter en måI1ös första
halvlek trlev det 1-0 i 5 min. genom
Kjell Hansson, Rapid. Gästernas vy.
Frisk gjorcle 1-L på frispark, men
Rapid tog ånyo ledningen, denna
gång genom Eskil Johansson. I 16
min. kvitterade hv. Gran och i 32
min. gjorde Kinnårps hy, Roy An-
dersson 3-2. Ett par min. före fuil
tid faststäIlde cf. Eion Arvidsson
sltrtresuitatet till 4-2.

Ch. Ove Persson och' hy. Sven
Granlund var bäst i llapid. I Kin-
narps jåmna lag han nämnas cf.
Elon Arvid.sson.

Norra, Elitserien.
Emtunga--Vinninga 5-,1, Stutårp

-l-alköpings AiK 2-6, Våmb-Ti-
dan 2-0, Hjo-Gouthiod 1-0, Trä-
det-Fågelås 1-1.
Iralköpings AIK
Gauthiod
Emtunga
Trädet
f idan
Värnb
Hjo
Siutarp
Vinninga
[rågelås

Falköpingsserieh.
Sandhem B-Åsarp 2-1, IFI{ C-

Grolanda 3-2, BK Rapid-Ilinnarp
2 -4, Yartotta-I{ättilstorp 1-9.
Kinrrarp
IFK C
Grolanda
'Ås.arp
Gust. Adolf
Sandhein B
Kättilstorp
Rapid
'an'tofta

lvid undersökning, att olyckan in-l iatt rbjudå på. Sålunda finne,s Aär,Leders. tr.rör övrigt fiinnes i kyr-1
iträffat inom Vartoftapolisens om-l len madonnabild, s.kuren i trä. Attikan flera minnen efter en präst-l
lråde, varför utredningen i sakenl lden 'härs'tannrnar frän rnedeltidenlsläkt öjerbom, vilrken levat ocrhl

;överlämnades till polisman.Carle-l lbehöver väl ej påpokas. över in-]verkat i Kinneve. I

ItteO. I lga"gen till sakrisfian hänger ettl En rnäriklig g.r'awå::d finnes ål
| , "o1l-'.0:i 

tl,t1utll"*. orl'i",*. Il I I [r:o"]llll j<rusrfx, vall reltisf:,fr 
l|v'k"cå.1f 

en' P.u" *',å", vif" t<rr- 
|

ItreO. l,lgårgen till sakrisfian hänger ettl En rnäriklig g.r'awå::d finnes å
I Olyckan inträffade omkring kl. lf lmedeltida krusifix, vars real,istiska lkyrkogårrden. Den står vid kyr-
172 natten till måndagen, strax ll lfrarnställning av den lidande Fräl- l'kans stidr,a sida oc'h rbestår av
iutanför gränsen till stadsområdet. l.lsaren rned lhans bl'oddrypande sårltvenne, stora stenkors meilan vil-
iAnledningen a,tt motorcyklisten, l, ltyder på 1400- eller 1500-talet. lken ligger en avlång gravsten. En
i24-årige Gösta Johansson, kördelrlSå är det dopfunten av sandstenlsägen vrill veta att rhärunder skul-
lpå mopeden torde ha varit, att han med runtom skålen löpande orna-lle vila en kyrkobyggmästare, vil-

ment. I kyy'kan förvaras ocksål,ken fallit ned och slagit ihjäl -<tg. l.
ett rikt snidat epritafiurn (grav- lGrar.rninnen av denna ty'p ha errel-
minne), ursprungligen rnålat illertid,funnits även på andra stäl-
guld och lysande fär,ger. Epita-llen, ehuru stenlkorsen nu för det
fiet ,har var,it uppsatt ,över kyriko- lrnesta ä-ro horta.

Ett varmt tack
till s]äkt, vänner och arbetskam-
rater samt Kinnarps.IF som ihåg-
kommit oss på vår bröllopsdag.

547019-109
540118-38
5 3 1 1 77- 9.7
52211"2-,86
5221t2-96
5302 8-66
511310-153
5023 B-272
5104 7-232
501410-16 1

550033-610
4301"14-11 6
521275-12 5
4721 11-9 4
472"J.7-8 4
520317-21 4
477215-11 3
4772 9.-14 3
5014 3-26 1

lblev bländad av mötande bilar.
lHan slängdes av motorcykeln och
lslog i vägbanan samt fick allvarli-
lga skallshador. I bil, som kom till

. 
I 
platsen, fördes han till X'alköpings

: I lasarett, varifrån senare meddelas,
r I att han opererats för brott på skal-
llen. Hans tillstånd år allvarligt.
I Mopedföraren undslapp oskadd,

lvaremot det blev en del skavanher
lpå hans åkdon.

Andaktsstund
vid FOFNGRAVEN, SLUIIARP,
LEDSG., söndagen den 14 sept.
kl. 15.30.

Föredrag av kyrkoherde Lars-
son. Kyrko,kören rriedverkar.
Kdllekt. Varmt välkomna!

r-

Lösöreauklion
Genom offentlig auktion, som

förrättas vid Lasthajen å Slutarps
station lördagen,den 13 sept. 19ö2
kl. 15 kommer att försäljas lösören
varav nämnes: 2 soffor, 2 f.ätöljer,
bord, stolar, skrivbord, sängar,
tvättmaskin, elektr. armatur, mat-
tor m. m., som ej specificeras.

Av mig kände, som säkre inro-
pare, erhålla 3 mån. kredit, andra
få betala kontant.

Sltrtarp den 10/9 1952.

. Ragnar Johanson.

EIsa och Göran Grahn.

trdit Segerstedts
RADIOORKESTER gästar KINNARPS FASTPARK
lördagen den 13 och söntlagen tlen 14 sept.

Spel. Serveringar. Tombola med värdefulla vinster,
m. m.

DANS O DANS Kinnarps IF.



(ffi Biksdagsm, HagnarEvennings$ott,

fl v'lta[8tl|o'
I talar söndagen den 1419

fl i nnrsmENE, Skolan, kl. 16.00;

I i SLUTARP, Byggnad'sföreningens lokal kl. 19.30.

I * Filmen >I svenska bygder> visas på båda platserna.

\ 
Allmänheten hälsas välkommen!

\ HöGERPAIITIET.

\

I

)

r(o* rrrÄc "r.r"rnr*ui*i, 
- i skyttglanilsilampen

Kinnarps Festpark
Iördagen den 13-och sönd,agen den 14 september.

* NDITII SEGERSTNDTS RADIOORKESTER.
oBS. ! r händels av rnegn hårles festen i Föreningsrokaren i srut-

Kipnarps IF.
arp lördagen den 18.

En kolllsion i Slutarp llq-Sz"
den 16 oktober förra året var ock-

1å !öremål för rättens hand.täggning.
Eg lastbil hade färdats,på vagää ral_
köping*Ulricehamn octr OaiviA pa-
kört en från en korsväg kommai.de
personb-il och,.demolerat denna. Inga
personsl<edor hade uppstått, person-

tt

t, a . tfÅatry y'-\rvrdsson

vann pistofskytfe
9O-lalet skyttar deltog i kretsmäs-

terskapet i skolskjutning ined pistol
som avpJjordes i söndags i Skövde. J.
Lundberg, P 4, scgrade i A-klassen.
rnedan Flarry Arvidsson, Fall<öping,
vann i B-klassen. (Arvidsson är iden.
tisk rned för're lanclslagsrnannen i
ktilal. De bästa resultaten:

Mästerskapstävlan, Klass .A: 1) J.
Lundberg, P 4, 22 poäng: 2) K. P.
Andersson. PK Vanäs. 219.

Klass B: 1) H. Arvidsson, Falkö-
ping, 225 p.; 2) O. Bjelke, PK Va-
nås, 224.

Lagtävlan. 3-mannaiag: 1) PK Va-
näs, 491 p.

5-mannalag: 1) PK Vanäs, 790 p.

Iluvudskjutning:
Klass IIf A: 1) Å. Boström, T 2,

16? p.
Kiass fI A: 1) T. Ändersson, K 3-

S1, 162 p.
$iass I A: 1) Å. Borg, F 7,167 p.;

2) N. Blom, Skövde Sport, 167.
Klass IfI 

- II B: 1) H. Arvidsson,
S. J. Falhöping, 77! p.; 2) O. Bjerke,
FI{ Vanäs, 1G6.

olq
-54.

bilens förare förklarades utan shuld. i
medan däremot lastbilsföraren, som,
var från Dalum, för att han hållit för
hög-fart dömdes tiLl 20 dagsböter åkr.6. 

I

n.l
)nrcKare

i 20*25-ärsåldern med intresse
för möbelsnickeri, helst med någon
.rana vid maskiner, samt van

BONARE,
erhålla omedelbart förmånlig an-
ställning vid modern möbelfabrik.

Bostadsrum finnes.

AB Slutarps Möbelindustri,
Slutarp.

' Tel. Kinnarp 45.

NurrNandslingon
Vagn avlastas vid lastkajen i ,

SLUTAtsP i dag. I

Olof Nilsson, tel. KinnarP 106.

Evert Santl6n, tel. Kinnarp 133.

t?14- s2-

Harrv firYldsson siua

SJ ndrottsförbr.rnd har utkämpåt en
landskamp i pistolskytte mol sina
kolleger i Schweiz. Två SJ-skyttar
från Falköping deltog, Harry Arvids-
son och Tore Lihd6n.

Nyss hemkommen fråh Schweiz-
resan fick vi en liten pratstund med
Ilam"g Aruiilsso??, som inte behöver
någon närmare presentation i skytte-
eller idrottskletsar.

Vi reste förra onsdagen, 8 man
plu5 2 ledare, och landskamPen gick
i söndags i Burgdorf. Schweiz vann
med 2.201 poärig mot 2.102 för oss'
vilket jag anser vara hedersamt för
os.s, om man tänker På under vilka
betingelser vi fick skjuta. Några egna
vaoen fick vi inte ha med oss, utan
fick låna schweiziska arm6piltoier,
som vi inte voro vana vid. Trettio trä-
ninss,skott hann vi skjuta, vilket var
alldeles för titet. Därtill är vi vana
vid 30 m. avstånd, medan 5O m. av-
stånd tillämpades i tävlingen' Vi voro
sålunda åtskiuigt handicaPade.
. Schweizarna fick in fem man På de
första platserna. Själv kom jag På
sjunde plats, alltså nåist bäst svensk,
och hade 231 poäng mot 245 för seg-
raren. Likrd6n kom på omkring tionde
plats med 216 P.

Det var den trevligaste reså jag
varit med om, fortsätter Harry. Vi
har hunnit besöka flera av ståderna
därnere, bl. a. tsern. Den största upp-
levelsen var emellertid utflykten ttll
Jungfraujoch, en alptopp som liHger
3.454 m. över havet. Utsikten där-
uppifrån var obeskriviigt vacker. 

r

fo-ppen var snötäckt och det hade 
I

gåit bra a.tt åka skidor däruppe' slu- 
|

tade den säkre SJ-skytten värt sam- 
|- tal. 
I
I DA![ $ Arrangörerna.

Fotbotrl
å TÄIYGAI/.4,IIDN

söndagen den 14 sept.

KINNARP_GUSTAF ADOLF
Kl. 15.

Kinnorp B-Vqriofiq B
Kl. 11.

IilF'.

Kinmarp-Gwst. Ad'olf
5-2. ttlq-62-

llfatchen å Tångavallen rnellan Kin-
narp-Gu.stav-Ädoif började med ett
jåmnt spel å båda sidor. I 15 min.
gav vi. RoY Andersson hemmalaget
iedningen med 1-0. Ornedelbart. där-
fter ökade cf. El. Advidsson till 2-0'
varefter fl. Andersson gjorde 3-0 i
40:e min.

Andra halvlek började rned att vy.
U. tr'risk förstär'kte ledningen till 4-
0 i 4:e min., varefter Kurt Johans'son
ökade till 5-0.

Hemmaiaget kunde ej hålia denna
leclning matchen ut och innan doma-
rerrs pipa ljöd för full tid var stäII-
ningen 5-2.

Hernmalagt
och i kedjan
mest al(tiva.

gjorde en god match
var Göran Gran den

I försvaret va"r cb. Bengt Julius.qon
den fasta kliPPan, y'terhalvorna
Bengt Andersson och Mat,s Karlsson
var ocl<,så bra. De båda backarna var
nog lagets svagaste punkter. Vb. At-
l:rn Johansson hade svårt ått hänga
med bortalagöts snabbe hy. Hb. Har-
ry Göransson var ej i sin vänliga gada.
form. Mv. Rune Andersson gjordq en
eod match.

Bortalaget spelade bra t:ren alvän-
de för hårda metoder. De s-pelare som
skötte sig biist voro mv., ch. samt hy.

Ivlatchen dömdes av Vilmer Eriks-
son. Skövde. Publik omkr'. 200 pers'

Norra Elitserien.
Tidan Hjo 7-0, Falköpings AII(

-Våmb 
3-1, Vinninga--Siutarp 11

-1, 
Fågelås-Emtungå 1-2, Gaut-

hiod-Trädet 3 -0.
Falköpings AIK
Gauthiod
Dmtunga
Tidan
r 1'aUet
Våmb
Virminga
Hjo
Slutarp
Fågeiå.s

Fa,lköpingsserien.
I(nnarp-Gustav-Adolf 5 2, Gro-

ianda-Rapici 4-5, Åsarp-IlrK F alk.
C 2-I, Kättilstorp Sandhem B 6-0.

651022-1777
650121-310
64r. 119-10 I
632119-9 8
622212-t]. 6
630310-9 6
6204].8-24 4
6II418-22 3
6024 9--32 2
601510-18 1

IFKll"alköpingC 530215 13 6

Kinnarp
Åsarp

Grolanda
Kättilstorp
Rapid

660038--81-2
522! 13-10 6

6273 19--17 5
5272 21-11 5
527214-18 5

Gustav-Adolf 5L22 9-19 4
Sandhem B
Vartofta

62047] 27 4
5014 3-26 1

Frökinds erk,

sjukkassa

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

Musik av AAGE HOELS orkebter.



$tatens

Uallenfallsuerks

ulställningsbuss
vill låira Eder hur elektriclte-
ten underlåi,ttar arbetet i hem.
hantverk och jordbruk.

Dl-demonstrationer med film-
förevisning komma, att hållas
av sakkunnig personal,

De utställda a,pparatenra, visas
i ilrift.

Bland nyheterna märks elspisen med
rörkokplatta och grill.

JÄI-A
måndagen den 22 sept.

SLUTARP
tisdagen den 23 sept.

tiII NORRA ÄSARP
onsdagen den 24 sept.

tiII KÄTTILSTORP
fredagen den 26 sept.

,tiII F'RÖJERED
måndagen den 29 sept.

I{t!MffiHR

F.RI ENTRE.

B[I$$8il

Program:
c

titl

till

Hjärtligt välkomna!

Kl.
>

18.00 Bussen öppnas
19.00 Eldemonstration

Kaffeservering
> 20.30 Filmförevisning

IROLI,HÄTTE KRAFTVERX
Distriktskontoret.: Skara.

til||tilililtililililililililil||ililililfi ilililililililillilillllilllillllilllllllllllllllllllll
tillvaratagen. Tel. Kinnarp 92.

Frökinds komnaun
Rrismene
Börsti[
Kinneved
Luttra
Vårkumla

Högern Bondeförb. F'olkpartiet
ls62 1948 l9öZ 1948 1952 1948

52
168
a97

91
56

36
D'

130
16
34

60
82

151
23
oö

65
181
27ö

97
58

42
1.32

15
D

DANS
OBS.! Kl. 22-23 DAMERNAS TIMME. tr'ri dans he,la il<vällen.

Kirua,rps IF.

i KINNARPS X'ESTPARK lörda-
gen den 20 sept. kI.20.
MUSIK av SVEN GUSTAF'SSONS
KVARTETT från SKöVDE.

Sto tsp ristö vlin g
anordnar Kinneveds Skytteföre-
ning den 27/9 medt början för re-
krytkl. k\. 72, första kl. kl. 12.30,
andra kl. kl. 13.00,, tredje kl. kl.
13.30r, fjärde kl. kl. 14.00.

Styrelsen.

Sdc,rcorp tur paäwg
ulq-e' wa.ot, N orra F ågetås?
Slutalps IF har på söndag hegnma-

ma"tch och möter på T'ångavailen N.
Fåirgelås I3-, i en rnatch som irar ka-
ral<tär' a'r jumbofinal. Henlmalaget
har åkt på stora nederlag de sena.gte
sönCagarna, men tätar man till för-
svaret något, kanske en poäng ka,rr
bärgas. I{t. 14 sker avspark och kl.
11 rnötas llinnalp B-Slutarp B.

F*th#åE
å Tångavallen, SL'{ITAFuF,

söndagen den 21 sept. kl. 14.00.

Fågelås - Slutarp
Kl. 11:

KI}INARI' ts-SI,UTARP B

Spödgris

ll z4q-v"

:lY, Iohan$$on, Kinnarp,

il $$grar$ i FM-iurnkamp
I

ll På grrrnd av det dåIiga vädret
ll biev dct sto|t manfall i söndagcns
ll I'. M. i fcmltarnp. Av de åtta an-
ll mälda star'tacic endast fyra, vilka
I Jock a))a fuliföljde tävlingon. Som

l.l väntat segrade Kinnar ps 2O-årigr
I I Yngve Johansson oeh hans 2.34A po-
| | äng är bra med tanke på de tunga
| | banorna och det kalla och regniga
| | vädret. De två tirligale år'ens nräs-
| ' tare, K. E. Fant, led av en förkyl-
I nin3 och då lran därtiil var otränad
| !<unde han ir.kc konknrt.cl.a. Den
lständiga tvåa.n i clessa tävlingar.
i Evatd Farrt, försvar.acle dock sin pla-
I cering, trots a,tt h.an ej var kur,änt.
I Mästerskanen bör nog ett l<omman-
I de år förläglias tidigai.e på säson-
I gen.

Resultaten:
1) Yngve Johansson, Kinnarp,

2.340 p.; 2) Erraid Fant, Witske,
,2.1-72; 3) Anders Nilsson, Karleby,
2.087; 4) K. E. Fant, Wilske, 1.969.

De bästa i varje gren: Längdhopp:
1) Evald Fant, 547; 2) K, E. tr'ant,

i r45.
200 meter: 1) Y. Johansson, 26,6;

2 )Fl. Fant. 26.8.
1500 ril.eter: 1) Y. Johansson,

4.48,0; 2) E. Fant, 4.48,1.
Spjui: 1) A. Niisson, 44.60; 2) Y.

Johansson. 40.93.
Dislcus: 1) Y. .Iohansson, 35,43; 2)

A. Nils^lon, 3,1.85.

I Kinnarpsjunioren Gunde Johans-
I son gjorde ocl<så mycket fint ifrån
I sig och tog hem juniorklassen klart
I före smålänningen Hultman. Johans-
so4s tid var 51,37 min. på 10 km.
medan Efultman hade 56,10.

2331
3647-

120 113 723 2
9 11 7
894-

Soc.-dern. I{ommunist.
L952 1948 1952 7948

Uan

0u8rl0ck$$ti|ll|n0r$ka
samt en 16-17-års yngling erhålla
omedelbart anställning.

AB Kinnarps ToxtilinduStri.
Tel. 85 Kinnarp.

Cafe
I:$ bageri, beläget i stationssam_narle, c:a en mjl från Falköping,prirna lokalet, goa omsättning,' brärnv_entarier, bostad om 2 ruil ochkaffekök, billig hyra, övertåtes måätiuträde den iTtf-, eiler efter över_ensltommelse.

f'alköpings
Hyres- o. f,.astighetsbpå.
S:t Olofsgat. 2?, F.alköping
TeL 109 72, bost. ttz 64.

rl
I lforra Elitserien.

[ _Emtunga-Trädet 3-2, Stutarp
lfågelås 2-1, Våmb-Vinninga 2-9,
I Hjo-FAIK 2- 3, Tidan -Gauthiort
l2-0.
llrAIK 76102i.19 18
lfSmtunga 7 5I722-.72 77
fGauthiod 7502 21-b10
lf rlidan 742J21 -grA
l/inninga 730422-26 6
lirädet 7223t4.I4 6
fvåmb 7304tt lB 6
f5lutarp 772411-33 Å<

fl{jo 771512--zE Strågelås 7 O,tT !2-20 1

I Skara-Älvsborgs I'okalserie.
I Kleva-Kinnarp b-3; Kättilstorp
| 
*V^artofta 3-0; Floby _SIutarp

| 2-0; Åsarp-Grolanda 3-1.
I Börstig,-Kättitstorp B- 3; Grolan_
I da-Floby 3-6: Åsarp-Slutar.p

, | 2-t; Kinnarp-Va-rtofta'2-],



-l

a1l oo I | .. .. | | Färgfilmen sansibor-Kongo

)K0r0en0gll0 l,;äU :å*ä'"iT1iå:'f,?*.";
i Axtorps missionshus sönd. denr kommenteras av Einar Ahlin. En

2g/g W:3 em. predikan av Pastor I rnatin6föreställning ges kl. 17.

