
Ny hommunalfullmäktig i Kinneved'

Vid inför länsstyrelsen i Mariestad fö-

retagen röstsammanräkning för utseen-

å" 
""u "tt""trädare 

i Kinneveds sockens

r.l**""urt"1lmäktige åt avgångne Ie-

damoten hr O. Sand6n, Slutarp' som-er-

iråiril n*gatt entledigande från tppdra-
get, har ilancllanden E' Sand6n' Slutarp'
"nefunnits vald' för gruppen "Komm-unal

samling". Valet gäller för tiden intttt

JVlämdre V I
i skick som nY, eJ

däck, till salu,
Tel'

gengaskörd, bra

101 KinnarP,

den 1 januari 1947. }lt-nr,

-__

om 3 rum och kök samt en mindre
ladugård till salu.

Albert Johanssont
130 Granbacken, KinnarP.

Vartofta SK-SlutarPs IF
1-8. ah''rb

I(INNEVEDS PASTORAT.
Kinnevedg socken.

Födde 14, döde 8, infl. 66, utfl. 65.
Folkmängden, som vid årsskiftet utgjorde

971, hade under året ökats med 7 Per-
soner.

Vårkumla socken.
Födde 1, döde 1, infl. 20, utfl. 15.
Folkmiingden, som vid årsskiftet utgjorde

194, hade under året ökats med 5 Per-
soner.

Hela pastoratets folkmängd, som under
året ökats med 12, utgjorde vid årsskiftet
1,165 personer.

TJUR
rödbrun, r:fri, 9 mån' till sal
Kinnarp. II. Våring.

u. Hassla,

$tumhyuUrTffi$

KINNEVED. d IT-l.b ,

Extra kommunalstämma hölls den.27

Oec., varviA förekom val av skiftesgodemän'
fftt'nng""" Johansson ochlils {?htg:?i
i Västaip omvaldes samt nyvaldes ll,llas
Johansson i F röje.

I söndagens match.emellan ovanstående

s v^r StutarP nett overlägs* l1"l:1::ilåt-overtagset matchen

Direktionen för Frökinds kristitlsförbuntl
har vid sammanträde till ordf. och

kassör för innevarande år omvalt f.
folkskoll.'Axel Nilsson, Kinnarp, och till
v. ordf. nämndeman Fer A. Andersson,
Brismene. Till ledamöter i Frökinds
kristidsnämnd för år 1946 valdes för
Kinneveds kommun närnndeman Erik
Gustafsson, Hassie, med lärarinnan trnge-
gärd Andersson, Siutarp, som ers., för
Vårkumlå kyrkovärd O. Gustafsson,
Fröjeredsled, med lantbr. G. Wård6n'
Nohlg., som erS., för Brisinene nämnde-
man Fer A. Andersson, AngrimstorP,
rned hern.-äg. Arthur Karlssonn österg.,
soni ers., samt för Börstig hr E. W.
Nisswandt, Vintorp, med arrend. C.-J.

4olm, Prästg., som ers. Till crdf. i
nämnden har kristidsstyrelsen förordnat
hr E. W. Nissvrandt för' innevaranCe år.
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SÖNDÄ.G
Kl. 5,45 o. 8

Barntillåten.
JOHNNY VIrEISSMULLER,

MAUREEN O,SULLIVAN

'farzans äuenfyr
i ffiew Vork

Man skrattar och rnan ryser av' sPänning!

En framställning från hrr Nils Gus-
tavsson och Filip Gustavsson, Kinnarp,
om att få köpa en industritomt, omfat-
tande fastigheten Marbotorp 114 och ett
ornråde att avstyckas från stadsägan
n:r 269 A i Tidaholm tiilstyrktes av
kammaren och skulle tomtmarken. som
omfattar c:a 7,750 m2, försäljas titt ett
pllt lu 1 kr. pr m2. Slrulb,

SÖNDAG
K1.5,45 o. 8

BarnförbJ

MÄRTA EKSTR,{}M
BIRGIT TENGR,OTH

GEOIiGE F'ANT
FIiANI{' SUNDSTBöM

ERIK BETI,GLUND

E6wtvevnss
efter Sally Sakninens värklsberömda

roman.
En svensk

Frökinds häratls polisdistrikts räken-
skaper

för år 7945 har nu avslutats. På ut-
giftssidan återfinnes bl. a. lön till po-
lismannen 3,872:.- kr., beklädnadsbi-
drag 150 kr., hyra för tjänsterum 180
kr., semesterlön 725 kr., telefon och
porto 135:20 kr., skrivmateriel 279:75
kr., försäkringsavgifter 12:69 kr. samt
arvode till styrelse och revisorer 727 kr.
Tili utgifternas täckande har Kinneved
bidragit med 1,844:06 kr., Börstig 643:
01 kr., Brismene 392:31 kr. och Vår-
kumla med 353:54 kr. Dessutom harl
distriktet i statsbidrag erhållit 1,555:661
kr. Kassabehållningen till innevarande I

år utgjorde 47:27 kr. I
I

Kinneveds Ktetsavdelning atl

Höda korset
håller årsmöte i Rossbackens skola ons-

dagen den 23 jan. 1946 kl. 19'30.