";;";; 
Karlsson. Sång och musik | >lSansirbar*Kongo> visas på

"""Srru 
och Helge Josefsson. I -"uif"t i 'biografioka,ien i ,tr'loby,- 

Kaffeserveiing. qottet t. I Uå tis'dae i Äsarps folkskola ooh

A*a, varmt värkomna: I å? "Tjåi,,Litl#Jå%:l*t?H::

Kinneved.
NXTRA PASTOAATSSTÄMMA

.--.1i Kinneveds folkskola den 23 sept
1952 kl. 15.15.

Ordföranden.

BTABANDSTOKATEN
Söndagen den 28 september kl. 20.

Matind kl. 17. - Barn halv aveift.

FÄBGFILMEN

$ansihar-
Kl|INGtI
med inledande re-
sekåseri och kom-

mentarer av

DINAR, AIILIN

20.000 km. genorn sand, eld och vat-
ten. I de nakna skönheterrras land.
Kongodjungelns sjungande pygm6er,

Pressen: >Ovanligt charmfull -spännande,>> Sv. D. 
- ))En utomor-

dentligt sevärd film.>> Ä. f. 
- 

;[n
mustig lektion om Afrikas överväIdi-
gånde djurvärlcl.> IJ. N. T. - >Både
djärv och fantastisk.>> V. Ir. T.
Bilj. till båda föreställn. från kl. 16.

FL0BY-BIO månd. 29 sept. kl. 20.

ÅSARP, folkskolan, tisdagen den 30
sept. kl. 20.

.SLUTARP, föreningshuset, onsdagen
den 1 okt. kl. 20.

stållningarna kl. 20. 
"s/4-SZ,

Två inån. fång€lse för betlrägeri.
För bedrägeri dömdes vid tinget i

Vara i tisdags agenten Otto Gunnar
Carisson, Mönarp, Kinneveds socken,
och plåtslagaren Harry Agantyr
Lindgren, Skälvum, Lundsbrunn, tiII
vardera två månaders fiingelse. De
hade gjort sig skyldiga tiII bedrägerl
g'enom att under vilseledande uppgif-
ter ha för'mått en hernmansägare i
Larv att säija en möbelgrupp tiII
dem, trots att de inte betalat eller
haft rriöjlighet att betala den reste-
rande köpesumman om 380 kr.

Carlsson och Lindgren besökte
hemmansägaren i hana hem i Larv
den 7 mars 1951 för att inköpa mö-
belgruppen, som bestod av en soffa,
två fåtöIjer och fem stoiar. Lindgren
hade tidigare varit spekulant på möb-
lerna, som nu skulle köpas av Carls-
son. Denne uppg'av sig heta >>kamrer
Karl Svensson från Skara>> och läm-
nade i handpenning 20 kr. samt lo-
vade att påföljande vecka sända res-
terande 380 kr. i check eller post-
anvisning.

Möblerna tog de båda kumpanerna
med sig, och soffan och fåtöljerna
sålde de till.en antikvitetshandlare i
Varnhem ffu 275 kr. Stolarna ställdes
in på busstationen i Skara. Sedan
>>omkostnaderna>> utgifter för
handpenning, bilresa och rumshyra i
Skara - avdragits, delade Carlsson
och Lindgren vad som återstod och
fick då 91 kr. var.

Förutom fängelsestraffet ådömdes
Carlsson och Lindgren att solidariskt
ersätta hemmansägaren med 380 kr.

2;lq-v.

. EN LITEN

Volvo lastbil
rtill salu, en liten FERSONBIL kan
tagas i by'te, ?e'1, XbT Kinnärp,

Program enligt ovan

FRöI{IND. zSlq-SL
I(ommunalfullmä'ktige har hållit

sammanträde. TilI nämndeman för
nästkommande sexårsperiod omval-
des närnndeman .Erik Gustavsson,
I{assla, Kinnarp. Till suppl. i hem-
hjälpsnämnden våldes fru Ester An-
delsson, Lofsgården, Kinnarp, fru
Ester Johansson, Liden, Slutarp samt
fröken Alice Gustavsson, Stommen,
Kinnarp.

Kommunalnämnden hade föresla-
git att en ordinarie polisman tillsät-
tes inom komrn-unen med lön enligt
lönegrad Ca 14 löneplah n:r 1, sta-
tens allmä.nna avlöningsreglemente,
Beklädnadsbidraget skulle tills an-
norlunda beslutats utgå med 31'2 k'r,
per år. Ersättning för tjänsterum,
cykel och skidor skulle utgå med 300
kr. per år. Pensionsavgiften för po-
lismånnen betala,s av kommunen.
Kommunen skail hålla. polismannen
med skrivmaskin och vissa möbler. I
övrigt skall den,överenskommeise,
som fattades den 28 aprLl 1947 mel-
lan Svenska Landskommunernas för-
bund och Svenska Polisförtrundet an-
gående normalavlöningsreglemente
för landskommunernas polispersonal,
gäIla, TiIl semestervikarie sofn sam-
tidigt uppehåller egen tjänst utgår
ett arvode med 15 kr. per dag. Korn-
munalfullmäktige besluta.de i enlig-
het med kornmunalnämndens förslag.

På förslag av kommunalnännden
beslöts att samtliga under kommu-
nalfullmäktige stående fonder skulle
förvaltas av kommunalnämnden.
Kommunalnämnden hade föreslaeit
att kommunalfullmäikfige måtte in-
betala en del mindre lån, därest till-
stånd därtill erhölles. Lånens antal
var fem och sammanlagda lånesum-
man 2.400 kr, Fullmäktige beslutade
i eniighet med förslaget. TilI ombucl
för kommunen att närvara vid sain-
manträde inför länsstyrelsen i FaI-
köping den 14 oktober valdes herr
Evald Johansson, Alarp, Kinnarp och
överlärare G. öhrnell, Börstig. TiI)
,suppl. utsågs hr Ragnar Johansson
Slutarp, och fru Maj Larsson, Luttra.
Till ombud för kommunen vid Väster-
götiands ldrott,sförbunds konferens i
F alköping den 5 okt. valdes hr Gus-
tav Gustavsson, Slutarp, med hr Sten
Ahlqvist, Slutärp, som suppl. F ru
Maj Lårsson, Luttr'4 meddelade att
kulturnåmnden behandlat frågan on:
ett kommunvapen för F rökinds kom-
mun. Efter överläggning uppdrogs åt
kulturnämnden att närmare utreda
frågan och inkomma med förslag.

J.'vts'dvqpn

f,lrsLa halvleken. T början pf, inr'lra^",'. " ',.,.r-l:^t.;:,,*i'.,'?, Genom landrsantirkvarien hör l1hrr.lvlek utiämnacle gäst.,,.- i . ., - .. I
g{rr1on1 hjr Karlsson, *"ir-"r nla"t I grunden vid triumfrbågen undersö- ll
-Å.:'.der"rson si:g till a".t Slutarp anyo I kas, för att den urs'prungliga rhred-
fick lednineen. den skall kunna konstateras ge-

Fremmilaget gjorde en l"]',-::-l lf | ""Å .""rt"en förekom"t av *ir- l.match och planens bäste spelare var
ch Lunrlin. FLirsvaret t-;"rG;-gj";ä;' rester. Ur antikvaris'k synpunkr 

1

bra ifrån sig och i synnörhei mv är ibreddning av den tbefintliga i

Sfufarp tog dubbel-
.Lrlq

-s2" poang mot Fågefås
Slutarp tog i söndags hem sin

första seger i Norra Elit genom att
på Tångavallen besegra N. Fågelås
med 2-1. Matchen s,petrades på en
ef 1 er förmirldagens regn hal och
s.rårspelacl plan och även under själ-
va matchen föll regn. Hemrnalaget
vann fuilt rättvist.

Vi Bives.jö gav Slutarp ledningen i

Slutarp B
Vartofta B
Grolanda E

I

Restaureringen av Kinneveds I

kyrka. ?,14-S*. 
I

Byggnadsstyrelsen ihar med enl
del erinringar god'kiint f'öreliggan- 

'de förslag till inredning av Kinne- |

--^l- l---rl-^ -^*+ +:ll i^^**"--i'.-lveds rkyrika samt till igenm,urnilg
av absidens fönster samt minsk-
ning av öppningen mellan kor och
lå,nghus genom inrnurning till en
rbredd av 50 om. i hela 'bågöPPnin-

önskv'änd,heten av att kor oeh mitt-
gång i 'i<yrrkan täcks med kalk

*I*:::i--'":':9:. löi- .:""9."r.f913 i järndöffen mindre tilltalande. De

över förväntan. en bredd på b,änkgavlarna av 50
Ch Lör'mark ocl, hi Setterlund I crn. För att mar rbekvämt skall

övertygade mesL i Fågelås.
'-l

[<om,ma in i bänkarna torde gav- i

kvarien rhar sl,utligen tramhållit

Axetsson svoåde för cn_del .goda I jårndörren mindre tilltalande. po 
I

:åff"'#T3å.t,J"XiäJft",J."å,'?1:il | ö-'""rus"u gpplu. bänkarna visar 
I

över förväntan. 
-'- --'-"- o-'-'| en bredd på b'änkgavlarna av 50 |

:l

Svag domare var Torsten Sand- | ,^-_:_ :;:r',:_ri.r ;Äno miytrerg, Timmele, ."*';i:äl'.iåää;l larna ernellertid böra minskas gll
;äf'.#ää;i?,, ää 

'åi 'l;"iåT,å: 
j 9" Ä.;"aJ 

"u 
*'u.35.cm. -oto:"lli I

Skara-Älvsborgs Pokalserie. i sten,
Floby-Kleva. 3-1, Kättitstor.p-l .

Groianda 4 2, ia,-tof.ta-Sörstie l- | | |
3, Siutarp-Kinnarp 0-4. " 

I lnrökinds skoltlistriUt. l,ilq-tt. Itr{innarp B 7 6 9111-_? 1?ll Sko}styrelsen har avslagit enlFlobyB 6b0 1 24-78tOll^-^",,.Kieva 6 B ; ; i;_il 
,; 

I lansökan av s,kotst].re,l"sen i Frö_ 
|Börstig 6 8121b-i6 iiltinds slkoldistrikt om rätt att in-l

Kättilstorp B 6 B 1 2 t6-2t zi lrättaennyordinar.iefolkskollärar-1,glarpB 68gl!r-l! ojlt;anst. Iru_rr u I lt-lanSl.
7 2 0 6 24-L9 4l
610 5 t7-25 2l
6 0 1 b e-tö i I Mr"*rrarrael m. m. Z>lq-fl-. 

I
It I En person från Sl'utarp var in- I

4-7 .är., felfria och enbetskörda,
köpes. Tel. 105 Kinnarp.



FffiTffiOLI.
å Vattrensås, TRÄDET.

söndagen den 2g s,ept. kl. 15.
N. ELITSERIEN:

$lutarps lF - Tiädets fF

&åtljurstragedi. bold-*.
Då några jågare från Kinnarp
flörra veskan en dag var ute i

marlkerna påtfäf,fades inte rnindne
än tre rådjrur, samtliga rbookar,
drunlknade i en garnrnal torih,åla.
Av märkena i rhåJans kanter kun-
de urskiljas att djuren fört en för-
tviv,lad ikarnp dör att ta sig upp,
men misslyokats. Det inträffade
bör utgöra bn rnaning att vid upp-
tagning av nya hålor icke lämna
flör ibranta lkanter, utan att djur
som nåkar k'ornma i ha rnöjlighet
att ta sig upp.

Frådef vann ftfarf :{i.
över Sfufarp, 4-A

Den med stort intresse eraotsedda
matchen mellan Trådet och Siutaro
slutadd metl segel för hemrnalaget
med 4-0. Spelet var ganska jämt
fördelat, men i förmågan att shapa
och utnyttja måichanserna låg hern-
malaget långt före. Cästei'na kunde
väl varit värda ett mål, men å andra
sidan hade Trädet chanser att öka
sif-fran bi. a. genom ett fräsande
sl<ott av cf. Emanuelsson, vilket
doctrr slog i trävirket. Rune Emanu-
elsson svarade för samtliga måI och
så länge- konditionen höll, var han
svår att stoppa på grrnd av sitt rör-
Iiga spel. Spaak hjälpte framgångs-
rikt tiU i såväl försvar som zurfall.
Bernt Gustafzsson, som fick ersätta
Bengt Emanuelsson, var båst efter
pausen, då h.an spelade fram sin
ytter Börje Emanuelsson som g'ick
fram fint på sin kant. Vy. Knutsson
hadb sina båsla framstötar i första
halvleken genom bra samspel med
cf. Försvaret var gott överlag', där
backarna Martinsson och Andersson

'inte hade större svårigheter att. srop-
pa Slutarps yttrar. Cb. Hansson tog
gadden ur Slutarps center Eidor An-
dersson, som inte fick några tillfål-
Ien att skjuta. Ytterhalvörna Kroon
och Sjögren gjorde inga misstag.och
slutligen var G. Knutsson i målet
säkerheten sjäIv med ett par utbox-
ning'ar på hörror som var de far'li-
gaste tillbuden Slutarp hade. Gäster-
nas försvar var bästa lagdel med

imålvåkten Axelsson och hb. Sten-
]kvist som främsta .tiilgångar. De
I övriga voro bra utan att glänsa, men
hade svårt att hänga med vid Trä-
dets attacker. Kedjespelet grötades

lihop i mitten och man förmådde inte
I skapa luckor. Det fanns knappast
någon som fick tillfälle att lossa ett
välriktat skott. Trots motsol och
motvind var det Trädet som tog ini-
tiativet och första målet kom [nap-
past somrnågon överraskning då cf.
i 23 4rinuten gjorde 1-0. Sex minu-
ter senare var det klart för 2-0. vil-
ket även blev halvtidsresultat.

Ett par minuter efter pausen siog:
Trädets cf. från högerkanten in en
passning vilken passeråde ett par
kedjespelare samt målvakten, vilken
misslyckades att bryta och bollen
ruliade in vid ena stolpen och där-
med stod det 3-0. Slutarp hade en
del skott på mål och dessa kom från
ytterhalvorna, men de beredde inte
målvakten några besvär. Ett par
hörnor skapacle däremot hotfulla
situationer. I 18 minuten fick cf. full-
träff på en retur och bollen eick
som ett streck i nät och därmed 

-fick
målskjutningen en värclig avslut-
ning. Orn matchen är i övrigt att
säga att den fördes i snabbt tempo
samt var fri från lidelser, även olm
ett par spelare i gästernas lag ådrog
sig några onödiga frisparkar.

'Matchen, som samlat en publik nå
300 personer, dömdes korreirt av tti.
Lindstrand, Alingsås.

- 7A Q"r fyller den 30 sept. tanr-;
brukaren Johan Alfön, Korsbacken, l'
Kinnarp. Han är född i Kölaby, men ll
sedan många år tillbaka bosatbi Kin- |

neved. Tidigare har han varit an- |
ställd hos Ä-B Vägförbättringar.. Se- | |
dan flera år tillbaka har han emel- 1 Ilertid ägnat sig uteslutande åt sitt | |lilla lantbruk, för vilket han arbetat I I
med brinnande intres,se. Glad. och ge- | |mytlig har han gjort sig allmänt om- I Ityckt av kamrater och övriga han | |
kommit i beröring med. 

I

. Norra Elitserien.

__^Vinninga-Hjo 2-7, F.ågelås-
Våmb 0-1, Trädet-Slutarp +_0,
Gauthiod-Emtunga B-2.
rrArK -7 6 1 0 25 _13 13

860224-7].2
857224-757l.
742l.21-910
832318-14 8
840412-78 8

i FöSENINGSLOKALDN, SLUTARP,
lördagen den 4 okto er kl. 20.

MUSIK av AAGE HOELS ORKESTEB.
Arrangörerna.

I NORR,A EI,IT <ITO.S&.

tronar FAIK tortfaruld,e i toppen,l
'men hota.s aD ett sta,rkt koppel,.
Gauth,iod,, Em,tumga, och Ttdan tir
cle s'.^Ctraste ko,rll{urrentern&. De
nrirvnaste sönda,galma kammsr att
ge en fi.ngerui,v"ing om 'DanL sonx
skall, öperui,ntra i seri,eled,ningen.
FAIR h.ar ett mAcket suftrt pro-
gra,m i, ltöst ach rnöter Gauthi.od,i
och T'id,an r, iLe fAra ö,terstå,etud,el
matcherna. Dcir kan seri,en augö- |

rdÅ. Vi,nnintga iir seri,ens ynest 
I

ngckfulla lag. \li,nner bralxegerl.
ena sönrl,a,gen, f ör att sAnd,agen.li
dtirpå, not era g eneralstrEk. Triid,e,
iir stikert förankra"t i, mdtten på

ir tabellen. Slutarp fdr suå,rt att
kommtt frdm sin placeri,ng i, slutet
ytfi, tubellen, m"en ilå, spelarnd nu
bli,ui,t h,te |ne1" D&tl,a uid, tempot,
ks,nske d,et kan, bli gtterltgare
poting i, höst.

KINNARPS IF 
iIerler suuercint Falköpingsserien',

oclt dr utan konkurretrc, För- 
|

språ,nget ti,ll t'uå,an, IFK C, tir fural
ytaö,ng och d,å, f alköpi,ngslclget mi^e- 

|
ter tuå, pocittg till Kiitti,lstorp, bli,r I

Eapet ttil ndrnxaste l,ag hel,o, ser
pocing. BK R,apid, har sa^kta m.enl
siikert d.rbelat si,g fram elter en:,
m,i,ctilre lgckad, inlednr,ng och li,g- 

|

ger på, treilje ptats. 
I

Fmih*[il
å TÄNGAVAT,LEN

söndagen den 5i10 kl. 15.
f t,.

/\sarp - Klnnarp
BORSTIG A-KINNARP B

Gauthiod
Emtunga
Tidan
Trädet
r/årnb
Vinninga
I{jo
Slutarp
Fågelås

Falköpi4gsserton.
Grolanda-Kinnarp 0-3, Åsarp-

Gustav Adolf 1-1, Kättilstorp-Ra-
pid. 2-2, Vartofta-Falköping ..C
1-8.
Kinnarp
IFK Falköping C
Rapid
Gustaf Adolf
Åsarp
Kättilstorp
Grolanda
Sandhem B
Vartofta

Kinneved
EXTR,A KYR,KOSTÄMMA

i Kinneveds folkskola den 5 okt.
1952 k]. 11.15.

Ortlf.

Tiil överlärare i frrökinds skol-
distrikt,har folkskolestyrelsen ut-
sett folkslkollärare G. A. öhrnell,

1Böttstig, som av stkolöverstyrelsgn
l upp'förts i första förslagsrummef.t--

83052D-33 6
8215]..9-27 5
8t"251t-37 4
801777-21" 1

77004r-T814
750231-15 10
732220-21 8
723216-15 7
723216-15 7
72232+-2\ 6
821520-26 5
720512-29 4
7I75 6-35 3

)

Overlockssörnmerskor
vana eller ny'börjare, erhålla omedelbart anställning.

AB Kinnarps Textilindustri. Tel, E5 Kinnarp.

Kr. 11. KIF..

I{innarps IF
möter på Tångavallen i morgcn kl.
L5 Åsarp5- II.', där Kinnarp ärlavori-
ter och ytterligare stärker serieleC,-
ningen. Kl. 11 mötas Börstie och
Kinnarp B.

överlårare G. -A. öhrnell.



[&N$ i Föreningslokaten, $tutarp
lördagen den 4 okt. kI.20.