Styrelsen.548

håltes denna vecka öppen onsdagen
den 9 jan, kI. 10-12.

Pastorsd,mbetet.
Ett varmt tack'i

till fabrikör E. Gabrielsson, Slutarp
för den storslagna julgåvan.

232

Beg. hAEdååct<
uppköPt\F tiil höga

Tel,. KirtnarP 101,

2r0 Personal'en,

till personbilar
priser.
348 cHEsä66mre

r?4t ttl'r{o erhåIler anställning (ackordsarbete)
vid Kinnarps Möbelfabrikt

Kinnanp. Tel. ?7. 449r

Ert ST()
i femte året, fux, samt en kviga, helröd,

18 mån., r.-fri, till salu i Nolgården,
KinnarP.
357

Liten V 8,
i skick som ny, visas å Stora Torget
kl. 11 fm.

Tel. L01, Kinnarp. 594

En vfilt'årdad ffiEH,
märke Auburn, mred prima däck,
värme och radio, till saiu.

Tel. 126 Kinnarp.

Oskar Andersson.



0östa Arvidsson
zzL-{'

frrimst inom fri
idrott i Kinnarp,

Erövraile I fjol aIIa trM-tiflar han
harle möjltghet till.

Gösta A., som skall i kronans ldäiler
i år.

Verksamheten i Kinnarps IF' under år
1945 har i stort sett varit tillfredsställande.
Vid en blick i föreningens resultatbok -förd med exemplarisk noggrannhet och
prydlighet sedan 1941 av Agne Nilsson *
ser man, att den fria idrotten varit domi-
nerande.

På skidor erövrades sammanlagt 28 sti-
pulationsmärken. De framgångsrikaste in-
om denna gren var G. Älv6n och Ejdor An-
dersson. Tillsammans med Eckerlid böra
dessa två kunna bilda ett starkt stafettlag
till årets duster.

I terräng höllos fyra träningstävlingar
under april. Glädjande äro att småpojkar-
nas intresse väckts för denna gren. Vid
I'M kvalificerade sig' G. Alvdn och G. F risk
till klass 1 genom att placera qig som etta
resp. trea i klass två.

fnom fri-idrotten har Gösta Arvidsson
dominerat kraftigt och haft sin definitiva
genombrottssäsong. Han har blivit mäs-
tare för juniorer i kula och diskus - för
att börja nedifrån och gå uppåt 

- vid Fal-
bygds, Skaraborgs DM och till sist även
vid Svenska mästerskapen i örebro. Vid
de sistnämnda gjorde han utan tvekan
årets bragd. Att vid så betydelsefulla täv-
lingar och i så svår konkurrens slå sina
egna personliga rekord, vittnar om kon-
centrationsförmåga och goda nerver, Gös-
ta har vidare placerat sig ypperligt vid ett
flertal nationella tävlingar. Vid Häggtäv-
lingarna på Odenplan slog han hela Väst-
götaeliten i diskus och nådde trots den mi-
serabla väderleken ett så fint resultat som
42,74. Att han ännu inte nått höjden av
sin idrottsbana är säkert, och kanske att
storebror Harry redan i år får slåss för
landslagsplatsen med lillebror Gösta. Bara
nu inte hans excercis kommer att verka
formnedsättande. .

Vid F M erövrade KinnarD sin andra fem-
åriga vandringspokal för aitid. Tre klubb-
matcher ha hållits; en mot Ulricehamn och
två mot Karleby. f Svenska serien upp-
flyttades Kinnarp i år till Västgötaseriens
klass I och i den svåra konkurrensen blev
det en hedrande sjätteplacering. Tre ktubb-
rekord ha satts under året, och följande
klubbmästare ha korats: 100 m. Stig Karls-
son 11,9, 400 m. K.-8. Eckerlid 54,4, 1500

ffimg, hffi$nr aBWWkmWffi$
med eller utan däck,

Itrel,ge Wifuström, Ho,lls,g., Slutarp. Ta!' I{&,wn.trp IOl.

I
f r,ox-Lr,nnnBY r B^{NDY 9lt-nb-
I ttir det i morgon på Stadssjön, där en
I bana skottats fri från snö. Isen är dålig
I men brandkåren har lovat att ge den en- 
| "överhalning". Kl. 12 drabkra IFK och AIK

r I samman om poängen i Centralserien och
I I kl. 10 möter FAIK B Slutarp i en vän-
_ | skapsmatch.

J

rfinneveds Sr,U-avtI. zLh_'4b.
har haft årsmöte. Av styrelseberättelsen
framgick bl. a., att antalet medlemmar vid
årsskiftet var samma som föregående år,
100 st. Under året har Z praktiska tävtin-
gar anordnats med 8T delt. TiIl styrelse
för år 1946 valdes B. Nitsson, ordf., R. Gö-
ransson, v. ordf., Alice Gustavsson, sekr.,
Vera Nilsson, v. sekr., K.-G. Gustavsson,
kassör, och K.-E. Eriksson, bitr. kassör.
ers. R. F redriksson och G. Svensson. Till
revisorer utsågs LI. Käli6n och E. Abrams-
son. Att jämte ordf. representera agd.
vid distriktsstämman utsågs R. Görans-
son och Alice Gustavsson. Till styrelse-
ledamot i BF utsågs B. I(jellander och i
SLKF Margit Eriksson. Vidare förekom
bI. a. val av kretsombud, programråd,
idrottskommittd, pressreferenc o. s. v. Ef-
ter mötesförhandlingarna fötjde kaffeser-
vering och en stunds samkväm. Som av_
slutning sjöngs "Du gamla, du fria,'.

Uppbrunnen personbil stotl övergiven
På Ulricehamnsvägen. z'Ut-Lrt.

LöSöREAUKTION
förrättas i Ledsgårdenr SlutarPt
den 12 nästa mars.

Utförligare annons senare'
Slutarp den 21 jan. 1946.

Ragnar iohunson.

Slutarps I. F.
hålier årsmöte fredagen den 25
jan. kl. 19,30.

Lördagen den 26 kl.20 samkväm
i föreningslokalen.
695 8. r. F.

En luttralo kom i tisdags morse in
på polisstationån i f'atköping öeh berät-
tade, att det på vägen mot Ulricehamn
utanför staden stod en övergiven bil,
som troligen hälsat på i diket ett tag.
Då det emellertid varit ganska mörkt
när han pasSerade, hatle han ej sett
rätta förhållandet, nämligen . att bilen,
en personbil, var uppbrunnen.

Det visade sig vid närmare undersök-
ning, att den lppbrulina. bilen var her.n-
mahörande i Kinnarp. Troligen ha tju-
var varit framme, ty bilen hade kvällen
innan, i månd4gs kväll således, stått i
ett gåFage i Kinnarp- Det har tydli
gen inte berett vederbörande några stör-
re svårigheter att stJäla den,. öftörsom
gardget stått olåst och.nycklarna sut-
tit ,i.

(

m. G. Frisk 4,18,2, 5000 m. G. Alvdn 16,46,8.
Längd Arne'Olsson 5,87, Stav G. Wilgots-
son 3,27, IIöjd H. Josefsson 1,60, Kula G.
Arvidsson 14,23, Diskus G. Ärvidsson 42,74, i

Spjut A. Frisk 46,15. På 100 m. samt i j

kula, diskus och spjut är resultaten bättre i

än under Ar !944. Av klubbrekorden är I

det endast ett, som är satt tidigare än 1940, '

SÖNDAG
KI.5,4ö o. B

Barnförbt.

GEONGE N)'DEBERG
BANBNO KOLLNENG

f,ftrtrf,str
och för det svarar den nuvarande ordf.,
Göran Andersson, med sitt resultat på 60
m. 7,4 sek. satt år 1933. Anmärkningsvärt
att skogsluffaren Eckerlid har blivit
måistare på en så kort distans som 400 m.
Gunnar Wilgotsson har erövrat nio fal-
bygdsmästerskap i stav av 11 möjliga, Han
kommer säkerligen att fortsätta ytterliga-
re några år framåt med samma resultat.
ty med blott en veckas tråning på året
klarar han höjder på över 3 meter.

SÖNDAG
!Kl. ö,45 o. 8
Ba:nförbf

Edvin Adollrhson - Eva Hennir4g
Hasse Ekman - t.Iiltla Borgström

IiwnEliga
Pntywshet

En film så bra att man kan ickc;bp:
gära båttre.

En svengk fflm med publihtycke.



Templet 1923 VinternY i KinnarP

har hå]lit årsmöte. Av verksamhetsberät-
telsen framgick, att verksam,heten varit liv-
lig. En viss stagnation inträdde dock efter
den svåra branden i lokalen i våras. Loka-
len har nu reparerats och fått en mycket
tilltalande interiör. Två instruktörer, R' Ek-
lund och A. Elfström, ha besökt föreningen'
Av revisionsberättelsen framgick, att räken-
skaperna balanseladc på kr. 4,205:87 med en

behåLllning av kr. 595:8?. Medlemsantalet var
vid årsskiftet 106.