AAGE HOELS ORKESTER spetor.
Tur ista f,ör extra bussrtur:

fr. Trädet 18.58 fr.Åsarp 19.08 t.Kinnarp 19.20
t. Slutarp , 79.25 fr
fr. tr'aiköpins C 79.4i ;.Luttra 19.58
t. Slutarp 20.09

Slutarp 0.10
Luttra 0.21
tr'alköping 0.3b

Slutarp 0.55
Äsarp 1.10
Trädet 7.20

l l l:0. .l verksamhet, sorn särslrllt
I s\ ^ ,* - 7 | Iämpade sig just för tonårsungdo-

I 
( ffi'n A([ IV Ui{ fi l} IJMZ;1,1 il I iä.:" ."åJ".:'ffi?åiit, 

.ijt,,iJiä

l$ ffi:#lffi,if# re= ' ifirutir)äI (ll3:tJ'å,ff:::x,äffiffJ"T'"ff;iå

l ['$$ Y_}| ffi n $N LI v--)Er" i $ l |;xr':;:.::i#"*T:., TrJiå"'i
i $ '6 

| 
isörd"g.. Ett par tivligt sentera_

i,( Avdelningarna i Vartofta Frökinds SlU-kretsr in,bjuder tirt. il.1 jdc..sketdher frarn'fördes av Gunvor
) propagandamöten på följande platser: "" $llWilhelrnsson, Ann-Oharlott Clau*s-

.\ Karleby, Hagelund onsdagen den g/10 kl. 20.00. 7 llson samt Ä,rne Karlsson och Jonrk-

l, -Kinneved, 
iår."r-Vint.rny, onsdagen den 1bl10 k].20.00 $liU"'Lvtsv. V,id nästa möte svara

$ {ymbo, Bygdegården söndagen den fZZfO f.f. ZO.OO. $llmedlemmarna från Vårkumla för
,( l(ålvenre' Näs, Trädgården onsdagen den 1bl10 kr. 20.00. ll I procramm€i.

Y, Luttra, Finkagården söndagen den 12110 kl. 20.00. \qI
S Slöta-Vårkumta, Ältebergs- tl 

l f

( ^.q.u'!"n lördagen den 11110 kl. 20.00. ) | | Skara-Älvsborss pot<alserie.

) bxorsEorp, sl{otan lörd,agen den 11/10 kl. 20.00. (\l I Börstigl6s( ti"tp,-evgalgårå.r, söndagen d,en tZ/Lg kt. 20.00. f1l t-Ftoby t-0,"'å,rk-rtn-år11lf#T
). Vartofta-Äsaka, Stenham- f ll-0; Kleva-Vartofta b-1.( mar söndagen den 12110 kr. 20.00. rtil 

,"ffillLix;Börstig 
2-:-; Kreva-

P yllestad, SlU-rokalen so"auäe" den 12110 k]. 20.00. d I 15; e.orr"a"_rr3lråi3.å--;toon, r--
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värkomne i sLU! 
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samt en Ko, r.-fria, i snar kalv- | f,rån häisokontrollerad besättning,
ställn., till salu. Tel. Kinnarp 160. I grisningstid 11 okt., tilt salu.

lltempret 1923 Vinterny a/1s-52"

I av NT,O i Kinnarp ,har nu inlett
i"it verlksamrhet för hös1.en. Två
lvälibesökta rnöten ha håilit.s. Vid
,det första rnötet lämnade ,bl. a.
lJoulkko Lytsy en intressant redo-
'görelse om restaureringen av Kjn-
jnweds kyrka. Vid det andra rnö-
jtet, som lhölls ii sön.dags framkom
llen del vi'ktiga frågor, som hän-

lsrköts till styrelsen för vidare rit-
lrednlng.

********.*** **** *****

KONTORSIUÖBLER
ÄIIt i KONTORSMöBLER,

samt CIIEFRUMSMöBLER

av högsta kvalitet tiil för-
månligaste pris för omgå-

ende leverans.

I(INIIIAfiP$

M.ij$[LTABAI|(
Tel.77

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

g.bb ll I tr''örenin,gen lrar över hu-ndra
1.10 ll imediemrnar. Av des.sa är de fles-
l.Z0 Jl lta aktiva i tonårså]dern. Förslag

ll lj,frarntördes nu att inom för:eningen
I lbilda en särskild ungdomsgr,rrpp
| .fmed egen styrelse. Denna skulle

r NoRRA ELrr qhu-sz.
tillspetsades Ioppstrid.en genont
FAIK:s nederlag mot Gauthi,od,.
FAIK ligger teoretiskt iinnu biist
till, men söniLagens returmatch
m,ot Gauthi,od, kan gttertigare för-
suaga FAIK:s fundsri,ngar på, se-
ri,eseger. Nu, spel,a,r lagey btittre
borta 

- d,et rir oomtvi,stat 
- sfr

hoppet fi,nns oyn å,tmi,ntsone h,alu
reuansch. Det gciller etneltrertid.. o,tt
tcipTta ti,ll bcittre i, försu.o,ret, Båd,e
Triiilet och Blutarp ehte på, kraf-
tiga ned,erl,ag, nten för Trtidet
finns d,et gott hopp om utilkom-
nLen yeDa%sch pd, sönd,ag. Annars
kan d,et börja osa hett för trciCet-
lqget, att Vinninga och Hjo se ut
att plocka podng.

tl/to Tjuvgods återranns i en-t2- lada i Kinnarp. .

Polisen har i ,en lada i Kinnarp
lagt beslag på ett parti Stöldgods
och söker nu rätter ägare till de
tillvaratagna föremålen.

Ett par mystiska figurer hade
iakttagits, medan dc uppehöll sig
i ladan men när.poliSen företog un-
dersökning hade de båda ljusskyg-
ga personerna försvunnit. I hastig-
heten hade de emellertid lämnat
kvar bl. a. en radioapparat, ett par
täcken, en filt, en blåblus, köttbul-
lar, svamp och andra matvaror,,De
som blivit av med effekterna bör
sätta sig i förbindelse med lands-
fiskalen i Mullsjö eller polisman-
en i Kinnarp.
Mycket tyder på att man här

har att göra med samma herrar.
som har härjat i l-loby och Gro-
Ianda och nu senast på Älleberg
och i Ullene.

I

I

l
I

$Den som f(irbytte jacka
i Slutarps lokal den 4/10 torde
hänvän'da sig till tel. 1g ,b, Kinn-

I Te]. 48 Kinnarp.



"5 töndigo fvåen" fick futttra/if ,,,

Harry . A. bley bcisfe
Fina
,r,tl::t,r,j,:,r,:,:,:,1';::

- Grattisl, säger tvåan Sven Johansson t. h. till dagens segerherre

- Femtrp göngen gillt, menode förmodligen SJ-monnen och
>gomle> klulmöstcrren Horr.y Arvidsson, Folköping, nör hon i

söndcrgs tillsommons med 65 medtövlore stortode i Folköpings
befölsutbildnings storo fölttövlingor, göllonde bl. o. hedersti-
teln >Folb'vgCens böste soldot> och FT,s vondringspril Och
femte göngen blev verkligen gill för >stöndigo tvöon>, som hör
öntligen fibk den fulltroff hon giort sig iså hög grod kvolifice-
rod för g,bnom tidigore'ploceringor - tvåo tre gånger och
treo en gilrng, endost en tiondels poöng efter tvåon! Det blev
godo och iömno tövlingor överlog, och det fonns gott om völ-
kvolificercit folk, men oii hederstiieln denno gång tilliöll dn

i..,...,.synnerligein völ förtiönt fölikömpe. dörom torde ingen tvekon
\rooo. '

'?Jdsll,bana..
Ärets bäste soldat

SJ-mannen Harry Ärvidsson, FaI-
köping, är ett känt namn i idrotts-
och fältidrottskretsar i bygderna,
och närmare presentation torde vara
överflödig. Harry Arvidsson, bördig
från Kinnarp, började som kulstöta-
re och vandrade som sådan rätt
snart upp i svenska eliien. När han
får några år sedan iade spikskorna
och stötkulan på hyllan, betydde det
ingalunda definitivt utträde ur
idrottshretsarna, ty Harry kom snart
igen 

- nu inte minst som skicklig
pistolskytt. Även i den egenskapen
har han under senare tid gått från
klarhet till klarhet och vunnit ett
flertal meriterlnde segrar. bl .a. i
olika SJ-tävlingar.
''. Trogen dettagare i >Falbygdeås
bästa soldat--tävlingen har han va-
rit sö{an starten för fem år sedan,
och den förstaplacering, han i sön-
dags tillkämpade sig, var han syn-
nerligen väl kvalificerad för. Med
tre andraplaceringar och en tredje
i de föregående tävlingarna är han.
ovedersägligen Falbygdens >)genom
åren>> bäste soldat. Och l<änner vi
}Jarry rätt, lär 'han komma igen. Hit-
tiils har ingen lyckats ta den åtrå-
värda titeln två gånger. . .

På Tångavallen
tar Siutarps Ifr emot I!"K Emtunga
i returmatch. F örra söndagens möte
slutade med kraftig vinst för Em-
tunga och det troliga år att segern
upprepas fast med mindre siffror.
Matchen börjar kl. 14.

Stor Kreoturs- och
Genom auktion, som förrättas å Siggagården, Slutarp (vid Slutarps

station, 8 km. fr. Falköping) torsdagen den 23 okt. kl. 11.00, låter
Lantbr. Valdemar Johansson på grund av gårdens utarrendering för-
sälja hela sitt värdefulla yttre lösöre:
Hästar:

10 st. av ardennerras därav 6 bet. ston och 1 unghäst, 2 vackra
föl och 1 bättre hingstföl. Av stona har 4 st. belönats med första
och hederspris å utställningar.
Nötkreatur:

22 st. av SRB-ras därav 15 kor och betäckta kvigol, varav de flesta
i snar kalvställning. 7 ungdjur. Flera stamboksförda eller därtill be-
rättigade. Reaktionsfri och plomberade. Kastningsfri.
Svin:= i-.t uussor, samtliga med grisar.
Maskiner och redskap:

Styer diesel traktor, Oliver traktorplog, traktorkärru, 22 p. fjäddr-
harv, International tallriksrav, ny direktdriven Cormicks 6-fots skär-
apparat, flirektdriven slåtterapparat, Ava 5-fots självbindare, Västerås
19 bitl. såmaskin med skivbillar, 3 st. hästräfsor, därav en för trak-
tordr,. hövändare, Cormicks konstgödselspridare, slåpräfsa, 3 st. gurn-
mihjulsvagnar, vält, hästplogar, hästhaeka, potatisupptaguie, 2 ogräs-
h'arvar, helrensande transp. tröskverk Västgöta 2, 75 trkr el. motor,
hackelseverk med fläkt, decimalvåg, magasininventarier, seldon, hand-
redskap n.&., m. m. En del inre lösöre.

Vanliga auktionsvillkor med kredit till den 1 mars lgb3 för kände
köpare. Äganderätten förbehålles tills full likvid erlagts.

AUKTIONSFIRMAN SVEN JOHANSSON.
Reftele. Tel. 130.

Ki'nnarp-fisarP 2-2.

ffimähm$$
Att Å-sarpspojkarna ej äro att lek4

med fick Kinnarps IF erfara vid sön-
dagens fot'bollsmatch på Tångavallen.

Gästerna började starkt och tog i 6
min. iedningen genolrt vy. Hemmala-
get spelade upp sig och kvitterade i
25 min. genoilr hy. Gran.

Lösöreouktion

sto-
pris

å Sjövallen, S.{NI}I{DM'
söndagen den 12 oktober kl' 15.00

östra Skaraborgsserien.

$llltarps flF-$andhetn$ lF

Iil. 11.00.

Gustqf Adolfs lF-Sqndhems lF B

I(innarp inledde med press i andra
halvlek, men något mål viile det inte
bli. tr ,s,tället tog Åsarp ånyo ledningen
g'enom hi. Speiet var nerr,-öst och het-
riig't och l{innafp kärnpade för att ut-
jänna, vilket också lyckades i 40
min. genorn vi.

Kinnarp fick ej fram sitt vanliga.
vackra spel. Samspelet i kedjan gick
dåligt. medan försvaret ]vckade,. nå-
got trättre. Bålst var cb. Bengt Julius-
son.

I Äsarp gjordes de bästa
nä av cb., hh. samt 

'ttrarnå.Publiken uppgick till c:a
soner. rafiO-SZ.

insatser-

.200 per-



I

tblw-t?.
F'RöKINDS STORKOMMI]N.

F rökinds kommunalnämnd har hål-
lit sammanträde. Byggm?istare Folke
Mann, Floby, hade anhållit om ett
tilläggsanslag ä 24.500 kr. å entre-
prenadsumman för lärarbostäderna
vid Kinnarps folkskola. I avgivet ytt-
rande hade folkskolestyrelsen. till-
styrkt ett anslas å 12.000 kr. Kom-
munalnämnden tittstlrkte folkskole- |

styrelsens förslag. Kinnarps Idrotts".]
förening hade anhållit om ett anslagl
å 3.000 kr. för hjäIp till bestridandel
av kostnadertra för anläggning av
idrottsplats vid l{innarp, I{ornmunal-'
nämnden tillstyrkte ett anslag å l

2.000 kr.
Kommunalnämnden föreslog,. att,
'mmunalfullmäktige beviljar' följa"n-kommunalfullmäktige beviljar

de anslag för år 1952: 100de anslag för år 1952: 100 kr. till
va.rdera. a-v Eirismene. Börsties. I{in-vardera åv Brismene, Börstigs, I{in-
neveds och Luttra Sls-bibliot.ek $amti
NTO:s cirkelbibliotek i Kinnarp, L kr.NTO:s cirkelbibliotek i Kinnarp, 1 kr.
per medlem till F-rökinds erkända
sjukkassa. 125 kr. till Skaraborgs
läns blindförening, {QQ kr, till Solda-
ternas vänner, Skövde, 125 k?; till
dispenqärverksamheteh; 

''30']rr., 
till

Skaraborgs länsavddlhing aV Svenska
Landskommunernas förbund; 100 kr.
till vardera av Börstigs, Kinnarps
och Slutarps idrottsföreningar', samt
300 kr. till hemvärnet.

Avslag Utev ddt på följande aruriik-
ningar om anslag: BlåbandsröFlgels
tr'olkhögskola, De Varrfiiras Riksorga-
nisation,Föreningen Markaryds FoIk-
högskola, Kinneveds Jaktvårdbför-
ening, Vilske-Vartofta kiet loge av
IOGT, Skaraborgs Läns distrikt av
JUtr', Våistergötlands Turisttrafikför-
ening.

Förslag uppråttades rtill utgifts-
och inkomststat för kommunen för år
1953. Allmiin förvaltning. Kommunal-
fullmäktige. Driftutgifter: Arvode till
ordf, 200: _.--, Arvode till revisorer
80: -, 

prenumeration å Landskom-
munernas Tidskrift 400: -, medlems-
avgift till Landskommunernas för-
bund 468: -, resekostnader för full-
mäktige 1,.000: -, summa kr. 2.]".48.

Kommunalnämnden: Driftutgifter.
Arvode till ordf, 1.000: -, arvode till
kassör , 4.800: -, skrivmateriel och
blankettdr 2O0: -, telefon, porto och
annonser 300: -, försäkringsavgifter
200: -. resor och traktamenten
900: J, övriga utgifter 200: 

-. Sum-
ma kronor 7.600: -.Rätts- och ordningsväsen. Polisvä-
se4. Driftutgifter: lön till fjärdings-
man, lönegrad 7414 8.160: -, semes-
terersättning 450i -, beklädnadser-
sättning 372:. -, 

pensionsavg'ift

45Oi 
-, inventarier 15O: -, hyres- | | sKolornas konstnärligå utsmyckning f sjukkassa 84O: -. Nykterhetsvård.

och cykelersättning 300: -, förbruk- j1500: -, försäkringsavgifter 900: -, lOriftutgifter. Arvode till ordf. 200:-,
ningsmateriel 50: -, skrivmateriel ]lövriga utgifter 300: -, till Central- lersättning tiII övervakare 100: 

-,och blanketter 150: -, telefon och lbibliotek 500: -, kapitalutgifter. In- lkostnader för utredningar 100: -,annonser 25Oi-, resor enligt 18 $ lköpavskolmöbler500:-,tillägg.tilllresekostnader och arvode 400:-,
tjänstereglementet 100: 

-, övriga ut- | byggmåistars F . Mann, F loby, I vårdkostnader 20O; -, upplysnings-
gifter 300: -, driftinliomster. Stats-,112.000: -, anslag till skolp'yggnaderIverksamhet 150: -, ]itteratur 50:
bidrag 4.000:-. 1120.000: -. Driftinkomster. Statsbi- f papper, porto och telefon ?5:-. öv-

planerings- och Anläggning'sverk-il9*q.-Iiil lärarlöner och överlärarelligl utgifter-75:-. Driftinkomster:
samher. Byggnadsnämff.'iliil;tgif- ll 

113.870, slöjdundervisning 
^1.400, - 

un- I lq5oiol*g 935: -. Andra iindamål.
ter. Arvod-Jt-ill ordf.35O:-. ary;delldervisning i engelska 1200:-, fort-lDriftutgifter: anslag till idrottsplats
tiil byggnadskonsulent r0o: -, bygg- llsättning'sskolan -2.!0p_: -,- .p-ttQ};l<jut- | vid KJnnqT.p 2.0W.: -, anslag'til-l Ska-
naosprä 4.000: -, telefon, porto ö;hlll":29...209r-, skolhälsovåid 375:l, lISPorCg_ Iäns Bllndförening 125'.-,
anno-nser 160: -, övriga' utgifterllfria läroböcker 3.0Q0: -, undervis-ltill soldaternas vänner 100: -, till
200:-.Summatrr.f.aOö:-. - ||ningstnateriel 960:-, byggnadsbi-|dispensärverksamheetn125:-,Bör-

Hälso- och sjukvård. Driftutgifter. ll gl?C 5.!27_; 
-, övergångsbidrag I stigs idrottsfö-rening 100: -, Kin-

Ärvode ti11 ordf. 200: .-, a"voäe ti1 i|280: -, skolbiblioteket 575: -, so- lnarps idrottsförening 100: 
-, Slut-

kommunal tillsyningsman b0: -, vat- llcialvå_rd' F attigvård. Driiftutgifter. I arPs idrottsförening ilo: . övriga
tenanalys octr- lemista undersök- lArvode till ordförande och förare av lspecia-lfötwaltningen. Folkbokföring.
ningar fo' -, desinfekti,oner 100: -, lsocialregistret_450: -, telefon, po+olt"Y99e till roteombud 450: -, övriga
skrivmateriel, blanketter och tidskrif- loch blanktter .150: -, resor och trak- Lutgifter 100: -. Taxering. Resor och
ter 50:-, teiefon, porto och annon- lt?menten .190'- , övriga utgifterll traktamerten - 800: -. Civilförsvar.
ser ?b:.-, resor'dch traktamenten l?0.9'-. Fattigvård i övrigt. Vård ål\ Resor och traktamenten 200:-. öv-
400:*, övriga utgifter 800:-. Sum-]lfrämmande anstalter 26.260i -, €r-iIlSa, utSifter 400: -. Familjebiqrag.
ma kr. 1.22i: -. kapitalutgifter. In- ]lsättning till andra kommuner i Driftutgifter. Arvode till ordf. 150:-,
köp av mark tiII r"rtjåifii;;;pr"tr lz ooo' i-, lrontant understöd 2.800: r-, I "T9". 

o-ch traktamenten 300: -, fa-
b0ö:-, iordningställan,i" ä.rr.trlstjafn- lläkarvård, medicin och begrå.vnlngs- lmiljebidrag-6,000: - , övriga utgifter
ningspiats bogi-. S:a kr. 1.000: 

-.][kostnader 
1.000: 

-, vårdtagares. an- | !0^:^a. Driftinkomster. StatSbidrag
Unäeivisning och kulturell verksam- ldel i^ptnsioner-1'100: 

-, övriga-utgif- | 
5.600: -...het. Folk- och fortstittninssskolor. f ter F00; -, KapitalUtgifter. Anslae I Brandförsvaret. Driftutgifter. Ar-

Driftutgifter. Ordf. och sekr]800' -, lliqt byggande av åIderdomshem lvode till^ordf.' 2O0: -, lön till brand-
tillsyniigstärare 160: -, skrivmats- 1110.000: -. Driftinkomster. Lands- | 

chefen 500: -,.Iön till vice brandche-
riel, blanketter, telefon m. m. | | tr4gsbidrag' 1.780: 

-, folkpensioner 
lL 
fer 150 :_-- 

^ersätt'ning till brandsyne-
f .OfiO: -, resor och träktamenten ll 17.160: 

-. 
Barnavård och ungdoms- 

1 lämnd 1.200:.-, släcknil8savtal med
2.000: 

-, övriga utgifter 200: -, un- llsk-ydd. Driftutgifter. Arvode tlil.ordf. lFalköping och Re_dwäg 7.9O0: 
-, re-

ctervisning. r,Oäer tIU foltSskolans ra- llI.OOO: -, mödrahjäJpsutredningar l':o.r :ch arvoden ?99t -, blanketter,
rare.4 tj*ånster i lönegrqf, och klassll200:_-, tiII bamavårdsmän 260:-, Iteleforroch porto500:-, brandsläck-
2U24 Ei.7B6. -, en i:ahBt i 2U2t ll vård å främmande anstatrt 800: , er- lningskostnader 200^:-, vatt.enfyllning
11:064, ett i fOyfg 11O.4E2:. å,en i fZifZ llstittning till andra kommuner 600: -, lav.branddammar 300: -, övriga ut-
9.624, tre i 15/18 z9.o?6,: bn i 1gi1? ll skrivmateriel, blanketter, telefon och lgifter.?09,. ..-.
9,624':-. Vikarier 6.090in-. lön tillll porto 20O: -, resorochtraktamentenl Kapitalutgifter. Byggande av två
siöjdiärare 3.200: -, arvo{e:'till tära- lla0,0._-,- bidragsförskott 800:-, be- lbranddammar 9.000:*. Driftinkoms-
re i fortsättningsskola Z.l,Oot-, ar-ll klädnaA50:-, låikare,sjukresor, me-|ter. Beräknat^statsbidrag till brand-
vode till lärale i radioenselslall dicin m. m.200:-, utackordering ildammar 4.500:-. Andra iindamål.
2.2O0: -, arvode tili öyer'iärare llenshilda hem 200: -:, arvide till fos- iDriftutgifte-r. AryluS till hästuttag-
1.2b0: -, fria läroböcxer i.800:-, lltglbarryinspektion 100: -, övriga ut- lningsnämnd-en 150:-, arvode tiil
läsböcker, planscher, kartor m. m. I Eiftel 3_00: --._ Kap-italutgifter. Inköp löverblockledaren 100: -, ansl_ag tiII
1.000: -, si<olfilm b50: -, förbruk- 11 

av blankettskåp 250: 
-. Driftinkoms- lSkaraborgs_.,1änsavd.- av Landskom-

ningsartiklar 4.000: -, matvaror tiilllter. Lan_dastingsbidrag 20,0,_,!tqF-lmunernas förbund 30:-,.anslag till
skJtkötret 1.000: -, särskilda anord- llbidryg 375:-. Social hetuhiälp. Drift- ihemvärnet 30_0.: -, 

premier för dö-
ningar för undervisningen. Sfohkjut- lrutgifter. Lön till hemvårdaFintt, 19: ldt*dg av rovdjur 220:-. X'inansför-
*ar-29.000: -, skolresoi 600: -, si<of- | Legraa 717 _5.988: --,,- 

pensionsavgift valtnin_g€n' Driftutgifter. Räntor å
bibliotek. Ärvode till bibliotekarie I för hemvårdarinna 400: -, arvode till län 7,160: -. Avsättning till drift-
2OOi -, inköp och bindnir,,?g av böc- | ordf. 150: 

-, arvode till arbetsledare fond.^ Till - skatteregleringsfonden
ker 750: j, organisatöhaanslaglll9'-, telefon (anläggningsav^gift) L5.698:.-. Medel till oförutsedda be-
2A0:-,övrigautgifTerlbg:-. 