Ti1tr siyrelse för L946 valdes: ordf' Sven

Andersson, Lofsg., v. ordf. F. Svedberg, Kin-
nehall, sekr. R. Göransson, Alarp, kassör

Erik Gustavsson, Hassla, jun.-led. Hjördis
Gustavsson, Axtorp, ungd.-led. Dagny Svens-

son. Granö. scoutled. K. E. Andersson' Svens-

torp, studieledare, K.-G. Gustavsson, Stom-

men, och rådgivare Harry Johanssorl' Hals-
arp. Dessutom valdes till marskalk Karin
Andersson, Svenstolp, och vaki Gustav Jo-
hansson, Svenstorp. Till LD rekommende-
rades Ingrid Johansson, Fröje.

Nästa möte hå1les på söndag och då blir
det slädparti på eftermiddagen samt bras-

afton på kvällen i föreningsloO^tälr_rr.

hffentt'igt rnöte
Vinterny i förenings'
onsdagen den 30 jan.

Vinler

anordnar temPlet
lokaien, KinnarP'
kl. 20.

!'öredrag av riksinstruktör, kommi-

nister Gösta Eriksson.

Sång, musik, kaffeservering'

Allmänheten inbjudes' Fritt inträde'
742

Den orntalade cabar6n

- Slävtnllen
levereras i

I.öRENINGSIIUSET, SLUTARP'

lörtlagen den 2 februari kl' 20'00'

Ur programmet:
Musik, visor, sketcher'

KristitlsbYrå, hYPnotism m' m'

Dessutom: Lustspelen"Filimons bröl'
lop" samt n'Småtokiga Kalson"'

Inträde 1:50.

Vartofta'amatörerna' Vartofta SK'

D ans
I'
l_

Föreningslokalen, SIutarP
lördagen den 9 fobr. kl. 20'

Musik av

Ing-Britts trio.

z6[t
Kinneveds Röda Korsavdelning -56,

hölt den 23 jan. årsmöte i Rossbackens sko-
Ia. 32 skolbarn ha under året erhållit tand-
vård för en sammanlagd kostnad av 693

kr. Medlemsantalet har varit 84. Räken-
skaperna ha balanserat på kr. 1,331:87.

Till styrelse för år 1946 valdes kantor H.
Josefsson, ordf. lärarinnan Ingegerd Än-
dersson, v. ordf., fru Änna Sandin, sekr.,
köpman E. Sanddn, kassör, såmt fru Rut
Lårsson. Ers. blevo fru Brita Wilgotson
och målaremästare S. Ahlqvist. Till revi-
sorer valdes fru Ingrid Nilsson och köp-
man G. Sandin med fröken Sonja Anders-
son som ers.

Kyrkoherde K. Larsson frambar skolsty-
relsens och föräldrarnas tack till avdelnin-
gen för dess gagnande verksamhet och ön-
skade den fortsatt framgång i arbetet.

På kvällen hölls möte i föreningsloka-
len. Därvid beslutades att för första
gången ta emot distriktsmötet, som kom-

mer att hållas den 2-3 mars. Efter
mötet följde samkväm.

lr"-ptut 1923 VinternY brlr.'{b'
' hud" i söndags anordnat ett slädparti'
Det var.över fyrtiotalet deltagare' som

gladdes åt att få färdas efter häst och

[jalerklang i det vackra vädret. F''är-

dän gick från Kinnarp till Åsarp:t E"ls-
menä och tillbaka till Kinnarp. I Bris-
mene undfägnades samtliga deltagare
med kaffe och d:o dopp av herrskapet
Gustavsson. Deltagarna vilja genom FT
framföra ett varmt tack -till förenings-
tr*"ute"ttt Sara och Tofsten Gustavs-

son för all välvilja och undfägnad'

Lic, fri tled
tili salu.
977 Tel. ilSr KinnarP.

Liten V I
60 hkr., välvårdad, 6 l. däck, i skick som
ny. Skatt betald 1946. Tel. Kinnarp 101.

SÖNDAG
K1.5,45 o. 8

Barnförbf.

LAUII,ITZ FALI('
IR,MA CHRISTENSSON'

ELO['AHR,LE

Lev farfigt
I)et underjoraliska arbetet i ett
ockuperat land.

På gr:n+d av .

ledning$arhotsn
komme: elektriska strömmen att av-
stängas å högepåinningsledning till
Luttra och Kinnarp söndagen den 10
febr. mellan kl. 9.30 och 13.

Slutargx El,ektrislaa Di'str.-föreni'ng,

Iliorrarps I F t'lt"te'

ulan ordförande.
Kinnarps IF har hållit årsmöte. Den av-

gående ordf., Göran Andersson, gav en kort
återblick på de gångna årens arbete samt
manade till fortsatt kamp på den inslagna
vägen.

De olika sektionernas verksamhetsberät-
telser föredrogos och godkändes. tr'ör des-
sa har förut redogjorts i FT. Äv revisions-
berättelsen framgick, att utgifter och in-
komster balanserat på kr. 5,911: 45 med en
behållning av kr. 7,2492 63. Revisorerna
påtalade den storamedlemsminskningen
frän \26 till 86. Beslutades att välja nya
uppbördsmän.

På styrelsens förslag beslutades att in-
stifta en klubbrekordsmedalj. Styrelsens
förslag att avsätta ett belopp till en idrott-
skadefond hänsköts till den nya styrelsen
för beslut vid nästa årsmöte.

Styrelsevalet blev "dramatiskt" såtiUvi-
da, att valberedningskommitt6n inte kun-
nat få tag på någon kandidat till ordföran-
deposten och då det inte heller på årsmö-
tet fanns någon, som önskade ifrågakom-
ma och Göran Andersson därtill bestämt
undanbett sig återval, fick valen försiggå,
utan att man fått någon ordf. F öreningen
står därför t. v. utan ordförande. Dön vid
fjolårets 25-årsjubileum valde hedersordf.
J. Karlstedt får väl nu rycka in och för-
söka utreda saken. Till övriga styrelsele-
damöter valdes Gösta Gustavsson, Harry
Johansson, G. Wilgotson, G. F risk och
Agne Nilsson med Ivar Gustavsson och Ä.
Olsson som ers.

Till revisorer valdes S. Ahlkvist oeh Sven
Andersson med D. Everland och H. Eng-
dahl som ers.

De olika sektionerna fick följande sam-
mansättning:

Allmän idrottsektion: G. Frisk, orclf., G.
Alvdn, R. Göransson, Å. Torstensson, Eldor
Andersson, G. Karlstedt och Åke Anders-
son; Vintersekt.: G. F'risk, ordf., Bror Jo-
hansson och G. Alv6n; Gång-sekt.: K.-E.
Augustsson, ordf., Sven Andersson och G.
Frisk; Cykel-sekt.: S. Ahlkvist, ordf., Ivar
Gustavsson och K.-8. fngerhage; Oriente-
rings-sekt,: Gustav Gustavsson, ordf., Agne
Nilsson och Vebster Ändersson; Gymn.-
sekt.: H. Josefsson, ordf., G, Frisk och G.
Alv6n.

Mötet avslutades med att den avgående
ordf. avtackades av H. Josefsson och G.
Wilgotson.

Beställningstrafiken i Kinnevetl.
Länsstyrelsen i l\{ariestad har medde-

iat tillstånd för hr Rune Heimner, Kin-
neved, Kinnarp, att med stationsort i
Kinnarp utöva beställningstrafik för
personbefordran med automobilen R
9800, med vilken må befordras högst sex
personer, föraren inberäknad, samt be-
fordran av resandes handgods med släp-
vagn. {lz'-ab '



0pmn de Lasxm
skick som ny, med värme, till salu.

Tel,. Ki'nnarp 101t

TILL SALU
1 st. Plymouth, 1938, med gqmmi.

1 st. Ford A-motlell, sport, med prima
gu1nmi..

1 st. Chevrolet, 1934, med bra däck L7".

4 st. Däck med slangar 6,00 X 19".
4 st. Hästvagnsdäck 7,00X16".
1 st. renoverad Dodgemotor 1938.

1 st. renoverad Ford V 8-motor 1938.

1 st. renoverad Chevroletmotor 1936.

Högaktningsfullt
BRöDERNA LARSSON.

Telefon 32 Kinnarp. 838

i\tlb
,|1"1

t52

Obet. begagnad

Fordsontraktor,
1939 års, iill salu ev. tages fölsto
eller arbetshäst som dellikvid.

TeI. 1O1 Kinnarp.

SLUTABP.

I\onsk slofetsill
1: - kr. pr kt$:

SANDf,NS.

$AMMATITRiiDEI{

0rd, avdelninU$$färnnta
med Kinneved-Vårkumla lokalavtlel-
ning av RLF hålles i Vinternys lokal
Kinnarp onsdagen den 6 febr. kl' 7 em'

Kl. 8 föredrag av ombudsmannen i
Södra Älfsborgs länsförbund Holger
Carlsson, Ulricehamn.

Alla hälsas hjärtligt välkomna'

Även medlemmar av andra Rl.trr-av-
delningar.
899 Styrelsen.

Ålla $oln önska
åka i en varm och rYmlig BIL,
kan ringa Helmners åk-e-rl1 Kln^'
aarp. Tei. FalhöPiry t!9?. 1909

inkommen.
1682

Kinneved-Vårkurnla avdetoing av RLF
höII i onsdags årsmöte i lokal Vinterny,
Kinnarp, under relativt god tillslutning. Av
års:berättelsen framgick, att föreningen
haft ett framgångsrikt år. F yra medlem-
mar ha anslutit sig och tillslutningen är
nu så gott som hundraprocentig.

TilI ordf. för 1946 ornvaldes med ackla-
mation Vald. Joharrsson, Siggag., Slutarp,
Även den övriga styrelsen, som ännu inte
konstituerat sig, omvaldes och'består av
H. Vikström, Hallag., Arvid Andersson,
Halsarp, Elias Johansson, Fröje, Itrertrert
Andersson, Alarp, G. Karlstedt, Hassla, H.
Trygg, Lilleg., och Erik Boman, Slättång,
Vårkumla.