*1200_: 
-, telefon (årsavgift) 12o:-, hov' till kommunalfullmåiktiges för-

, Socialpedalogiika anordpingar. lirsekostnad för hemvårdarinn-a-n 
] 
f^oS.afO! .26.244i -._ I(apitalutgifter.

Arvodeiitt ii<oitagre g20:-; s[ol-1450:-, arvode och resekostnad föriAvbetalningåIån17.550:-.Driftut-
bad 800: -, understöd till barn I nämnden 450: 

-, skrivmateriel, blan- lgif!91' Proviso.risk skatteersättning
200:-, skoliandvård 1.500:-, övri-ll ketter och dylikt 1001.:, porto, an-l!!.-2:9t -.,r-astif_lelsskått^enligt år
ga utgifter Z1Oi-, lokater, inventa- lPgl""t m. m. 50:.-, övriga utgifterll^?5L.be.s.lu.tad utdebitering 32.040:,-.
iiet oört dylikt, vairtmtist. i2.?00: -, ll 

399, -. .F"olkpensioneringen. Driftut- lslutlig jnkomstskatt enligt år 1950

städerskoi8.600: -, 
pension titl f. d: li 

gifter'..Ärvode till ordf. 500: _t bi- l99slu.t1d.. utdebitering 31.396: -.städerska 240-.-, töåer tip vikarierldragtill folkpensioneringen 10.0-0-0:-, ll{glryk?tt,.10 kr. per hund 2.000: 
-.och titlfä1ig personal 600: 

-,iunder- l31"o.d"l och-r-eseersättningar a90.,-. ,lNöieskatt 190, - . Be1äkna! budget-
håtl av tasfigieter 1?.OOO: 

-j:under- lblanketter 50:-, övriga utgiftet'löverskott från-år 1951, å 33.208:80
håri av:nveriqarier 1.200: -. hriinste. I tnl-;' 

sociatförsäkiins. Driftutsif- llf?.!t;f'#:"rtou;Lo"?r;;"f3;å-tål'lJlyse och renhållning 12.000: -' 
till ltur.'-i""f"g titt Fröki;ds erKanua | ^

* ***** ****

Kontorsmöbler
AIlt "i KONTONSMöBLER
samt CHEFRUMSMöBLEE
av högsta kvalitet till för-
månligaste pris för omgä-
ende leverans.

o
o
o
o
@

Kinnarps

Möbelfahrik
6^1 4nrcl. I t.

***** *** **

PffiTffiffiLL
å T'ÅNGAV,4.LI,EN

söndagen den 14 oktober kl. 14.00.

fFK Ernfunga

Sfufarps ,F

I FALKöFI-^IESSJ?EIAff
sliippte swueriina Kdwwrp små,tt
s€rwati,onellt en poiitzg ntot nabom
Äsarp. Stti,kten iir utirst. IirK C

utklassad,e sa,nd,ltarnsreseruernd"

med .hela 8-1 oclr det and,ra fal-
köpti,rt1Sslaget, R,api,d,, aar inte myc-
ket scimre. Sllnd dtt Ra'pid, tappa-
d,e s&, mdngla potitzg i, början au
seri,en. Annars,..

Kulrga,insamlingen t6[u)-sL'

har inom Frökind givit titl re-
sultat att i Kinneved insamlats
ffi2;- )kr., Vår'kumla 413:- kr''
'trarttra 198:- kr., Börstig 341 :--
lkr. och i Brisrnene 56:50 kr. Dess-
utom 'har inom skolorna insam-
lats 57::: kr. Den sammanlagda
sumrnan blir 1,617:50 kr.



Nqr;na Mitserren.
Siutarp--Enitdng'a 0-4, Träclet-'{änth 2-A, Viilnlnga-Tidsr\ 2-2,

r"ågelås-Hjo i -3, Gauthiod-F'al-
iiöpings AIK r-i.
0rntunga
Gauthiod

L0 7 't, 2 35-15 15
L071229-11 15

i!'aiköpings AIK I62 729-!8 74.
953127-73 I3

1tj42+20 18 10
10 50 516-20 10
10 3 2 5 23-29 8
1031633-39 7
1.0 12777-48 4
10 0 2. 8 13-25 2

i'idan
frädet
/åmb

i-Ijo
/innin oo

Slutarp 
l

ilåge1ås

Fa,lköpingsserien.
Sandhem-Gustav Adolf 2-2, F aI-

köping C-Rapid 2- 0, KättilstotP
Grolanda 2-2, YarLofta-KinnarP 1

981054-7177
960333-15 12
943231-18 11
942326-2470
933326-23 9
824277-77 8
922522-24 6
920775-44 4
9117 8-52 3

-11.Kinnarp
IF I( Falköp. C
Gustav Adolf
Rapid
Kättilstorp
Åsarp
Grolanda
Sandhem B
Vartofta

NORRA ELIT tbho-Sz.
fi,ck återi,gen, en ny seneled,a,re.
frmtwnga seglad,e upTt ttII led,ning-
en p& btittre m,å,lskill,ns,il f öre
Gawtlu,otl. De bö,ila sld,ttla'gens
möte på, sö-rt'd,ag i E'mtunga bli'r
og au d,et mer ruffl.tmd'e slaget.

FAIK . tog 'en utircl,efull pocing i
sönd&gs och li'gger teoretxskt sett
cinnw brist li,l.l,, men, tuå' m'utch'er
mot pCL hemmaplo,n obesegrad,e
Titlc:,n återstå,r. S'Lutarp oclt, F&getr-

ås ti,ro ausd,ga.ile ;, botiett,. >>,iantbo>>

Axelssott, har leclsnat på' må.Iuakts-
jobbet oc'h' ltir l"a E4ttt ti'll Tanxte'n.

I stöllet d,ök Bengt ttrehnör som
ssnd,st gdsts?elat r' FAII(' UPP I
Slutarpskedjan.

t pnnxaptNcss.tr.Rl-uN
malkalasad,c Kinrturp pd, jumbo-
laget Vartofta. Elon Aruid,sson d
C:o had,e ord.entl;rgt lad,rhat och Ia:
gad,e ti,U elua må|. Falköpingsla-
Eens möte på, Od,enplan bleu sorn

[id,igare i, höst aznst för IITK C,

som dtirmeil,. beh,öIl andraplatsen.

Slutarp
. 1Q16-6L-

ficill Emtunga

sf.ången i 7Q minr.lfer
Efter 70 min. val ställningen mel-

lan Emtunga-Slutarp 0-0. Hemma-
laget hade efter pausen lite mer att
säga '.iU om framför måI, rnen för-
måci<le inte hitta rätt.

Gästerna fick heller inte ut något
av sin övellägsenhet i första halv-
leken, där de efter Spel och chanser
varit värda åtminstone en tvåmåIs-
Iedning. Emtungas fruktade inner-
trio höils väI i sahack av halvbacks-
kedjan, där i synnerhet hhb. Sandcn
tog hand om Tore Karlsson ganska
effektivt. I kedjan, där Bengt FIei-
mdr debuterade med en viss fram-
gång, gick spelet n€rgorlunda bra
men skjutskickiigheten saknas. Vi.
Andersson var en av de krättre i ked-
jan, trots att han hade en av. gäs-
ternas bästa försvarare mot sig i
hhb. Ohlsson. Genom att Slutarps cb.
Lundin i sjuttonde minuten slog upp
en skada och fick lämna planen för
en stund, fick Emtungas innertrio
bättre svängruryr och vid ett anfall
kom måivakten Ruthrnan, vilken
matchen igenom arbeti-rre vederhäf-
tigt, ur spel och bollen räddades med
händenra av vhb. Rehn. Straffen pla-
cerades i nät av vi. Karlsson och
därmed var isen bruten för Ern-
tunga, som plockade in tre mål på
Iika många rninuter. I 28 minuten
genom hi..Arne Ekström, i 29 minu-
ten genom vi. Karlsson saint siutli-
gen i 30 minuten genom cf. Ekström
som fastställde slutresultatet till
4-0.

Domare var Knut lrrisk, Lidkö-
ping' 

+.

- 
50 år fyller den 17 okt. fabrikör

&unn ar G.u,st au s sön, Söderho, Slutarp.
Han är född i Floby men kom för åi-
skilliga.; år sedan till Slutarp, där han
ingick som delägare i Slutarps Möhel-
industri. För' detta företågs framgång
och utveckling kan jubilalcn tili stor
del tillskrivas förtjiinsten. Bland of-
fentliga uppdrag beklåder han bt. a.
befåttningen som revisor för kommu-
nens räkenskaper. Begåvad med ett
säIlsynt' våinsäl]t och gott lynne har
han gjort "sig allmänt omtyckt av så-
väJ anställda som övriga han kom-
mit i beröring med,

.!

G IHrinras om i

Kreaturs- och tr ösöreauktionen ä Siggagårtlen, Slutarp, torsdagen den I

23 okt. kl. 11.00, varvid Lantbr. Valdemar Johansson på grund av
egendomens utarrendering låter försälja heta sitt värdefulla yttre lös-
öre, varav 10 hästar av ardenneruas med utmärkt härstamning, 22 nöt-
kreatur av SRB-ras samt maskiner och redskap.

AUKTIONSFIRMAN SVEN JOHANSSON, REFTELE. Tel. 130.

Ung kalvko
r.- o. kastningsfrl, till salu.

Tel. Kinnarp 66.

ntt sto
född 1951, till salu. Tel. Kinnarp ?b

Bonare
erhåller omedelbart förmånli! fast
anställning vid modern möbel-
fabrik. Bostadsrum finnes.

A/B Slutarps Möbelindustri
Stutarp"
Tel. Kinnarp 45.

rl Ett sto

ttt 4-årig häsl

Få Tångavallen, Sluta,rp,
biir det i morgon >>derby> mellan Trä-
det och Siutarp. Trädet vann klart
förra mötet och ligger väl nårmast
ti1tr seger, men Siutarp gjorde bra
ifrån sig i söndags mot Emtunga,
fast de tappade sugen mot slutet. Så

ligen höstomgången med en komfor,
tabel vinst. I(I. 11 blåses till spet.

I

,t

Fotboll
å Tångavallen, Slutarp,

söndagen den 19 okt. kI. 14.15

TBÄDET-SLUTARP

I en överraskning är inte utesluten.
lMatchen börjar kl. 14.15.
I

I
I Kinnarps IF
l-tar pa Tångavallen, Slutarp, emotI Kättilstorps IF och avslutar säker-

FOTffiCLL
i F alköpi.ngsserien

å TÅNGAVALLEN

KätJilstorp:- Klnnarp
till salu. Tel.,19 b Kinnarp. KIf,"

Slutarp tog en

poöng mot
I

Trots det grål<alla vädret hade Irubr. match sarnlat en talfik Dublik,'

zt/to
-f2--

som bjöds på en stundtals rafflande
uppgörelse. Den derbybetonade mat-
chen kunde doch inte uppvisa något
Irättre spel, även om gd.sterna inte
ikan frånkåinnas en del goda intentio-
iner. I de båda lagen, som ställde upp
ordinarie, spelade resp. försvar de
mest framträdande rollerna. I hem-
maiag'et gjorde måIvakten F.uthman
en god match tillsa"mmans med cb.
Lundin, viiken stoppade många an-
fall, men framspelningarna iämnade
en hel del att önska. Ytterhalvorna
Sand6n och Rehn job'nade energiskt
med den sistnärnnde s;om primus.
Helm6r spelade center utan större
fr:r.mgång och tack vare sin snabbhet
var hi. Eidor Andersson fariigaste
manncn i hed-jair. Vi. lltats Andersson
har gått tillbal<a och förmådde lik-
son'l yttrarna inte skapa några måI-
givande tillfäilen. I Trädets kedja var
Spaak den drivande kraften och utan
tvivel bästa forward på plan. Cf.
Rune Emanuelsson hölls väl i scheck
och tilläts inga friheter. I Trådets
försvar uppmär'ksammades hb. Mar-
Itinsson, samt halvbackärna Kroon-
FIaJlsson--Sjögren.

Vlatchen var endast fyra minuter
gammal, då Slutarp tog ledningen
och rietta skedde gencm ett misslör-
stånd i 'Irädets försvar, sour hy.
Evald ltransson påpassiigt utnyttjade.
Därefter haclo gästerna en Qel farliga
anl'all och citör' cn uppdrågning !a
vänstersidan hamnade bollen hos hy.
Börje Emanuelsson, vilken inte hade
nå.gon a svårighet att näta. En fri-
spark räddades med händerna av cb.
Lundin och den efterföljande straffen
piacerades inom räckhåll för målvak-
ten av giisternas hhb. Ett shott i ena
stolpen av gästernas center kunde no-
teras innan halvleken var tillända.

tr'örsta tiden efter pausen präglades
av farliga framstötar av Slutarps hö-
EJerving, men efterhand gled spelet
över i gästernas favör och hemma-
uagets .målvakt tvingade till flera
vackra räddningår på bekdstnad av
hörnor, av vilka T'rädet hade åtta
mot he.n'rmalag:ets enda.

l,lat (:hl.'da j en Georg Fagerlund
!'r:ufäIlan, kan i stort sett ges ett
gott betyg.



Norre Elitserren.
Emtunga-Gauthiod 0-3, Slutarp

-Träde( 
1-1, Våmb Fågelås 4 -2,Hjo-Virininga 7-4,. Tidan--Falhö-

pings AII( 5 4.
Gauthiod !1, 8 7 2 32 71, 77
IXrntunga l-1 71335*18 15
Tidan 10 6 3132-77 t5
Failröpings AIK 10 E 2 2 33-23 1,4

Våmb Ll-6052O-22L2
lrädet 1.1 4t3 4 2t-!9 I'I
Vinninga 7'J.47 637-40 I
I{jo 71 32 624-33 8
Slutarp 11 13712-49 5
Fågelås 11 02975-29 2

Falköpingsserien.
Rapid-Sanihem B 5 0,'Gustav

Ädolf-Vartofia 13-1, Kinnarp-
Kättilstorp 3-1, Groianda-Åsarp
f-1.
Kinnarp
Gu,gtev Adolf
itrK Faiköping C
Rapid
KättiJstorp
åsarp
Grolanda
Sa"ndhem B
1r'artofta

Kinneved.
ORD. KYR,KOSTÄMMA

10 9 l, 0 57-72 79
7053244 1913
960333 7572

1.0 5 2'3 37-24 t2
1033427-26 I
924318-20 8

10 3 2 .5 25-29 8
1020E75-49 4
10 118 9-65 3

i Kinneveds folkskola
den 27 okt. 1952 kl. 15.

måndagen

Ortlf.

OR,D. PASTOII,ATSSTÄMMA
damrna dag och plats kl. 15.30.

: Ortlf.

.- t.- -/'""::' Kinnarp lar emot
")Ä. I

Kungastafetten
rStafetten l<ornmer r:ärmast från

Kinnarp och rb,udbärare till tr'alkö-
ping blir ts,engt Karlsson, Kinnarps
IF. I Kinnanp sker växling 'i'id
nya sikolan ,kl. 17 på torsdag rnei-
lan tkurirer från Trädets IF och
Kinnarps trtr.

I Träd,et stkeluppläsningen
a,v rbudska,pet vici skolan kl. 13,
varigenpm srkoibarnen iberedes till-
fälltö vara med. Det är Blidstbergs
IK, som överlä'mnar stafetten till
Trädets IF.

Föreningslokalen, Slutarp

DANS
lördagen d.en 25 okt. kl. 20.00.

MUSIK av AAGE HOELS ORKESTDR.
Arrangörerna.

Aage lfoels
. ;SPELAR PÄ DANSEN I SLUTAR'P I KVÄLL.

Extra buss avgår från Träde,b kl. 18.58 och tr'alkö'pings C
[<1. 19.45 och åter efter dansens'slut.

Arrangörerna.

Slutarps Missionshus
SKORDEHOGTID söndqEen den 2 nov. kl. :|5.

Medverkan av söndagsskolibarnen, Älgot Karlsson och Oskar Johans-
scn' Karreservering' orrerinsamlin- 

å:rt":;Tåålor,rrö"ur-ri's.

*!yr- slutarps rnisionshus.

Skördehögtid anordnas På söndag
kI. 15 i Slutarps rnissionshus. Sön-
Cas.sskolbamen kommer att medver-
kJmed sång och uPPläsning. Dess-
utom blir det duettsång av Pastor
Karlsson med fru och tal av Oskar
Johansson. En offerinsamling göres
och så blir det kaffeservering.

0rke$ter

I

Kamratmote 
I

Föreningslokalen, SLUTARP' 
I

r 8 novembcr' 
--.. ^_., IKiÅneveds SLII-avd.

I NAR,RA ELITSER,IEN
atsgjard,es t,u& uiktt'ga toppmdt'
cher. (]auth.ioil, clrog l,tingsta strå'et
geexotn att klart blesegra Emtuttga
borta och' få'r noa anses sorn star-
kaste aspt,tanlcll pd serlesegern.
FAIK fölt i T'tdcn och h'ar diirmeil
td,ppat 5 potitlg au 6 möiliga På'

rLe tre senaste matcherna. NerDer-
na ha tgld,Ii,gen inte stå'tt rvcken'
tA ,rna/n, har antnary sudrt.att för'
stå om"kastningen i' sönifu'gs fr'å'n
letXni,ng Yr,ed,2-0 till 2-5. PiL

sönd,ag 
'fi,nns chansen &tt beltigg&

aniLraplatsem öaer uimtern. Det
gd.ller >>endast>> cttt slå Tt'd,an pit,

Odenplan. SlutarYt lag em Pocing
'vnot 'Ird'rJc't, men pod,ngpi'nne'n för'
tind,rsd,e i,nte stiillnl'ngen d n'clrnn'

uiird, grar7.

I F ALKö P I-MG8S.E.E1-AIr
suarade Gwstau Adolf för d,et
oerkli,ga må,Ihalaset genonL att
sltjuta i,n öuer dwssi,net rnå,L mot
sta,cko,rs Vartofta. Kinnarp aannl,
mecl normalt resultrlt öuer licitlils-

iorgt och har i, höst ta,pp&t end,ast 
.