TilI revisorer valdes lvar Gustavsson,
Ledsg., Slutarp, och Gunnar Eriksson,
Hallag.

Att jämte ordf. och sekreteraren repre-
sentera vid ortsförbundets stämmor valdes
B. Wård6n, Vårkumla, Helmer Andersson,
österg., och H. Trygg, Lilleg., samt vid
länsförbundets stämmor järnte ordf. och
sekreteraren Elias Johansson, F röje, och
O. Kjellander, Mossag. Dessutom valdes
en agitationskommitte.

Efter förhandlingarna höll ombudsman
H. Karlsson, Ulricehamn, föredrag om bön-
dernas föreningar alltifrån de gammaldags
hyaiagen till nutidens moderna Rl!'-rörel-
se. Ävenledes berördes de nu aktuella
striclsfrågorna. 4/o-vfb.

sLUTARPS rc Mfz-\b.
har hållit årsmöte under god anslutning.
Ur årets verksamhetsberättelse framgår
bl. a. att medlemsantalet ökat och utgör 61
manliga och 1O kvinnliga. Föreningens in-
komster och utgifter ha balanserat på kr.
1,635:89. KassabehåIlningen utgjorde kr.
58:89. Den ekonomiska ställningen har
under det gångna året väsentligt förbätt-
rats. I'öreningens A-lag i fotboll har spe-
lat sammanlagt 23 matcher, därav 15 serie-,
5 vänskaps- och 3 matcher i kretsmäster-
skapet. Ett B-lag har även uppsatts och
spelat ett flertal matcher. Pojkfotbollen
har även detta år stått på programmet och
laget har spelat ett tiotal matcher. Vid
Tekniska kommitt6ns tränarkurs i Herr-
ljunga var föreningen representerad med
en deltagare.

Till ordf. omvaldes S. Ahlqvist. övriga
styrelseleda"möter blevo: sekr, Gustav Gus-
tavsson (omv.), kassör B. Samuelsson
(omv.), v. ordf. E. Rehn (nyv.), materia.l-
förv. Lennart Gustavsson (omv.). Ea'
blevo: C. Ed6n och J. Carl6n. Revisorernä
E. Sand6n och Gustav Johansson omval-
des med Olof Nilsson och Gert Johansson
som ers. Titl ombud vid Västergötlands
tr'otbollsförbunds årsmöte valdes S. Ahl-
qvist och Gustav Gustavsson. Till med-
lemmar i fotbollssektionen utsågos E.
Rehn, B. Juliusson och J. Carl6n. Vidare
beslöts att upptaga bandy på programmet
och en sektion valdes för vidare utredning.
Valda blevo E. Rehn, C. Ed6n och N. öhr-
man. Festkommitt6 valdes. Styrelsen
fick i uppdrag att undersöka möjligheter-
na att anställa en fotbollstränare. En kom-
mitt6 valdes för att i samråd med Idrotts-
platsföreningen göra undersökningar an-
gående förbättring av fotbollsplanen.

Kinneveds m. fl. socknars
Hingstffiirelring rn. [. p. a.
håller ordinarie årsstämma i X'örenings-
lokalen, Slutarp, den 26 februari 1946,
kl. 17.

Ärenden enligt föreningens stadgar.
Alarp den 11 febr. 1946.

Evald ilohansson.
Styrelsens ordf. L296

Bärnskog. övriga styrelseled.: sekr. Gustav

Gustavsson, kassör S. Ahlqvist, v. ordf. A.
F lor6n, v. sekr. G. Augustson. TiII reviso-

rer omvaldes J. Carl6n och K. Kjellberg'

anordnar FEST i Föreningslokalen, Slutarp, onsdagen d. 13 febr. 1946 kl. 19'30.

FöREDRÄG av folkskollärare Henrik Josefson: "Skämt och humor kring
katedern".

KöRSÄNG, KAF'F'ESERVERING.
PAKETÄUKTION förrättas av kyrkoherde Curt Anderson, Sandhem. '

Paket emottagas tacksamt.
Inträde: 1: -, barn 50 öre.

Behållningen tillfaller skoltandvården.
1164 STYRELSEN.

Tilltällu
H. K. EI. Prins Gustaf Adoifs vagn, Volvo (P. V. 56) 1'939r tili salu
före kI. 15 i dag, torsdag. - Liten fi"ansk vagn, Renault de Luxe, m. fl.

Tel,, Kiinnarp 7O7. - WIKSTROIII.

Kinneyeds Rödakorsaydelning

ffilldlpars,f iir

En ungsugga

i 
t6 

l7-ctb.l<inneveds arbetarkomm,un

lhar håUit årsmöte. TilI ordf. omvaldes R



Kinnevetls Rödakorskrets t6la'110.
hade i onsdags anordnat en fest i

föreningslokaien Slutarp. Denna vat
till trängsel fylid, då föreningens ordf.
kantor H. Josefsson hälsade välkommen.
Kinneveds kyrkokör sjöng ett antal sån-
ger under kantor Josefssons ledning,
vilket blev ett mycket uppskattat pro-
graminslag. Kantor Josefsson höll fö-
redrag om "Skämt och humor kring ka-
tedern". Att detta blev högeligen upp-
skattat var inte atL la miste på. Efter
kaffedrickningen följde sedan auktion
på skänkta, paket, vilken gick undan
med fart och kläm under kYrkoherde
Kurt And.ersons, Sandhem, "klubbning".
Vidare utlottades en f.ilt, en famn ved
och Cellos bok "Med mitt rnått mätt".

Den allt i allo trevliga festen avsiu-
tades unisont med en psalm.

Behållningen, omkring 100 kr., kom-
rner att gå oavkortat till socknens skol-
tandvård.

$AMMAI{TRi[IIEIT

Ärsmote
med Kinneveds B. X'. och S. L. K. F.-avd.
hålles måndagen den 18 februari 1946 kl.
19 i Föreningslokalen, Sluta,rp.
7400 Styrelserna.

|(inneueds Fruktodla reförenin0
har årsmöte å Kafe Kinnehall. Kinn-
arp fredagen den 22 f.ebr. kl. fJ em.

tbLT Sturelsen,

!.tåstlremukfiiom,

zrh'nb' Bättre förhindelser Fatkö-
ping-Åsarp

För den nya tidtabellen föreslår tra-|
fikinspektören i statens järnvägars 32
sektion i anslutning till direktiv bl. a.
följande:

Den rälsbuss, som nu går vissa dagar
från Äsarp kl. 8.20 till östra Tranemo

å3AITDY.

u lL-Lrb ,

föreslås bli daglig och gå även mellan 
I

Falköping och Åsarp rned avgång från 
I

Falköping kl. 7,48. tr'rån Ulricehamnl
till F alköping töreslås ny rälsbuss med 

I

avgång från Ulricehamn vardagar kl. 
I

IO,SO 

octr "0" ".n **agar kl *,:l

Genom
tas i

offentlig auktion, som förrät-

Daleno Kinnarpo
onsdagen d.en 27 dennes kl. 13 låter Os-
kar östberg med anledning av fastighe-
tens försäljning, försälja all sin lösegen-
dom, varav nämnes:

Buff6, bord och stolar, inventionssof-
fa, bakskänk, köksmöbier, soffa, skänk,
en ny dammsugare, radioapparat, man-
gel, vridmaskin, porsiin, kokkärl, tvätt-
maskin, baljor och handredskap, små-
huggen torr björkved m. m. som ej spe-
cificeras.

Av mig kände såsorn säkre inropare
erhålla tre mån. kredit, andra får betala
kontant.

Slutarp den 13 febr. 1946.

1373 Ragnar Johanson.

På grund arr

äednflngsarbete
kornmer s(römmen att brvtas å höe-
spiinnirrgsiedrringen Slutarp-Kinn-
arp söndagen den 17 febi. mellan
kl, 10-14.

S lwtarps El^ Distri,b. -föreni,ng.

Tltt begagnat men i fullgott skick
varande

cirke!sågverk
Karl, Rwtmans Snickeriuerkstad,,

Slutarp. Tet. 130 Kinnarp.

Bandypremiär i Slutarp.
Eandypremiär på hemmaplan var det för

Slutarps vidkommande i söndags, då man
som motståndare hade Floby IX', som över-
raskande besegrades med hela Z-4. Isen
var ganska ]rra med tanke på det förut rå_
dande vädret. Floby tog leclningen nästani början av matchen med 2-0 nien reduce_rade sjäh'a till 2-1. Slutarp utjämnade
ogq t9g ledningen med B-2, innan signatengick för halvtid. I andra halvlek vai det istort sett Slutarp, som bestämde takten.
F loby hade stort besvär med hemmalagets
innertrio, där i s;nrnerhet cf. Josefsson-ut_
märkte_ sig med god åkförmåga 

- bäst påplan. I försvaret märktes hb. Gustavssön.
Även i Flobylaget var cf , bäste man, medan
reservmålvakten ej var i kiass mecl de and-ra spelarna., Slutarps mål gjordes av cf.
Josefsson 3, vi. Axelsson 2 och hy. Anders_
son 1. F lobys målgörare voro ef. Rolf An_
dersson 2 samt hi. 1. Domare: Thorsson.
Slutarp.

tl
lViA xittt *nerls RötIa Korsavcl. fest 

I

I i onsdags blev behållningen 600 kr.' 
I

lvilket härmed meddelas med anledning 
I

I av korrekturfel i ref. Behållningen går l'
I 
oavkortad till skoltandvården i socknen' I 

l

till

A{tonunderhållnlng
i För"eningslokalen, Kinnarp

lördagen den 23 februari kl. 20.