Frlilrinds kommun
Mantalsuppgifter till årets man-

talsskrivning vederbörligt ifyllda
skall före den 5 november 1952 av-
lämnas till respektive roteombud i
kommunens församlingar. Blan-
ketter finnes hos rdteombuden. De,
som ännu ej avlämnat uppgifter
till arealinventeripg och uppgift
om antalet svin, torde göra detta
omedelbart. tr'örsummelse kan med-
föra laga ansvar.

Kinnarp den 23 oktober 1952.

Kommunalnämnclen.

lnensinpurnp får uppföras i ,Slutarp,

| .{ktiebolaget Svens'ka rShell,

f 
Stockholm, ,har, av Iänsstyrelsen

lmeddelats tillstånd att å fastighe-
, iten Backgården, Slutarp 7:3 i tr'rö-
; ikinds kommun',uppf,öra en bensin-
. l,lumn p:å ett avstånd av 10 rneter
lfrån mitten av vägen Falköping-
lUlricehamn. otlto-gz.
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lf ra$ninUen
I Kinnarps Motorcyllellotteri är
uppskjuten till den 15 dec. och
kungöres i Skaraborgaren och
tr1a,lköpings Tidnring den 2O dec.

Kinnarps IF.

Kinnevetls k5'rka. t/tt-Sl '
Ur antikvarislk synpunikt sam-

tycker riksanti'kvarien till att
byggna'dsstyrelsen lärnnar sitt
godkännande av uppgjort förslag
titrl igenrnurning av korbågöii 1 Kin-
neveds kyrka.

ön poting. Rapid,. orutn klart öuer',
Sandhents-reserDerna på, Oden- t1

plan. L3ho - f,z . I

Mi'ck. 
I

i



FIiöKrNp. t/u-sl.
Frökinds kommunalfullmätr<tige.har

vid sitt senaste sammanträde ti}l
överfönnyndare för kommunen under
ticlen 1/1 1953-31/12 1956 valt f .

folkskolläraren Axel Nilsson, Kin-
narp. Vidare valdes en del nämnder
att handha utdelningen ur de under
kommunalfullmäktige stående fon-
derna. Valen gälIer" för tiden 1952
1955. Josefina Johansdotters dona-
tionstond för fattiga barn inom Br'is-
mene kommun. Ledamöter i nämnden
hrr Arthur Karls'son, .östergården,Fritz^ Landin, Mellomgården och
handl. Karl Johansson, Brismene.
Hjortska bel<lädnadsfonden Börstig:
distriktsöverlärare Georg öhrnetl,
målarmä,stare Sven Svens-con och
hemmansägare Nils Danielsson, Bör-
stig, Kjell6nska fotbeklädnadsfonden,
Anders och Sofia Johanssons dona-
tionsfond samt den dei av A. G. Jo-
hanssons i Alarp donation som skall
utgöra, premier till skolbarn: kyrko-
herde Kurt Larsson, fru Anna San-
din och nämndeman Erih Gustavsson,
Kinnarp, A. G. Johanssons i Alarp
donation, den del som är avsecld för
äldre behövancle: hrr Gunnar Eriks-
son, l{allag'åiden, Nils Ax. Halsäng,
Erik Gustavson, Kinnarp. Anna Jo-
hanssons beklädnadsfond och L. J.
Johanssons donationsfond: hrr Erik
Gustavsson, Kinnarp, Torsten An-
dersson, Slutarp och Gustav {ugust-
son. Kinnarp. Hjoltska fondcn Lu1-t-
ra: riksdagsman Gunnar Larsson,
Einar Andersson, Skö-v'desgår'den, och
Kari Larsson, I\trolgårderr, Luttra.
Luttra folkskolas premiefcnd: fru
Maj Larsson, Ärne Gustavsson, tiden
och Oskar Johansson, I{lochartom-
ten, L'uttra.

Byggmästare Folke Mann, Floby,
hade begär:1 ett tillägg på 24.000 kr. å
entreprenad.srulTlrnan för u1:pförande
av lår'arbostäderna vid Kinnarps sko-
la. Kornmunalnänrnclon hadä till-
styrkt ett anslag å 12.000 kr. Kom-
munalfulln]äIitigt: beslutade bevilja
ett an,slag å 8.000 kr.

, Kirrnarps Idrottsförening hade an-
håIlit om ett ånslag å 3.000 kr. till
hjälp för" bestridande av kostnaderna
för iordningsstäIlande av idrottsplats
vid Kinnarp. Kommunalnämnden
hade föreslagit ett anstag å 2.000 kr.
Kommunalfullm. beslutade bordlägga
frågan och återremitte;:a äYendet till
idrottsföreningen för upprättande av
specifikation över kostnaderna.

Kinneved.
EXTRA KTRKOSTÄMMA

i Folkskolan den g nov. 1952 kl.
11.15.

OrtIf.

I
I

;

I

I

Alla $Llf-are
hälsas välkomna till kamrat-
möte i tr'öreningslokalen,
'SLUTARP, lördargen den 8 no-
vember kl. 20. Musik av Six-
tens trio. Sträng medlemskon-
troll. Kinneveds SLU-avd.

Slutqrps missis1s1rr". 6ltt-Sz.
Skördefesten i söndags eftermid-

dag samlade en stor skara. Fabrikör
Lars Fredriksson, Åsarp, intedde och
hälsade välkommen. Pastor, Algot
I{arlsson hö]l en lektion med-barnen
och söndagsskolbarnen medvqkade
med uppläsning och mycket sång.
Dessutom förekom duettsång. Ett
offef för söndagsskolverksamheten
in,s:amlades. trfter kaffeserveringen
hölls en kortare avslutning av predi-
kg.nt Oskar Johansson. Till sist följ-
de unison sång.

"Torsdag och lördag kvällar leder
predikant Oskar Johansson möLen i
missionshuset.

Måndagen tlen X0 uov.
KINNEVED hos Johansson, Liclen:

Andåhtsstund 11 Lar.sson.
VÅRKUMT..A hos Kjä116n, Sträng-

gården: Andaktsstund 15 Larsson.
KINNEVED hos Sig'. Aclamsson,

I{yrkegården: Andaktsstuncl 19,30
Larsson.

Gö'lfEVE: Andaktsstund hos O. La-
g'erg'ren, EIin Stommen, 14 kh. I)d-
vardsson.

Tisdagen den 1tr nov.
VÅRKUMLA hos bröd. Neuman.

Slättäng: Andaktsstund 11 Lars-
son.

YÅRKUMLÄ hos B. Johansson.
Skattegård<in: Andaktsstund 15
Larsson.

KINNEVtrD hos Ä. Olsson, Alarjr:
Andaktsstund'19,30 Larsson.

BöRSTIG: 19 andaktsstund hos cil-
bert Arvidstam, Ilillomgår'den.

Slutarps lVlissionshus
MISSIOISSFöR,SÄLJIIING torsdagen den 13 nov, kl.

Soldathemsförest. Carl Wilsson. Kaffeservering.
. med tacksamhet. - AlIa hjärtligt välkomna!

Lågtryclr$patltta
obet. beg., säljes biiligt vid snabb
affär. Tel. 95 Kinnarp.

H, Tuättmaskin
ny, till salu. Tel. 95 Kinnarp.

lJäulrunnig ttlCKA
erhåller plats å-

vÄvsTUGAN, SLIIIARP.
Goda tågförbindelser.
T'el. 240 95 - 10718.

Ett sto

{
il

18.30. Predikan av
Gåvor mottagas

l"=

I

t1/2 är, mycket vaekert,
Tel. Kinrnarp 66.

tiil salu'

Restaareringen av Kinneveds
klrka. r rÅr-:tA .

Byggnadsstyrelsen samtycker
t'ill att koilbågen i Kinneveds kyr-
ka igenm'uras på sätt professor
G,unnar Hoving föreslagit.

I Slutarirq, missionsfrus
medverkar missloqär Rut Johansson
i UV-mötet i 4å9, tisdag, kl. 17.30
och senare på'kvällen. berättar hon
om missionen vig, jriniormiitet.

Torsdag kl. 18.30 hålles m,iFsion"s-
försäljning och även i år" rnddvörkar
soldathemsf öreståndarq CarI WilWon,
Jönköping, samt . dessutom .{lgot

[3&ffi$ i Förenimgslokalen, $lutarp
lörclagen d,en 15 nov. kl. 20r.00.

MUSIK av ÅI{E ANDEIiSSONS TIiIO från SI(öVDE.
Exira busstur avgår från Trädet kl. 18.58 och fråri, Falköpings C kt.

19.45 samt åter efter dansen.
Arrangörerha.

- 80 år fyller den 14 nov. förre
snickaren Joham Andersson, Emme-
dal, Slutar.p. Han är föcld i Äsarp
meh sedan många är tilrbaka bo:atti $lutarp. Trots sina B0 år är han
fortfara"nde pigg och kry.

- 70 år fyller den 12 nov. lantbru-

i+-i
All jakt

är vid lala ansvar förbjudet ä
Ledsbacken i Kinneveds socken.

Jakträttsinnehavaren.

Karlsson. t t/[. så.

Dragningen
i Kinneveds Skytteförenings lotteri
är framflyttad till den 31/12 7952.

Styrelsen.

FRöKINDS KOMMUN. T5/h.9.
Frökinds folkskolestyrelse har håI-

iit sammanträde. Vid detsamma före-
drogs upprättat syneprotokoll från
avsyningen av de nyligen uppförda
tjänstebostäderna i Kinreved. Vid sy-
nen hade vissa mindre bristfäIlieheter
påtalats. Sålunda skulle värmef-i.ågan
ordnas i käilarnas förrådsrum samt
Iinoleumsmattor inlägga,s i kök och
övre hailar. Ordf. och v. ordf. fick i
uppdrag att om'loesörja dessa saker.
Tjiinstebostäderna hade brandförsäk-
rats för 160.000 kr. och vattenskade-
försäkrats för 100.000 kr., vilket god-
kändes av foll<skoiestyrelsen. Vakt-
mfistaren vid Kinneveds skola hade
ansökt om att på egen bekostnad få
ordna med g'arage och hönshus i ut-
huset vid Rossbackens skola, som
han förhyr av distriktet. Frågan skul-
le underställas kommunalf ullmäktiee.

Reparationskommitten för SI;t-
arps skola hade under pågående repa-
ration gjort några mindre ändringar
i den uppgjorda planen, vilka godkän-
des av.fuiimäktige. fnköp av skriv-
maskin till överlärareexpeditionen
godkändes. Kommunalarbetareför-
bundet hade i skrivelse begärt, att de
rörliga tiliägg som utgår till skol-
vaktmästaren vid Kinneveds skola
skulle inarbetas i lönen. Frågpn bord-
lades och en utredning om vaktmäs-
tarens arbete vid skolan skulle göras.
Genom över:lärarens försors Ikulle
undervisningsplaner tili sam-i.liga lä-
raravdelningar inköpas, iiksom nya
gardiner f,ill de klassrum där så er-
fordras.



lhemman till tandsvägen vid Sörby
li Kinnweds so,c[<en. Z0lU-52.

xEöSI{p-, Lolu,si"

Väguntlerhållet i Kinnevetl.
På framställning av Nils An-

dersson m. fl. i Nag,larp, Kinneved,
har länsstyrelsen förordnat di-
striktslantmätaren i,Fal,köpings
distrirkt att verkställa förrättning
för o'mdelning a,v underihållet betr.
utfartsvägen över Naglarp m. fl.

Frökinds kommunalnämnd har hål-
iit sammanträde. Till underhandlare
med Rddvägs kommr;n angående åI-
derdomshemmet i Kölaby valdes
nämndeman Erik Gustafsson, Kinne-
ved, samt hemmansägarna Niis Da-
nielsson, Börstig och Artur Karlsson,
Brismene. TiU byggnadskontrollant
för egnahemslånebyggda hus föreslås
ingenjör N. Palmgren,'Skövde'. Fråga
om inföi'ande av komirunala bostads-

kar 200 kr. per år, orn båda makarna
har folkoension. Kommunainämnden
förestår ätt tattigvårdsstyrelsen får i
uppdrag:att ordna med to,mt:för ett
blivande ålderdorns.hem., Vågtergöt-
lands Fornminnesförening hade i
skiivelse begärt ett arislag för niista
år. Då kommuneii €möliertid' redarr
uppgjort staten för' nästa år,.avslogs
fr'amställningen. Tre handlande inom
kommunen hade begärt tillstånd att
få till avhämtning för$äIja pilsner-
dricka. Frågan bordlades och remit-
terades till nykterhetsnämnden för
yttrande. Kulturnämnden hade, i skri-
velse anhåIlit, att kommunen, skuile
stätla sig som garant intill 200 kr.
för en plänerad ftrestälning a.v Byg-
deteatern. X'ramställningen tillstyrli-
tes. Nämnden tillstyrker att tiii Röda-
korskretsen utbetalas dess,utlägg tiU
tandvår.d för sjtinde' klas$en, om
samtliga barn erhållit'tandvård.

Fotrkskolestyrelsen i Frökintl bör
ompröva tomtfrågan.

I avgivet yttrande, över en av
F röikinds folkstyrelse gjord fram-
ställnirig ,orn tillstånd att å fastig-
'heten Fastorp Hulegården 2:3 i
Kinnarp rurppföra två läralbostäder
frarnrhåller distriktsingenjören för
vatten odh avlopp Erik Tolfe föl-
jande:

Vid företagen okulärbesiktning
på ,platsen frarngick att en för-
läggning' av lärarbostäderna på
tilltän'kt område' kommer att inne-
,bära en icke önskvärd utspridning
av behyggelsen, sorn hl. a. skulle
medföra stora merkostnader ur
vatten- och 'avloppssynpunkt ocih
försvåra €n samordnjng.

Det f,ram,gick vidare att liimplig
mank f,ör ändarnålet finnes inorn,
den mera centrala delen av sarn-
Lhäl]et. vilken del i {örsta hand
rnårste rkornma ifräga vid ufbyg-
gandet ,aLv en g:emensam vatten-
oCh avoppsaniä,ggninLg. Pl'oviso-
:risk anslutn'ing till vissa befinttiga
avloppsledningar och vattentäkter
(,borrlbrunnar) tills den gemen-
samma anl;äggr-ringen komrner til'l
stånd, Skulle äve.n kunna påräk-
nas vid ett mera centralt läge av
'byggnaderna. ,Srå är fallet vid ett
läge om,edel,bart öster om tomt
22,27 i n'änheten av ny,a skolan.
Även ett läge i den .sydyiistra de-

'len ;av rblivanrde planområde, intill
vägen mot Kinneved, synes för-
månligt ur vatten- och avloppssyn-
punrkt.

Med det anförda avstyrker di-
riJktsingenjören sökt dis,pens för

bidrag behandlades; Komumnalnämn-'
den beslutade föreslå fullmäktige att ,

infiira sådana bidrag enligt T-ands- 
|

koinmunernas förbunds förslag alt. I, 
I

viiket innebär i huvudsak ett kommu- I

nalt bostadsbidrag fill ensamståencle I

med_150.kr. per"år q*l fd.. at!1 na- 
|

,byggnader på tilltänkt plats och
föveslår, att f,olkslkoiest;,r'elsen
om'prövaE tomtfrågan enligt ovan
angivna förslag. zoht-CZ.

0pel Olympia 1950
mybket välvårdad,
2.200 mil, säljes ev.

Tel. 101 KinnarP.
I

gar. mätarst.
bytes.

ol

HASTAR
4-----10 år, absolu! felfria, helst en-
betskörda, köpas om,gående.

Ring Kinnarp 66.

Buss erJ

VALTENSBORG, TRÄDET
(Filmen >>Hon dansado en sommar>>)

går tor'sdag från Slutarp 19.30,

anordnar
Kinnarps Samhällsförening
söndagen den 30 nov. kl. 19.30
i N. T. O.- lokalen, KINI{ARP.
Föredrag av Kyrkoherde Kurt
Larsson. Ämne: >En vårresa
på kontinenten>. Ljusbilder.

ril I

'från 
Kinna4F 19.35 och Åsarp 19.45

i På söndag insättes även extra-
] buss från Äsarp, efteisorn ons-
I aagens buss genorn ett teknisktI nissöde blev inställd.

$ftununde rtrlalltting

Vartofta-F rökinds
spelar

>>Stor-Klas och
lustspel i 2 akter.

Kretsteater

Lill-Klas>>,

a

Paketauktion. Servering.
Musik. - å^lla välkomna!

Styrelsen.

Kinneveds
Skytteforening

anordnar prisutdelning i förenings-
lokalen, Slutarp, lördagen den 22
kl. 20.00. Skänkta priser mottagas
med tacksamhet.

Styrelsen.

- 
60 år fYller den 7 dec. fru Nliirta

Maria H'tld,ägard, Suenssom, Ledsgår-
den, Axtorp, Kinnarp. Hon är född
i Jäla men korn' i unga år ' till,sam-
mans med maken, 1947 avlidne Elias
Svensson, tili l(inneved där hon alit-
.redan varit fosatt. Gårdcn innt'haves
sedan makcr\s fr'ån.tälle av son och
dotter. | :

ffimnlshw ssh E{FmmanP

ifl, serEevällll $r iEdrmtt
Resultaten av vålstgötaserierna i

fri itlrott föreligga nu klarå' I k]a.ss
t har Alingsås ltr' upprepat sin fjol-
årsvinst och utklassat sina medtåv-
lare. IK Wilske, som 1951 vann klass
2, har gjort en strong insats och nått
en hedersam tredje placering. Karle-
by GIF, som förra året vann kiass 3,

och uppflyttsflgs till klass 2, har
,skött sig finfint i sin nyä omgivning
och klart vunrtit klasdbn.

I kla,ls 3 har KinnarPs IF i gruPP
1 iagt beslag på segern i hård kon-
hurrens med klubbarna från Älvs-
borgs lån. Gösta Ärvidsson har nog
st.alkf bidragit till vinsten' lsamma
klass, grupp 3, har Börstigs-Il{ pla-
cerat sig: tvåa, knaPPt slagen 'av
klassegraren

Bland resultaten märks:
Viistgötaset'r'en,, kl. l: 1) Alingsås

IF 18.490 p.; 2) Mariestads AIF
15.538; 3) IK Wiiske, I'ioby, 16.394.

Vtistgötaserien kl'. 2: 1) Karleby
GIF, Vartofta, 12.847 ; 2) Rydboholms
SK 12.331: 3) I{inne-Kleva SK 12.069.

Viistgötaseri,en, kl. 3, gruPp 1: 1)
Kinnarps IF 9.340; 2) Trolihättans IF'
8.910; 3) Vårgårda IK 8.466.

Viistgöta"seri,en kL 3, grupP 2: 1)
!'ri"stads GIF 8.375; 2) Blikstorps
ÄII{ 8.243; 3) IK Gauthiod 7.880.

Vtistgöta,serten kl. 3, gruPp 3: ,1)
trF Kamrater-na, örby, 7.969; 2) Bör-
stigs Itr'7.886.

5öngsr"Scre
sjunger och leder allsång vid Unga Viljors adv.-högtid i SAL)EM' KINN-
,A,RP, torsdagen den 4 dec. kl. 19.30. Medv. av ÄlgoL Karlsson, Oskar Jo-

hånsson och UV-are. Kaffes,ervering. Lotteri. F örsäljning av lJV-arnas ar-
beten jämte skänkta artiklar. Stöil UV-artretet genorn dina gåvor!

Alla hjärtligt välkomna!

$trf!lnauhrott
Slutarp, Grolanda, N. ÅsarP,

Yartofta, Kättilstorp, fåyfors.
Söndagen den 23 nov. 1952 kl.

14.30-15.30 kommer kraftleveran-
sen att vara bruten för abonnen-
ter anslutna till Slutarps, Grolan-

'da, N. Äsarps, Valtofta och Kät-
ltilstorps .El. Distributionsförening-
&Ir öjaforsens I{raftverk, Ryfors

' övre, Ryfors Netlre samt 
-Torvströ

. AB Ryttaren.
, Anläggningarna kunna dock sät-
tas under spänning när sorn helst
under ovan arlgiven tid.

TROLLIIÄTTE KRAFTVERK.

K.INNARP.
ADVENTSI{öGTID D{AD

" F'ö{iSÄLJNING

torsdagen den 4 dec. ki. 19.30.

Lckal: Salem.

Se annons i förra nurnret av

, Falköipings Tidning I

IilNNEVEDS UV.KÅR.

llfrilS Föreninssloltaien, $lutarP
lördagen de4 6 dec.

LASSE KAELSSONS KVAR,TETT.
Anangörerna.



trölrinds kommun
Flärmed tillkännagives att Läns-

styrelsen i Skaraborgs län genom
resolution den 10 november 1952,
funnit, jämlikt 2 $ 2 mom. i lageYr
angående köttbesiktning och slakt-

... .ahus, skäligt härigenom för Frö-
kinds kommun stadga köttbesikt-
ningstvång, innefattarrde förbud
att inom kommunen till salu hålla
eller utbjuda till människoföda av-
sett kött av nötkreatur, får, get,
svin, älg, björn, vildsvin, räv, gräv-
iing eller häst eller använda dylikt
kött vid beredning av föda för ut-
spisning å offentligt spisnings-
stålle eiler av vara, avsedd för för-
säljning till miilniskoföda elier
förvara sådant kött å allmän saiu-
hall, i salubod med därmed i ome-
clelbart samband. varande lager-
rum, därest köttet icke godkänts
vid besiktnigg enligt ovan berörda
Iag; skolande detta förbud gäl,la
från och med den 1 januari 1953.

Den som rned detta beslut icke
åtnöjes, äger att' däröver hos
I(ungl. Maj:t antöra underdåniga
besvär, vilka skola till Kungl.
Jordbrutrrsdepartementet ingi.vas
sist å 30 dagen från delfåendet,
delgivningsdagen oräknad, eller,
om besvärstiden tilländagår på
helgdag, å nästpåföljande söckep-
ciag. Nlenighet åtnjuter doch 15 da-
gar längre besvärsticl. Besvär må
även med posten insändas.

Kinnarp den 20 novernber 1952.

X{ommunalnämndcn.

.Kinnarp,
Junior'erna i Kinnarp anordna

offentlig adventshögtid i Axtorps-
missionshus på söndag k]. 16. Redak-
tör Folke Nordangård, Stockhotm,
talar I högtiden. För övrigt medver-
kar juniorerna med uppliisning och
paslor Algot I{arlsson med fru utför
dqettsång. tle'Sz'

I sffmarbete lltCId fiml[S töreninsslokalen, $lutarp
gottRela tivt

SKöVDE TEATERAMATöREIi
grupp 51, ger Bygdeteatern il
Föreningslokalen, SLUTARP,

söndagen den 7 dec. kl. 20.010

tre
en vårkomedi i 2 akter av
HERBERT GREVENIUS.

Regi: OLLE PETTERSSON.

Biljetter i förköp hos Samuels
sonsn Slutarp. Tel. 119.

I Sa,lem, Ilinnarp,
blir det på torsdag kl. 19:80 advents-
högtid. Kinneveds UV-kår .s,i år som
.rnordnare av högtiden och lJV-arnas
rrbeten jämte skänkta var.or korn-
rner att försäljas till förmån för UV-
rrbetet. >Sångar-Sara>, fru Sara
Iosefsson, Sandhem, leder allsåns
-lch sjunger solo. Vidare medverkai
predikant Oskar Johans,son och IJV-
körens ledare Ugrastor Algot l(arls-
ton, Asarp. #

Om 'söndag har juniorerna offent-
iig adventshögtid i Axtorps inissions-
hus,

eÅz-st.
. Slutarps rnissionshus.

söndags ern. predikade pa"stor
ieorg Olzon, Borås, med texi från
Luk. 4. Mötet inleCdes av Oskar Jo-
lransson och. avslutade,s av pastor
I(arl,sson. Torsdag kvält håilea UV-
i{årens offentliga adventshögtid i Sa-
lem, Kin:-arp.

Kinneved.
OR;D. PASTOBATSSTÄMMA

i Kinneved's folkskola måndagen
den 8 dec. 1952 kl. 16.

Ordf.

OBD. KYIIKOSTÄMMA
med Kinneved,s församling samma
dag och plats kl. 16.30.

Ortlf.

lördagen den 6 
'dec. 

kl. 20.00.

LASSD KARLSSONS KVARTETT. TIDAHOLM, SPDLAR.

Arrangörerna.

J wtqisvsrm ms'Fffysffljm iwg
i SLUTAR'PS MISSIONSI{US tisdagen den g clec. kl. 19.30. Koinminister
Otto Jansson, Liared, medverkar med sång och tal.

Gåvor mottqgas tacksamt. .Kaffeserverin.q. V ä 1k o m n^a!

Juniorförenlngen.

Axtorps Mf issionshus
Söndag kl. 16 Adventshögtiil, Reda,ktör !'olke Norrtangård, Stockholm,

Algot Karlsson och juniorerna medverka. Duettsång av pastor Karlsson
med fru. I(af,feservering. Offerinsaraling. Älla välkomna!

Kinnärps juniorförening.

Slutarps Idrottsförening kan se
tilibaka på ett relativt framgångs-
rikt verl<samhetsår.

Efter vårsäsongens sista match
stod föreningJens elva som segrare i
Östra Skaraborgsserien. Serievinsten
hernfördes i hård kamp rr.red Axvali
och Sandhem och sggsln var inte klar
förrän sjsta matchen spelats. Genom
seriesegern tog laget stoget upp i
Norra Elitserien. De hittills spelade
matcherna har dock inte bjudit på
några. större framgångar. och laget
får säkörligen svårt att hänga med i
fortsättningen. Gencra spelarjuste-
rtng'ar o. d. hade föreningen det
trassligt vid serie,starten, viiket till
en dei förklarar den klena insatsen.
. Det juniorbetonade reservlag.et del-
tager i Skara-Älvsborgs pokalserie,
där höstens seriqstart blev lyakad
med höga vinstresultat de första
matcherna. Deesa avlöstqE dock av
en r&d uddamåLsförluster oc} dår-
igenom halkadc Iaget eftDr i konkur-'rensen. Slutmatcherna under hösten
visade dock att laget år,på väg upp-
åt. Pojhlåget vars spelare tiII en stor
del även varit engagerade i reserw-
laget, deltog under sommåren i
Skara-Älvsborgs Alliansens pojk-
lagsserie men f,ick dock ingen topp-
piacering.

F ör Ä-laget visar statistiken föl-
jande siffror:

Spelade matcher: 32 v.72 oavgj. 5
förl. 15 målkvot 67-103.
. De spelare som deltagit flesta an-
talet matcher åro följande:

K. E. Luirdin 3?, B. Stenkvi^st 32,
E. Rehn 31, M. Andersson 31, Sven-
Olof Johansson 30,, L. Bivesjö 23,
Olle Andersson 21, M. Ruthrnan 20,
f. Johansson 20, S. Lövgren 15, E.
Han,sscn'15, tr1. Ander,ssurr l5;

t,yerksas?Thefsdr
ölo

'i' #ar Sfu{snps f F

vr debuteru

FRUKOSTKLUBBITNS

I{ilFFEPETTER
MIEAKNI,MANNEIi-

$WNt|.|ilSER

ÄT'f ITSTIIRP
' idag torsd. kl. 8.

BÄBET å1fiå*:r;,u,

l1{tlfiBP sönö?i'Iec'

AtTlIFTÄ m;;:'
TIDERNAS SKR,ATTFEST

Slutarps missionshus.
Komminister Otto Jansson, Liared,

medverkar med sång och predikan
vid juniorernas försäljning tisdagen
den 9 dec. kl. 19.30. Försäljningen
Ieces av pastor Aigot Karisson. Ju-
niorernas aibeten r,,åväl som skänkta
sakei i<ommer att för,s,:iljes. blp-S1.

I

| 
rumeveils Rödakorskrets.
I Kliidinsarnlingen till flyl<ting-
rlågren gav ett resultat på.200 kg.
klä.der ooh om[<r. 40 par slror och
galcrsgher, allt av god hesl<a^ffen-
het.

Genorn X<retsens försorg ftrar
även an$kaffats 2L blodgivare,
tlka uttagits av syster Lisa f,råm
blodgivarecentralen vid F alköpings
lasarett. 6lw-SZ.

l-u*'.**l:lf
. $akape B va,nn i fredags

över l'rnterny BTI( med 6-4.
R,esiiltl,t:
Iii.:5' tsJlorrr--8. Crln 0 2, E. Än-

de;sscn- C. Prls.scn 0 -2, N. Björk

-S. t,. Lju.ngkvist 2-1, E. Anders-
son-B. Gren 2-0, L. Lindblom-S.
L. Ljungkvist 0--2, N. Björk--B.
Per"sscn 0-2.

Dubirel: Björk/A.ndersson-Ljung'-
kvist/Perssori 2-j,, E. Andersson-
S. R. Ljungkvist 1-2, N. Björk-B.
Grcn 2-1, L. Lindbiom-B. Fersscn
a-,2.

I{al;ape C-lag vann rned 6---3.

Målgörare:
Mats Andersson :J.9,- IDidor Anders-

son 15, Lars Bivesjö ?, Sven-Olof Jo-
hansson 7, Elof Rehn 5, Olle Karl6n
4, Evald l{anson 3, Stig Lövgren 3
samt K. E. Lundin, Ingrrar Johans-
son Reidar Sanfridsson och Bengt
Lövgren vardera 1 måI.



Kin n eveds
6hz-st" kultplats äger rikt inventarium

upptäckt av nisch i korets sydfasad lägger forskarpannorna i djupa veck

Uppflugen på byggr4ttsstiillningarna utpekar kyrko-
herde lf,urt Larsson håir de 1?00-talsmåIningar, som
påtråi.ffats på låiktarbröstet i kyikan. T. h. det under
resta,urering varande Kinnevedstemplet med en av
de allra äItlsta kristna gravarna invld sydfasaden.

I ner: en rpå 1840-talet, en på 1880- med kyikans mredel upprbyggd a,v
r talet sarmt en senast 1910. Denna högl.> Octr sedan ,har rnan inte

sista gick lhelt i den då för'här- l,hrunnit längre i arbetepa. Men rä,-
srkan'de smakriktningen ocrh gälldeldan på det stadiet tror v,i oss kun-
främst tbänkinredningen, sorn dållna fylla i med efternamaet, herät-
fiok den utformning den haft tillltar kyrkcherde Larsson. Om vi
nu. linte tagit alldeles miste rnåste det

Den pägående restaureringenlvara Anders öjehom, kynJroherde
innerbär hl. a. installerande av elek-ili försarn'lin-gen LT27-42 odh fader
trisk rklocrkringning samt insättan-ltill den kanske namnkunnigaste
de av nya ibänkar och ny predik-lav alla Kinnevedsherdar: Jonac
stol. Dessutom får kyrlkan en nyl6;si56m, s.orn innehade sin befatt-
altarprydnad, varjärnte erforder-lnilg råren 1743-77.

kyrka på förkristen

liga underrhålls- och förbättrings-l
dr"beten utför,s. Men främst harl Har biinenisc,tr funnib i
det kanske gä1lt att åferstätta lel Kinneveds k',rka,?
gamla hyrkomurarna i urspmng- I

ligt skidk, ,varvid -utt "uÅtlaiit .n1 i.nfressant upptäckt-gjordes
närt ett ho,pp o,rn att få fram äe o$s3^ i korets syd'fasad, Öår rnan

lsarnta "'.rrrutå de,korationerna. Tv- påträffade en gammal, tidi'gare
värr rnåste d"r k;;.1;;;;"_ ,1, icke,kåind nisch. ' TydLigen,har det
denna för,hoppning tilf "tåä" li- "utlt en ingång till koret - nxöj'

I 1"., hlirrir ä.oå --;_"'"":"._:_:|^ ligen prästens ingång -- som på
uerna rcrnoppning till sl.örsta de_ ,'.*^-"

It." trlivit gi.r.Ja,-'äa";;";;i, ligen prästens ingång -- som på

I murmålninga'rna ;i";; ;*-;;;l ett,..1vct<et tidigt stadium - san-

I nästan heliutplånaOu - unäu"|^- nolikt när den nya sa'kristian
l.fÅr oä,o" e^.''.^-,-i^. ;;.::*'byggts - ölivit igenmurad octrlfår göras för kortaket, där "ioä iYg3ls - 

/orrvrf, rgenmurao oon

större fragment framtagits, .u*t 9Tufter bildat en nästan rneter-
för måtningar p,å ett pai pelare i id'iup' vag.ke.rt, dekoyrad n:1c\ orn
långhuset, de sänare aåOt i"te *.- lL"T användning det nu spe'kuleras
deltida. ltrvllgt.

Kortaksmålnin!4arna tir d,cir_
emot högrencissunsarbeten frän
1500-talet, till uilket 

^on i"un-
nat sluta si,g genom de tulpan_
moti,u soTtL rir genomgåend,e i
cleru och d,å, man uet att tulna-
ner itfte förekommit i, landet
löre rlenna tid,. Och d,essa m&l-
ningar kommer nu aLt komplet-
teras au konseruator Oile Hett-
ström, Skara.

Folbygdens medeltidskvrkor lör knoppost kunno röknos på
eno hondens fem fingror. Kinneveds kyrko är en i den långo
roden och skilier sig ur den synpunkten inte mörkbort frön de
övrigo. Mörkligore ör döremot det ovonligt rikc, i möngo
siycken medeltido lnventorium den rymmer. Och under den
restourering som pögöit sedon iuli mönod under ledning ov
professor Gunnor Hoving, Göteborg, hor fromkommit soker,
som yiterligore understryker Kinnevedsheigedomens kcrroktör
,ov förnömlig kyrkoklenod. Templet pö den förkristncr kultplot-
sen förmedlcrr en obruten trodition frön tidig kristen tid.

Av den nuvarande l<yrkobygg-
naden har ,man kunnat konstatera
:att de tb,åda östliga traveerna ooh
koret härrör ,från en 1200-tals-
'byggnad, 'berättar kyrkolherde
Kurt Larss on. Läktarpartiet
är förrnodligen ,från 1600-talet, då
kyrnkan tillbyggdes rned en tredje-
de,l av sin nmvarande storlek. Oclh
tornet tillkom 1819 och är alltså
,ärslbarn rned den Wallinsrka rpsah4-
'boken.

Känt ar att kyrkan under sena-
re tid undergått tre restauratio-

Intressanta derkora.tioner
på läktarbröstet.

Men gäckades förhop,pningarna
i ena f,allet, så har det blivit po-
sitir.ra ögerraskningar i andra ! På
lätktar'fbröstet har man såJunda fått
fram ,gamla, gansika väI bevarade
samt daterade må,lningar. Efter
vad som thittil,ls hunnit friläggas
kan snan rbl. a. ;konstatera följan-
de: >Anno 1733 är denna ]ii.l<tare

Det finns en tanke, mm den
dr - amser d,e ltirde - ndstan
alltför besti,clwnde för att man
skall,'''u&ga siitta tro ti,ll den:
Har nischen möjligen uarit en
böwentsch? Men som sagt: tan-
ken iir kanske alltför bestw-
kand,e.

Senare har ni,sclten, helt fyllts
'i,gen och den forna mu,röppnin-
gen putsats öuer - så, noggrant
att man i,nte haft nå.gon som
helst kiinned,om om den förciin
rnan nu knachad,e fram da ur-
sprunglig a n'Lur&rnd^

Altaret det ursprunglig'a
kvaclorstensaltaret.

Det är f,örresten flera intressan-

W



så snatbbt sorn man iinskat. Nu
hoppas rnan emellertid att återin-
vigningen sikall kunrra ske ;snarast
på det nya året.

Och sii'lterli,gen bI,Lr det en d,ag
med, prrigel au lju"s bygd,ehög-
fiT, då klockornas m,almtungor

. åter får kulla t,LU sti,lla andaltt
och helig tjtinst i, d,et å,lc{,ri,ga

försarnli,nustem,plet, framstrå,-
land,e i, förnyad oc'h, förskönad,
gestalt !

Ty att tionneuedsborna har
stn helged,om onnesluten i, si,tt"

Dd,rnr,(r, å,to"nke, i gl,ad, oclt,
gi,urni,ltl håghamst, d,iirpå, h,ar
red,an tyd.liga beur,s ltimnats.

Ell.

lr I .
Ktn nevedsm tn ne GVta upptäckter sorn gjorts, sedan

tidigare t'estaurationers inre kyr-
korskepnad skalats av. Sedan ett
ldecimetertjookt putslager avlägs-
nats, lhar sålunda altaret ,befunnits
vara det ursprungliga kvader-
stensaltaret, Irlågon relitkgiimrna
har' ännu inte påtrli-ffats, men hu-
1ru därrned för,håiler sig skail vi-
ldare undersilrkas. Och man har
lookså l<unnat konstatera att lång-
I hmset. tidigare hatt två ingångar,

len på sydväggen, vilket inte är
lså mär:kligt, sa*t en på nordsidan, I

ivitket df"*?l, är,hetydligt ov.an- 
I'ligare. Av allt att döma 'har des-

sa rnurats igen samtidigt som läk-
ri tarpartiet tillkom på 1600-talet-.

i

I Iler'nya alta'rprytlnatlen

,blir ett altarsl<'åp med ky$kans
' förnåi.mli'ga rne.deltida apostlafigu-
rer samt ikrönt av det kyrkan till-
höriga me'deltida rkrusifixet. Gi,vet
är också att kyrkans kanske allra
'frrämsta inventarium * madonna-
'bil,den, ett syd,franskt arbete från
1460-talet - efter restaurationen
får en ,plats vändig 'klenoden. Den
rrndergår nu restaurering.

Den predikstol som Kinneveds
kyrka Ihittills haft har varit från
1840-talet ooh då avlöst en äldre
prediikstol ,med tak, av vilken ta-
ket funnits bevarad. Detta skall
nu sättas upp över rlen nya rpre-
dikstolen, ritad och avpassad rned
lhänsyn till' denna ga.mla kyrko-
relik.

Glarl offervilja för f,ör-
amlingshelgedomen.

rllöstens väderleii har inte ibara
haft sin rnenliga inverkan ,på jord-
rbruket. Det har också'haft känh-
,bar.a ,åtenrer'kningar på arbetena i
Ilinrievods kyrika genom att de ut-
förda,rn,ålningsarbetena p,å grund
av den rny,ckna furkten inte torkat

Ett

"Storc doldonsen " 1743"

Nuvarande prästgårtlsarr. Torsten Gusta,fsson med sonen Tord
/ {v-sz "

vid den unika byggnaden.

Ett Kinnevedsminne från >>Stora
d,aldansen> '1743 ! Onekligen l'åter

rande vid Helsingfors övergång
till ryssarna 1742, sedan han förut

det sorn något av en mystifikation, i i fem veekor varit ensam präst i
men den som avlägger ett besök I staden besökt och vårdat 6.000
på Prästgården i Kinneved får ett l sjuka och begravt 5,000 döda. Han
påtagligt bevis för påståendets lvar ock med i slaget vid Korpö-
riktighet. Blickarna fångas ge-'ström 1?43 även som vid. dalaa[-
nast av en magasinsbyggnad på {mogens desarmerande i Stockhölm
,gårdstomten, vars stil märkbart f samt'na år och vid andra farliga
skiljer sig från det gängse bygg-ltillfällen. Ofta har han varit van-
nadssättet i bygderna stil I mäktig av köld, hetta, nattvak,
som är omisskännligt dalsk i såväl lhunger och smittsamma sjukdomar
detaljer som allmän formgivning. I och så vitt han vet är han den ende

Men så är det också en särskild lpräst i detta krig, som förmått
Iiten - 

på sitt sätt ganska rnärk- | genomgå dessa svårigheter utan
lig historia - förknippad med den- latt sätta livet till>.

lffiöhler, Mattur
MÖRELTYGRTi, MADIIÅ$SNN
biliigt.

I,. GI,IS?AFSSONS
MIiI}II}-AIItr'ÄF",
Shilarp Tel. Kinnarp 1?9.

'ffiil

ffi,,
ffi:

il'

rr5 [rDLvr ra 
- 

rvrA[tlrlJ4u trrsu u9l1- | 4LL $QLLa trvcL LlIl)).
na byggnad. Den uppfördes någon I Så gick det alltså till när min-
gång på 1?00-talet av dåvarande I nen från ett deltagande i >stora
Kinnevedskyrkoherden, prosten I daldansen>> avsattes i en Kinne-
Jonas'öjebom, som innehade sitt|vedsbyggnad, nu fridlyst och lag-
ämbete 7743-77. Denne öjetromlligen skyddad för åverkan.
vry en ganska märklig man, kan- | Under kriget fick Jonas öjebom

*
*
*

rekorrnmenderar sina f önstklassiga tillvernknin gar
DAM- och HnRTUNDERKLÄDER
i C'IIARMEUSE och NYLON.

ske den mest namnkunnige i pas- lmissiv till Kinneveds pastorat,
toratets herdalängd. Det heter om I predikade prov och fick församlin-
honorh i Warholms herdaminne att !gens >glada och enhälliga kallelse>.
han blev >bataljonspredikant vid loch herdaminnets karakteristik
Älvsborgs rqgcr:'lente och r:råste lav den namnkunniEe 'Kinneveds-

BRODERNA LARSSON
BILVEIiKSTAD & BILSKOIA.

BILSTATIOI\I.

TeI. Kinlarp 32.

REPARATIONER OCH DELAR TIIJL HUMANÄ PRISER.

K,NNA R' u &utt{rit Låk e?--i'
JO,IIN FRANSSON.

DJUR- och GODSTRANSPORTER.

Tel. Kinnarp 118.

Ki ffinarps
Texti lindustri

TxtL. 85.

av

strax åtfölja arrr6n tili Finland>. iprosten blir: >en exemplarisk rran,
Och det förtäljes vidare om ho- lnitisk lårare, sträng ordningsman
nom att >liär utstod han mångaloch förträfflig ekonom>.
svårigheter och faror, var närva- L flfi,



Nästan hela Slutarp nu
'J&- med i Samhällsförenin

Föreningshus löser Fritids-$lutarps !okalfråga

El;-EI]::lii1tili-'n-]::l::]:::Fi:::::::|'.:]".'T-*.:r:i:.lii:ll:]il.:i'l:ii:]

Föreningshuset i Slutarp kommer till rnångsitlig användning. Se-
naet ha,r här flrats briillopsgille att döma av äreporten frarnför

ent16n.

Energi och föreiogorondo hor pröglot Industri-Slutorps mer-

kqntilo offensiv - enkonnerligen på möbelmorknoden. Denno

frisko fromötondo verl<or emellertid som sig bör öven inåt och

kommer den ollmönno somhöllstrivseln till godo. Somhöllsför-

eningen och Byggnodsföreningen - bådo under scmmo orö-

föronde - hor under de senoste Örfiondeno orbetcrt pÖ oit

göro Slutorp till ett trivsomt hem för ung och gommol, och

fiol kunde ldrottsplotskommittdn fördigstöllo sino drömmors

i mö|, hoppstöllningor och löporbonor. '

| _ Samhä'sföreninsen bildade lvarrned det fritidssysslande Slut-

Iri *d";'ä;i:--;.bä irln" "i 
anp" - i lilchetsned tusen och ett

l;;""];i*",, i"*äf'""räi äiT "ii.t" 
ardra wenska Jandsbygdssam'häl-

,n"-;#-ii-äx-";å*-"" ."å"*rig,ren - ha.de att dras.

gatulbelysning, lberättar herr R a g- 
|i" " lånaiss o n, som. har sut- i e.tf,dsouxrna.rfe*ter finan-

Itit ordförande i Uaa.-SrÅafi.- | s'lerar .verks'amhoten.
jföreningen ooh Byggnadsförenin- | EamWillslöreningen kund,e reilan
lgen sedan deras respehtive födel- lc koltå,ren börja föruerkh,garseå1. Byggnadsftireningen komlsino sAtten. Upplysni,ngsid,öemq,
till 'år 1939, ooh avsjkten med den luann ytart resonqns inom, suanhiil-

'hållisfiirening fann emellertid lCts-

ningen - ooh därtill en så slit-
startk lilsniag, att den ännu 1952
fina,nsierar thela ver'ksarrlheten. De
stora nrtrdsornrnarfestligheter, som
man ända från startåret rhar an-
ordnat på Tångavallen, har ju hli-
vit succrSer - succ6er som nume-
ra ihar fått tbouquet av tradition -iooh titrlsamrnans mcd medlemsav-
gifterna, som nästan hela rsamhäl-

llet hjäI,ps åt rned, ger de f,örenin-
gen den ekon,omiska grundval s,om
behövs för fortsait verksamhet.

Och nog fi,nns d'et plats n kassa'
skri,net. Äuen om ett gatubelys-

Ordföranden i Samhällsförening-
en och Byggnaclsföreningen, herr
Ragnar Johansson, frarnför see-

nen i Föreningshuset.

at
ni;ngsniit kom ti,ll ståncl för ett 20-l *1. u" t:t,ti,:tniiist,rlri:bostu,rJ.
tal å,r sedan, så, fordrar d,etta gr,- | U,rr,",,*,",,,,,. fii't,rring.lliyggnacien år
uetui's ett ganslm kostsamt Tryy- f a,,,r",,r,:,, cgeirt.lii;:i samlingsloka-hå'll, och diirti'll söker man utDidgal i.,,,. i Jlrr:a'p, lroi*mer den 1.ill en
nd,tet i takt med. öurig samhriZis-l .in,;1,"1 nriirrgsi,!ig anr.iirrdnlng.eupartsion' senast'i' år har en så'- ir,,,,"'ri,,,, rrL iill .riiirriilln,r or.i) fri-dan utuidgning företagits, i d,et aA .....". ,:.
tjusn(itet utstriickts åi ir;;;så;: )il:l,.ll']**ri:j, 

tili of ieniliga ci:L::s-

den. samrriiltsbebggg"t*"i ar" 
" 

iu ,11].:t:,::]. 
ttit'gu"' t'ii1 'tar-nilje1'ester'

sanskakoncentreraa,""ittåtä*ri* l'i^o:,.l:'on*tottiila'r 'ch briillop' Ti-

ti,studs har und,eruifi;;";";;;;;- ']ji;i:." n.r c{år anordn,r''q biorijre-

tysni,nsm, men ett sö+"i ii*iå" ':t1t]ltl"'lar --* iltt rekniska möjlig-

foraris iitw fuyt 6, åti- iän" ]]::ll'll" rintrs **, ricir iigrlrcrör'e-

sltuggtorna korta t, sturaip." ]'";]i'..'1, 
i1"t'ra'ngr::iaY ci;i oolr ciå dans-
nin;4ur i 'iokal,en. Stoira sa-

Samrhällsföreningen har även .lc,ir .irar iivc,;:r sci:nigh utlustni,rg,
soli' sig i ståntl ati inkö'pa den I 

lri,h tnr.:i,tanJl kau riie.n iiven i,å r;e

,fesl,1i1*ir, cir.ir n:id,so:q.rlrariielgernas | :r:n'ir,r' i rslur.arpg iör,eningsbl.gg-
,begivenir*f*r åger nrm. l*rxi"

?iinti;rvallen en fiirst-
lii;r,r:;ig id rol;tsplp65.

i,it'"jf) ,l:ii**d** jilrrra.r;s lli.ss-" Iin .llesi- ac,h glädjcdag var det
t"tså*.1.*.t;rt,;ti,l, l-irr;c$ rr'ukiimst"k,,r-, :i ,:l.ut:rrp. d;i dcrt nry::, icirctt.spia.t-
ft:ir' :it:+t.r:t," hiirjerirlr frrin Sa;nhiilis- iicn T';urgav:riltrn i soi?ras lairds-
förcr:in;c.lr --, ii*l var nå.r. Ce,ss 1o- iltö';'diirg'ek:r'igt-icr. lcirolts,piatsfiire-
1;i.i*ilLi 1.'ijr.r'jir.;.idc vcri:hsrl*hc1",r, lriiugen, sonrför' nå1},a år sc,Can

t:{.,:1;i :11":,!,tj koi' pii ir-,iin att 16"u- 1i;i'ert*g }rirdl iii.nt ocir projei<Le-

n;;rg:r'r,iig*n l:tt.tt ri;pjii;r,:r cn till- iring av jtfu'cit'Lsfi:r'cningen, hr,rr hiir
.{",3'r;"u 1;:',|:"tx f ör i1e1. I't iticl-ss},sslat - r:rt{nai; rlt iijistklcssig i fotbclle-
cir: I'ilrii.:'rrit. joch .i riici;'oitsonirtielc. "i':i,ngavaiien

.i.-.,ij' ctt tiri.1a.l ;rr -rctlnn upplijr* iail' ,!,i,;.ilil{"1riigcn t:i.t }r:thir.g så{ gott
tl,::s ,-,it Sl,il'rarpr,s ji'brening.lhus i ll t'r. ''''ig*t till cl{:'t Tlt:vtiads- oc'h

f:r'i.l,itr,:iiii:i,;i*t uii ir{öbt'liililrr;trin. 1}-'j'lilc:l$'r i:1'ärP' stt:m rnånga fi'ivil-
iri\,iii:j,it::{i,0C0 kt'on,-it' gitli förr:- jliga' 'iir'af{crr cn"crgi*lkt bygger p;i"
'i;lgci ir)*i, p,ir ,men rlcn fiitiga a.n- | Bitl.

inrrcsir:r.il.i, .}*titil.iti. 
1.,4e cllen}Sa,}}-srut- 1 ll?j:--i.. torsdag.s trrväll anorclnat ad-

" - - --,. -, ,,I lventshögbid lDed försäljning i Sa.tem.Iillx{:,t\\L I iorcit;ilgtn vrr 8an.q'Ko i lereAitå trOtts av u\rr.rg.ii*t Oskar

vii.nliliirrg, sorl1 byggnadcn ,har, *"

iä* ,ros ror i i , ,rr.1 -l;'erd
iltt l1rt, r'al ett rjven-,iröva.-i väl- i i Kinnoveds kår av Tinga Viljor

g.rxi iiui.il. {r'l;:r brirja*, och glenotn I il lotransson oeh >Sångai-Sara>, fru

Kåren planerå.r ett offentligt möte
Itört:tt,iyt,tlslt,aggu,atyr;n,, so/,? 6r j li .Slutarps_missionhus söndagen den

!Lt1tiu.tt, tit fiL,ttta,r7s t't'utr, V.-t{1r,,,,, I llX*tt'-iL i{:":T.er_at.t. bli ut-

2t,!itt r :tj.:lt) l,'.tlrt u<,ll rurttntcri I

l,t.tii *atn,l,,iny1s.t;rti,*r, en, *tö'rre och en,
,ttt,i,x,tl'r't.:. [örutonz {t+tnbu,ret' <tt:Jt
"lti 

Ni.i tyr tt t t Ttyt l;ar li t 1 g g nnden't, ö,u t'ig t

,trtr, j ;;1.;,r;ir;i -r(.Verj;{ r. år' mr,ult'n1- I lSara Josefsson, sjöng flera sånger.
ttlii!iii1 gai'*ritei'rrler sitt d{'irigai'c- i ll:lt-1:ll-q!" l?qdp--11 rJV-kårens

-ekn1,;,r:v6i:;natien. r.. 
". ii..', i,; i llåt?åi;åT:f åi1*åå.1;:j;?"å:äril

Jtilil::'ntt:,t.li,s,:'r 1l.-,t..{'ila sarlana. .r'eversei' i lresultatet steg titt 600 kr. frögtiae.,
ti)t el-t slr.:rir::a.nlagl 'rrårde zrv 13.300 i lavstutades med att IJV-arna avgav
kr . I lrö:91:

var .att lindt'a derr lokalitetsn'öd, llet, och med. tid,en uar prahtiskt



trfr rst m k[ fr mtn ffimsImgfnfurlk

Fr|ikinds erk, siulrkassa
Uppbörd av avgifter hålles i

Kinnarp hos kassören tprsdagen
den 11 dec. kl. 17, i Slutarp freda-
gen den 72 dec. kl. 16 å Kätledals
kaf6, i Luttra skola onsdagen den
17 dec. kl. 14.30 samt i Vårkumla
torsdagen den 18 dec. i Helga Fors-
bergs affär kl. 15.

Alla resterande avgifter för år
1952 måste inbetalas och all sjuk-
penning och låkarevård m. m. tor-
de utkvitteras före årsskiftet.

Klipp ur annonsen!
Styrelsen.

'Kromosomägg? otltZ-Sl.
Ett rhönsägg av inte alltför van-

liga dimensioner har kvarnäg.
Oskar ,folhansson i Sl,utarp nyligen
kunnat rhämta in fnån sitt [röns-

En pulla hade näm,ligen

Iiinnarps Juniorfören in g
hade i söndags em. offentlig advents-
.lrögtid i Axtorps mission,shu,s. Eln
,un:or' 1ä.;te en välkomsthälsning.
Iiedal<tör l,'olke Nordangå,rd talade
i an,slutning till orden >Se, din ko-
nung triomirrcr>, vilka ord också rrötte
le närvarande på eLt synligt sätt
genom en transpalairg. Pastor Algot
f{arlsson r,,recl frri sjöng duettsång
:eh ett offer för junioivei"l<,sa-mheten
'nsamiades. - Itrfter kaff eserveringen
läste n:rgr:a junior'flicknr. u"rsar. !c-
lan också en pojke läst versar ont
r,dvent. a.vslutades högtideri mecl sång
och bön. 1(rL-{d.,

HO}{F'I|T{T!ONS AB d.} il 3
3/'t äA A tt')sr,urÄilP Yg/g_Lc

SLUTARP. Tel. tr45 I :J::;lFtåSl
Slutarps

Handelsträdgård
r"ekommenslerar,.litt välsorterade Iagor av

I,T}KRI,OMMOTi, fiIT TJI{VÄXTI'Iå,
VIIiTIIIiKIiANSAIö rn. m.

Tel. F'alkiiping 2-10 ?0.

rekgmmrenderar sina tillverkningar av FLAKLÅS för hålstvagnan.

Utför reparationer, exenterpressning, svarvning och sv-etsni4g
samt övrigt vad till branschen hörer. - Välgjort arbete.
Humanå priser.

fiutmfrrt$ $lti.nkeriusrkstnd
TeI. 17? - SLUTARP - Tel. 177

rekommenderar sina tillverkningar av

BYGGNADSSNICKERIER

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

Vätgjort arbete O Humana prlser.

Sert Joftsns-sgfrs
SLUTABP. Tel. 37.

>nedkommit> med ett ägg,,som
m{tte rhela 8 'cm: i längd och 1Z

l,cm. i omkrets samt vägde 11b gr.
lDet innehöli två stora gulor.

6
o
@

Til)ver'kting:
T}Å&[{JNDH}&KLÄDEE i CIIAR}II'USE.
'l't'lriorr Kinnarp 133.

Plåtsiageri

Utför alla s'l,a,g av PLÄTSLAGERIARBETDN
fort, väl och billigt.

Sfufcrps Kvarn
rekornmenderrar sitt prima }fr,tröL, såsom vete, råg-rsikt, sarnsikt,

F0nIifiVÅROIi, GöDI{ING m. m.

Köper alla slag av SP,{I{NF{ÅL.

Tel. IiIl!{l{iX,IiP 103.



Falbygd$il$

rehormmenderar sina tillver,kningar a,v

MöBELTYGER i ylle, ra,yon och bomull.

Erik Gabrielsson. Tel. Klnnarp 5g.

En häst
Ll/z är, till salu. Tel. 102 Kinnarp.

Fältstrrjutnihg
anordnar Kinneveds SkYtteföre-
ning söndagen den 14 dec. kl. 13.00.

Samling vid Byslätten, Kinneved'
Farligt område sYd och sYdost

om Byslätten. t
Styrelsen.

KINI{ARP.

$fiissiottsauktion

anordnar på söndag kl. 15 ett stjärn-
nröte i Slutarps ntissionshus, då ut-
ndmning av stjär'nmedlemmar korn-
ilter att äga rum. I nrötct medver'-
kar UV-sekr. Karl-Itrr'ik Ancleis,scn
och UV-leda,*na Algot l(ar'l^qson och
InS-Britt. Tholsscn. IJV-arna "srvara
för ett progl'anl beståend.e av dialog'
uppläsning-och sårig. I5ltz.S2 .

Uäueri
c
o
aSL UTR,AP

*
*
*

Kinneveds. UV-kår

Slutarps Missionshus
STJÄRNI}IöTE söndag ktj_1q. Utnämning av stjärnmedlemmar, dialog,
sång, uppläsning, tdl. Koilekt. Medverkande: UV_sekr. Karl_Eril<
Andersson, Algo{ Itqrlsson och UV-arna. V älkomnal '-

Kinneveds UV-kår.

oht
-51. SlutarPs Jtlltiorfönenillg

hade i tisdags försäljning. I(ommi-
nister Otto Jans;on, Liared, talade
om >Jordens salt och vär'lclens ljus>>.
F örsäIjningen leddes a.r pastor Aigot
Karlsson. Resulta,tet biev 700 kr.
Pastol Jansson sjöng under kväliens
lopp flera_ sånger', ornväxlande till
orgel. och gitaffackompanjemang.
Eitt tack tiil alla, som visat. intresse
oph deltagit i försäljningen, uttaia-
des av juniorför'eningens ledare.

Dragningslista
för

I{inneveil Skytteförenings lotteri.

håIles i Kinnevetls. folkskola freda-
gen den 12 dec. 1952 kl. 15.00.

Andaktsstund av Prosten Ahlner'
F'alhöping.

Gåvor mottagas tacksamt.
Varmt välkomna!

X{yrkliga Syföreningen.

Julgranar
säljes lördagen den 20 dec.
i Slutarp kl. 10-12"00,
i Götevo kI. 12.30-14.30,
i Otlensberg kl. 15.00-16.00.

Hemvårdarinna .i

ttln-{['- Frökinds komrnun

Tiil ,hernvård,arinna inom !'rö-
{kornmrun fr. o. m.. 1 ja,n. 1953

har hernthjälpsniimnden antagit fru
Cla,ra Pereson, .Visby.

!.ueia{"eLt
&nordnas i LOKAL VINTDRNY, KINNABP,

lörtlagen den 13 dec. frt. 19.45.

F''öredrag av Folkskollärarinnan Nanna Viberg, Mullsjö.

LUCIATABLÅ.
Sång och musik.. * Sketcher. * Kaffeservering.

Såväl yngre som äldre hälsas hjärtiigt välkornna
Luciafest. Inträde: 1: 50 och 1: -.

till vår traditionella

I N.r.o.

Vinst nr
>) ))

lottnr 382
)) 783
> 710
> 318

1

2
ö
4
a
6
7
B

I
10

illililil ililililililillill ill lll lll lllllll l lll lil lilllililililll ll l ll lll lll lll lll llllll ll lll llil lll lll llilililiil ililtl

Slutarps

Handelsträdgård
rehornrneritlerar sitt välsorteratle lager av

I,öKBLOMMOR, KRUKVÄXTER,

VINTERKRANSAR, m. m.

Tel. Falköping 24070.

lltillllllliltliltlllttttrtttltitltiltttttrtutttillllllltliltlllilnlilililmiltltililtrltl

Vinsterna få avhiimtas hos Jrrlius
I(arlsson, Kinnarp.

Kinnarp den 12 december 1952.

Thure Folk.
Kontroliant.

>)

))

>

)

>

xqÄ

899
6:]4
994
275
468

L',)åäJ''NSAB @"fftieTillverkning:
DAMUNDIIRKLÄDER I CIIARMEUSE.
Telefon Kinnarn 133.

Fröklnds foiksrkolestyrelse t'Åe - Sf ,

har tr'åltit sammanträde. Besikt-
nin'gwnarrnen hade hos lärxstyrel-
sen avstyrkt uppförande av lärar-
bostäder på det av folkskolestwel-
sen ör.eslagna området. enär detta
skulle rnedföra en eJ önskvärd
apridrring av ibelbyggelL€n. Folk-
skolestyreisen rbeslöt att rhos läns-
styr,elsen vidhålrla sin ståndnunlkt.
Linjebuss hade uppsagt samfliga
Skjutstrontrakt. Att undelrhandla
rned bolaget samt u,pprätta nya
kontrakt valdes ordf., vice ordf,,
samt ,överlårraren . En begäran

pri,r,"atperson, som nu ,kör
Idkjutslinje, att få över.

från en
en sfiru

den ibehand
nu ,finns,
hålla snygg

flytta sitt ,kontrakt på iS. J. god-
kändes. Eolksl<olestyrejsen heslu-
tade iarfordra kqstna.ds,förslag på
rnålning åv nederdelen av korido-
rer och salar i centr,a,lstkoian. då

ling av väggarna sorn
har visat sig svår att
. Till ordf. i foll<sflro-

lestyrelsen under nästa år .omval-
des,hernmansäg. Ivar. rGustafss,on.
Slutarp, till v. ord.f. nämndeman
Erik lGustaf,sson, Kinneved. och
till folksrkolestyre)sens sekreterare

rlöverlärare ,Georg A. öhrnell, Bör-
ilstig.

tthz-sT.
Kinnarps kyrkliga syförening

hade i fredags sin missionsför-
säijning. Efter. andalktsstund av
prosten A,hlner, Falköping, följde
'kaffedrickning, varef ter försäljnin-
gen vidtog. Det ,blev en vacll<er
b'ehållning, netto kr. 2,661:5A.

I

I

I

t;



FRöIIIND. tblv-S2..

F rökinds kommuna.inämnd har hål-
lit sammantråde. I enlighet med
lånsstyrelsens resolution av den 7
nov. 1952 åiåg det korrrnunalnämn-
den att utse ledamöter i arbetslag
för vinterväghållning fr. o. m. 1 jan.
1953. Till ledamöter i arbetslag n:r
91 omfattande Luttra mot Smeby
till Vartofta kommungräns utsågos,
Erik Johansson, Gategården, S. Da^hi-
man, Knaggården, Lennart Anderry
son, Skövdesgården, Einar Anders.
son, Skövdesgården, Guirnar Anders-
son, Uddagården, S. Dahl, Uddagår-
den, KarI Gustavsson, Skattegården
och Alex. Johansson, Gategården,
samtligas adreqe Luttra, F alköping.
Till lbdamöter i arbetslag n:r 92 om-
fattande - vägen Falköpings ståds-
gräns-Luttra kyrka, K. Sandklev,
Gropagården, Artur Gustavsson, tr'og-
degården, Ingvar Kar'lsson, Fogde-
gården, A. Liljegren, Backgården, R.
Vigholm, Skräddaretomten, tr(arl An-
dersson, Knaggården, G. Äronsson,
Foglagården, Gus. Johansson, Stom-
men, E. Glad, Backgården, samt f.
mejeristen Sigvard Larsson, sämtli-
gas adress Luttra, Falköping. .Ar-
betslag n:r 93 omfattande vägen
Luttrd kyrka-Ledsgården, G. Ahlin,
Rogestorp, Lennart Andersson, Maj-
negården, Olof Johansson, lrlajne-
gården, Arne Gustavsson, Liden, Ivar
Andersson, Vassagården, L. Efrims-
son, I{Iockaretomten, Gu.stav Johans-
son, Lillegården, V. Sand6n, Lillegår-
den, Sigurd Johansson, Munkagår-
den, samtligas adress Luttra, Falkö-
ping. Arbetslag n:r g4 omfattande
vägen Ledsgården-Sluiarp,_ H.
Trygg, Lillegården, Gunnar Svens-
son, Ledsgården, Georg Ändersson,
Ledsgården, Kall Johansson, Nolgår-
den, H. Bertilsson, Mönarp Lillegår-
den, S. Arvidsson, Mönarp Lillegår-
den, Oiof Sand6n, I3ackgården, Valcl.
Joharisson, Siggagården, Nils Sa-
muel,sson, Backgården, Arvid Johans-
son, Solliden, samtligas adress Slut-
ärp. Arbetslag n:r 95, omfattande vä-
gen Slutarp-Mönarp, tre stycken
från Mönarp Storegården, samt Bror
Andersson, Ledsgården, Torsten An-
dersson, Backgården, Sven Johans-
son, Ledsgården, handlandena A. Set-
terberg och Olof Nilsson, Slutarp,
Bror Johansson, I(varntomten och
Ragatår JoharuÅon, Trekanten, samt-
liga adress Slutarp. Arbetsleg n:r
96 omfattande vägen Slutarp-Vår-
kumla Rune Svensson, Millomgården,
O. Kjellander, Joh. Johansson, Liden,
Bengt Nilsson, I(otarp, Arne liarls-

son, I{allagården, Gunnar Eriksson,
Ilallagården, M. Rutman, Nyhem och
II. Vikström, Hallagården, samtligas
adress Siutarp. samt I{. I{jei16n,
Stränggården och B. Vård6n, Nolgår-
den, de båda slstnämndas adress
Vårkumla, Vartofta,

Från liinsstyrelsen hade ankom-
mit meddelande att grundkartorna
för l{innarps och Slutarps bygg'nads-
planeområden voro färdiga. I avgivet
yttrande hade överlantmätaren före-
slagit att till förrältningsman för
upprättande av'byggnadsplan i Kin-
narp och Slutarp förordnas distrikts-I narp och Slutarp förordnas distrikts-

llantmätareh i l"alköpings distrikt.
Korn:munalnämnden som hade attiyttra sig över förslaget, beslutade
enhäIligt tillstyrka överlantmätarens
förslag.

Två handiande inom kommunen
hade anhållit om tillstånd till för-
säljning av pilsnerdricka kla-es 2, till
av.hårntning. Kommunalnämnden be-
slöt enhälligt yrka avslag på ån,sök-
ningarna. trn lastbiLsägare från Siut-
arp hade hos länsstyrelsen anhållit
om tillstånd för beställningstrafik för
godsbeforclran. Ärendet hade remitte.
rats till kommunalnärnnden för ytt-
rande och beslöts tillstyrka ansökan
med motiveringen att de inom kom-
'munen befintliga lastbilarna varit
överhopade med körningar och det
på grund härav varit svårt att få
körningar utförda i rätt tid.

llr-og"n Vinterny av NTO

I i Kinnarp höIl i tördags kväll
lsin traditionella Luciafest. Efter
jhälsningstal av Sven Andersson

Trafikföretag:, som kunna beröras
av den ifrågasatta trafiken, så ock
andra, vilka är.endet kan angå, äg.a
att före angivna dag till länsstyröI-
sen inkomu,ra med skrifiliga yttran-
den över ransökningen.

Mariestad å landskansliet den 22
december 1952.

l^-!4:v"r41ö!ver 
a Y

thölt fnöken Nanna Wiberg, Mull-luulr Lrr(J]Kcll. Äaruta vvtoerg, Ivrutl-

lsj,ö, ett anslående och livligt upp-
skattat an'förande över ämnet
>Tarppade lj,uslkronor>. Därefter
fr,amträdde Lucia med tärnor oCh
utförde ett vackert sångprogram
med växelläsning. Under kaffe-
pausen sp€lade. bröderna Johans-
son, Fr,öje, och Lar,s Larsson nn.
denhåiiningsmrusilk. Programmet,
som följde, omfattade sång, mu-
sik och deklamation och vidare
ett ,par lustiga sketcher. Kvällen
,avslutades med ,follk1e,kar. Till
den trevliga festen hade infunnit
sig omkring 200 personer. Man
f,år hoppas, ått till nästa år loka-
Ien har uthyggts, så att flera kan
bere'das plats än under nuvarande
förhållanden. Lrle-sa.
Kinneveds SLU-avtI.

lhade den 10 dec. arnordnat en
familjerfest i föreningslokalen,
,Slutanp. Inbjudna voro medlern-
rnarnas familjer ' samt .oftens
SI:KF - och BF -avdelningar. Avdel-
ningens ordf. Bengt Nilsson hälsa-
de vällkornLrnen, varpå fngemar,Hal-
lenius, Kungslena, i ett föredrag
r€dogjorde för de olika punkferna
på SLU:s program. Därefter in-
trädde Lucia med tärnor ,ooh

stjärngossar och uppförde en vac-
ker oeh stämningsfull ta'blå. Lu-
cia var Värna Danielss,on, Slutanp.

Efter kaf,feservering framfördes
ett uppslkattat under,hållningspro-
grarn, hestående av sång, musilk
odh sketoher. Ritksd,agsrnan Hall,a-
g:ård ,framlbar de inlbjudnars tack.

Kvällen av,slutades med ,gamrnal
till nausilk av Åke Thörn och

Ej'd'or Andersson. f dansen deltog
ga,rnmal och ung med Iiv odh

Iust. över 200 pers,oner hade in-
nnit sig ti,ll den trevliga afto-

Till kommunalkassör för L953 val-
des nämndeman Erik Gustavsson,
Hassla, Kinncrp.

KTING'öRELSE.
John Änctrersson, Siggagården, Slut-

arp, har härstädes anhåltit om till-
stånd till beställningstrafik för gods-
befordran rrled stationsort i Slu-tarrr.
Frökinds kornmun, med bilen P'2757.
lastande högsl 5320 kg.

An sökningshandlingarna hållas här
tillgängliga intilt den 2A januari
1953.

LÄNSSTYR,AI,SDN.
nen.

Frölrinds kommun
Hemvårdarinnan, Syster Clara

Persson, hörjar sitt arbete den 1
jan. 1953. Hennes urppgift är att
vid intrii"f'fad sjukdom biträda vid
skötseln av hern där akut hjälP-
behov föreligger. Ersättning utgår
efter taxering och ibarnantal. Kost-
nadsfritt tili mindre bemedlade.

Anmälan orn hjälpbehov göres
till ordföranden i Hemhjälpsnämn-
den tr'ru Elsa Andersson, Präst-
gården, Böstig, tel. Börstig 69.

Galt
finnes tillgänglig. Passande till
ungsuggor. Sörby, Kinnarp. Tel. g6.

erhåller anställning.
AB Kinnarps Textilinilustri.

Tel. 85 Kinnarp.

ailmänt avliållen av alla hon, kommif
i beröring med.

irlfmrdras

Prästbolet, Kinn,arp. . Partiet om-
fattar 772 träd med 'beräknad ku-
bikmassa av 54,5 kkrm. I

Stämp1ingslängder finnas till-
gängliga hos unrlertecknad.

Anbut[, rnärkta ' Skog ", skola
r,rara undertecknad tilhanda senast
den 31 dec. 1952 kl. 12.00 på da-

F ri prövningsrätt förbehålles.

Kinnarp den 17 dec. 1952.

Kurt Larsson.

Kyrkoherde.

8dlllt{#t

anhud
rotstående skog å Kinneved

mmH$ töreningslokalen, $lutarp
Annondog Jul kl. 20.

* MUSIK AV AAGE HOETS KVARTETT FRÄN SKCIVDE 

'<Arrengörerne,

0pel 0lympia 1$39
i mycket gott skick, till salu.

Tel. Kinnarp 95.

i Drngning
I i Kinuarps IIi':s rnotorc.r'liell*tleri

I hlrr tigt lLl.1u och molorc;"iir.In

lvnnns Jrå nr l??1),

| , Itcirtrcllrnl. Pclismrn I':r11r.

I Iiinnnrpe Il'';

0uerloulr$$ölntltor$l(a

- 60 år fyller den 24 dec. fru tno-lrid Nilsson, maka tiil f. foikskollärä_ Iren Axei Nilsson, Kinnarp. Hon är I
född i Kinneved och har fSrblivit sin I
födelsesocken trogcn. Livligt kvrkliet I

intresserad är hon seAan månea är I

tillbaka intresserad mcdlem arifi.r- |
neveds ky.rkliga syförening, inom vil_ I
ken hon nedlagt ett gagnancle arbete. !G.lad.. och vänfutt tra--r -rron Sjort sr! |

Gultlbröllop.
fira"s den 30 dec. an, rr.akarna Erih

ocin Bmelia Bradd,, I(innarp. Makarna
har tidigare innehaft .Ljunghem i
Kinnarp, som de.för några år sedan
överlåt till en av sönerna. Denna lilla
gård har makarnsu Brodd skött på så-
dant sätt att de fått erkåinnande från
I{ushållningssällskapet.



Kommunalnämnden hade före-
slagit, att fattigvårdsstyrelsen får
i uppdrag att utreda frågan om ål-
derdomshem för kommunen samt
anskaffande av tomt för detsam-
ma. Kommunalfullmäktige beslöt i
enlighet med nämndens försiag.
I(ommunalnåmnden hade föresla-

lgit att kommunalfullmäktige måt-
te utreda plan för vatten och av-

l,lopp för KinnarPs och SlutarPs

lsamhällen. Då det av horn.-nämn-
I clens ordf. infordrade kostnadsför-
I slaset ankommit så sent, att det ej
lk.rinot behandlas av kommunal-

lpramnden 
bordlades denna fråga.

I Fråga.t om kommtrnvaPen be-

I handlades. Fvra förslag förelåg
loch uttata,de sig fullmäktige för
I ett av clessa, men uPPdrogs åt kul-
I turnämnclen att ytteriigare utreda

Itrågrtr och inkomma med förslag
lbch kostnadsuppgilt.
'j rilt ombud vid Skaraborgs läns

3vdelning av Svenska Landskom-
munernas förbunds årsmöte är
1953 valdes fultmäktiges ordf .

Evald Johansson, AlarP, KinnarP,
och hernmansäg. Ivar Gustavsson,
Slutarp. Till ers. valdes nämnde-
man Erik Gustavsson, KinnarP,
och hr Robert Bär'nskog, KinnarP.
Till ledamot i Flemvärnets förtro-
endenämnd för Vartofta hem-
värnsområde valdes hr Gustav
Gustavson, SIutarP, med hr Valde-
.mar Johansson, Siggagården,
Siutarp, som ers. Ordf' uttalade
slutligen ett tack till fullmäktiges
ledamöter för visat förtroende
samt tiilönskade ledamöterna en
god jul och ett gott nYtt år. V.
ordf. uttatade fullmäktiges tack
till o.rdf. för hans goda icdning av

I fultmäkt;,ges arbete.

I under kommunalfu).lmäktige ståen-
I de kassor och fonder valdes f. folk-
I skolläraren Axel Nilsson, Kinnarp,
ll och hemmansägaren Karl Anders-
ll son, Knaggården, Luttra. Tiil de-
ll ras ers. valdes fabrikör Gunnar
I'Gustavsson, Slutarp, och hem-

lmansäg. Evald Larsson, Bokulla,

I 
Börstig. Till revisor i arbetslös-

I hetsnämnden föreslogs f. riksdags-
I ledamoten Gustav Hallagård, Slut-
:larp'
t^
I Den sedan föregäende samman-

I 
traOe bc'rdlagda frågan angående

I 
en ansökan från Kinnarps ldrotts-

1l förening om ett anslag på 3.000 kr.
l',för iordningställande av iärotts-
I plats upptogs ånlyo till behandling,
I Kommunalnämnden hade i avgivet
ll Vttrande föreslagit ett anslag på

|i2.000 kC Genom omröstning bifölls
ll kommunalnämndens försiag om

lflett anstag på 2.000 kr. Kommunal.
llnämndq1 hade föreslagit att kom-
I'munalfullmäktige beslutar införa

lj 
kommunala bostadstillägg frän och

ll,med den 1 jan. 1954 och irade korn-

llmunalnämnden uppräi.tat iöljande
ll förslag till grunder för ut3ivarde
ll uu kommunala bosta"dstillägg i
ll 
fr<;kinOs kommun: 1) I Frökinds

lkommun man+,alsskriven person,
N's"öm uppbär folkpenÄion (hustru-
I tillägg) enligt lagen om foikpen-

I 
sionering eller bidrag enligt lagen

I om :bidrag till änkor eller änk-
l'lingar m.ed barn äger efter ansö-
lkan erhåtla kornmunait bostads-^. , :.tilläg'g efter här nedan och i lagen
i o* folkpensionering staclgade
ilrunder.

Bostadslillägg skall ej u'tga till
pensionär, som stadigvarande vår-
das å annan offentlig anstalt än
ålderdomshem, såvida vår'davgif-
ten ej överstiger" dels folkpensio-
nens_ belopp, frånsett kommunalt
bostadstillägg, före avdrag för
pensionärens inkomst dels fick-
pengar enligt 18 $ 2 mom. lagen

1 
om folkpensionering eller pensio-

lnären ifråga är försörjningspliktig.

,Qage lf,c]elt hvarfeffi
spelar på DANSEN i SLUTARP Annandag JuI kl. 20.00.

Extra busstur avgår frånr Falköping C. kl. 19.45 och åter efter dan-
sens slut.

Arrangörerna.

Fullmäktige i Frölrind il*å;H:j,"ffi.:ä,;:llä"[;1,*:
0|nuald0 $itt $[esiditlI|l ll 3:i.H",J:n"äff;;" "iiiäi::ål;

*qlv-sg. ' jlTrä{qården, Döve Börstig,, Her-
Frökinds kommunalfullmäktige llbert Kling, Sandhem, Börstig, och

har håilit sammanträde. En skri- ][Karl Tornemar, Ekarp, Börstig.
velse före{,rogs 0vari medclelades, 1l filt ombud vid , tingshusbygg:
att folkskollära.rna inom distriktet lnadsskyldiges sammanträden un-
erhållit förhandlingsrätt. Beslut llder år 1953 valdes närnndemannen
fattacles om att kommunalfullmäk- lnrif Gustavsson, Hassla, Kinnarp,
tiges sa.rnmanträden.under år 1953 ,lmed Sven Neuman, Västerbo, Vår-
skall"hållas i Kinneveds folkskola, llkumla, som ers. Av hälsoskäl hade
med början kl. 18 ä d,agar som llhr Ivar Gustavsson, Slutarp, åtr-
ordf. bestämmer. Ordf. meddelade. lhållit om att bliva,befriad från
att kommunen indelats i två taxe- lupiidragen såsom ledamot i barna-
ringsdistrikt. Första distriktet orn- lvårdsnämnden och brandstvrelsen.
fattar Kinneved, Luttra och Vår- ln,rtt*attige biföl1 un.bturr. Tjll
kumla försarnlingar, andra distrik- llliedamot i barnavårdsnämnden för
tet. Brisrnene och Börstigs f örsam- ll åren 1953-1955, valdes fru'Margit
lingar. Antalet leda"raöter i första llAndersson, östergården, Kinlla.rp.
distriktet skall vara 8 och i arydra jlTill v, ordf. för samma tid valdes
5. Till ledamöter i första cliqtriktet l'l fru Iris Häljestig, Smärlingsgår-
valdes Viking Pettersson, Skött- llden, Börstig. Till ordf. i brandsty-
ning, Sigurd Johansson, Luttra,llretsen för åren 1953--1955 valdes
Ivar Gustavson, Slutarp, Sigvardlf hr Erik Bohman, $lättäng, Vår-
Andersson, Vartofta, Arne Olsson, llkumla, och tiil v. ordf. för samma
Alarp, Kinnarp, Gert Johanssor',, lltid utsågs hr Gunnar Eriksson,
Slutarp, Gustav Augustsson, tvtaj- llHailagården, Slutarp. Till ledamot
Iiden, Kinnarp och Erik. Gustavs- llav pensionsnämnden för åren 1953
son, IJasbla, I{innarp. Till ers. val-ll-1955 .valdes f. riksdagsledamo-
des Ivar Lindström, Luttra, Oiof llten Gustav Hallagård, Slutarp. Till
Ahlin, Luttra, Gustav Vård6n, llombud för kommunen vid samman-
Vårkumla, Holger Käll6n, Var-ilträde med priskurantsnämnden i
kumla, Gunnar Eriksson, Halla- lFalköpings fögderi utsågs hr Elias
gården, Slutarp, Ivar Gustavsson, I Johansson, Fröje, Kinnarp, med hr
Solbacka, Kinnarp, Elof Rehn, lOskar Johansson, Luttra, Falkö-
S)utarp, och Flerbert Ändersson, fl ninS, som ers.
Alarp, Kinnarp. Till .tedamöt:l i ill Ti' ordf. i kommunalfu'mäk_andra taxeringsdistril<tet vardes 

ll tige rör 1g53 omvardes hr EvardHarry' Larsson, Skattegården, 
ll .lo"transson, Alarp, Kinnarp, tili v.Brismene, Fritz Landin, 

. 
Milrom- lIorar. distriktsöverräraren Georg

gården, Brism€ne, rvar. Joh-ansso', 
ll önrnelr, Börstig, och till sekr.

Stommen, Döve, Börstig, yi. Da- llnamndeman Erik Gustavsson,
nielsson, Grevagården, Börstig, ]lHassta, I(innarp. Till revisorer för

S{} sr"

50 å,r' fyll*r den 23 clÄc. köpman
[!i,r1 ff N # {L'tl {1, öN. t3r'yn gelsgatan 1 6' !'ai-
k.öping. I.lan iii.r' lliidtl i Kinneved och
hiir" 1:i{rit; fiir-lelschiygderi trcgen tills
h:lir 1,943 ftlth'rcle tili lrrliköping. Om-
kring lilllii stru'tadc liiln dlen affärs-
i'ör'els* i Sluta,:p, som hrn innehade
tttt 1$,"19. I *.n övel'giclr dii tili Kon-
fei;l.jon* ÄI] Chir:: i Slutalp, sonr han
några år' titligare t';lrit n:€d om å.tt
.gtarta cch tat* cl:ref och ledare han
ilu år'"

Vid sitlEri: av clen da.giiga g[rning-
en h:rr hr' $ant{4n iig;nåt idrotten liv-
list och vi).Y'Llt intleir*ttt. Ha.n v&r med
riå tilrrfarp,l }irottsiörtning bildades
1.91.9 och dcltog' ,serlit.n ahtivt i föi"
onirig*lrr:ri foilrollsl*g;' Sr.rnare hsr han
unrlcr ,:tt tio|ål å1' fllng*rå,t som för-
eningen-"r orr11'tjt's.ndo och som .lagle-
dnre o{:l"r inccllem av Jl:tbollssektionen
vilrit et:- av för'r:n:s letiande kreftor'
$Iuurer'*, lir l:an föreuingens heders'
rrdiörande. Han tillhör vidare styrel-

r.ten för' Slrtarps idrottsplatsför'ening,
n;om han varit med om att starta, I'.laml är styreiseledamot av Slularps 

I

lamhäilsför'ening och Slutarps byCg- |radsförening. 
i

s Uncler sln Siutarpstid var han är'en 
I

,"rommunalt verksam och tillhörde un, 
]ler några årr Kinneveds kommunal- 
]

luiimäktige saml efter storkommun- r

l'eformen ett år även F rökinds kom-
;nuntrifuXlmäktige"
, Kunnig och dugande i sin gårning,
..rivsam och sympatisk i sitt um-
?änge har han r'önt uppskattning och
l.illgivenhet.
I
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