KABARB avl Brot' min, och jag (Bröd,erna Augustssöir), Conny Kciltön och
Bror Ehberg från Fatköping.

KAFFESERVERING och PAKETAUKTION.
VäIkomna till en Elad kväIl. Inträde 1 kr.

Slgt-are

Cyklar emottagas
F..för reparation,

smörjning.och .rengöring samt omlacke-
ring. Däck, slangar och delar på lager.

OSKAR GUSTAVSSONS

1548 S amhd,l,l,s / ö r eni,n g en.

En nö$laskenmd Ssmlqra{fl
borttappades den 16 d:s under färd Slut-
arp - Vårkumla - Vartoita .Åsaka

-Yllestad. Upphittaren bedes rneddela
sig med tel. Kinnarp 49. Hittelön.



SÖNDAG

qrru!:Y'-*;-@d- -{F f*.lsv - 4tF s,'.,rew?z
skrattsucc6 d{an [motsvarighe

tinneved, Grulamila

ocn Börctig b,ilda

laililerofisförhund.

.Fadderort'blir

orn
,Sor,g4iis, fem mil
Helsingfors.

2,6(s-nb.

Finlandsafton var i fredags kväll an-
ordnad i Ekarps folkskola, Börstig. Fö-
redrag hölls av paqtor R. Breitholtz,
Stocliholm, som gav en skildring från
tr'inland under kriget och efter stille-
ståndet. Enligt talarens uppfattning,
skulle Finland utan Sveriges insats varit
utplånat och Sverige haft Ryssland till
granne. Fadderhjälpen har varit den
mest effektiva hjälpformen. Varubris-
ten är skriande och k6mmunikationerna
i olag, sedan l'inland i fjol fått iämna
ifrån sig 4,000 järnvägsvagnar till
Ryssland. Skadeståndsbetalningen pres-
sar varje uns av kraft ur finska folket.
90 nya båtar skola levereras förutom
105 som redan lämnats. Endast 16 proc.
av finska handelsflottan före kriget
återstår. Brännvedsleveranserna gör,
att rumstemperaturen måqge hållas vid
rg grader. Skatterna ,äro mycket.be.
'tungande och hota att draga ned landet
i ett,ofattbart arrhod. Det förut trång-
bodda landet, har efter stilleståndet fått
att taga hand om över en halv miljon
evakuerade från förlorat område. Detta
gör att ända till fyra familjer kunna få
bo i ett enda rum. t'örsörjningsläget är
bekymmersamt och ransonerna.synner-
Iigen små, t. ex. 12 kg. matfett pr mån.,
lika mycket socker, en dl. mjölk pr dag,
ingen tvål eller andra riktiga tvätt-
medel. Inga tygkläder finnas, endast
papper till kläder och skor. Många barn
kunna på grund av'klädbrist ej besöka
skolan.

4fter föredragets slut beslöts att Gro-
landa, Kinneved och Börstigs pastorat
skulle bilda ett s. k. fadderortsförbund.
F adderorten skulle bli.Borgnäs kommun,
belägen cirka fem mil norr omrl{elsing-
fors. Denna kommun har cirka 2,000
invånare, vartill komma 400 evakuerade
från förlorade områdetr. Barnantalet
under 15 år uppgår inom tsorgnäs till
700.

Kyrkoh. E. Andersson, Grolanda, av-
slutade med en l<ort andaktsstund, var-
jämte en kollekt, sqm inbringade 43 kr.
upptogs.

Kinneveds
Fruktodlareförening,

Medlemmar, som önska sina träd be-

skurna i vår, torde anmäla detta före
lördagen den 2 mars till Julius Karlsson.

Lösörealtkilort,

under
ning.

o.

En stu$uhy$grrad
tegeltak till salu för avflytt

I{. Persson, Sörby, KinnarP.

Samdymateh
i-Slutarp
15,

söndagen" ,den 24 febr. kl.

Vegby S. K.
mot

Slutarps I. F.

Genom offentlig auhtion, som förrät-
tas i

f)aleno Kinnarpo
onsd.agen denl7 dennes kl. 13 låter Os-
kar östberg med anledning av fastighe-
tens försäljning, försälja all sin lösegen-
dom, varav nämnes:

Buff6, bord och stolar, inventionssof-
fa, bakskänk, köksmöbler, soffa, skänk,
en ny dammsugare, radioapparat, man-
gel, vridmaskin, porslin, kokkärl, tvätt-
maskin, baljor och handredskap, små-
huggen torr björkved m. m. som ej spe-
cificeras.

Av mig kände såsom säkre inropare
erhålla tre mån. kredit, andra får betala
kontant.

Slutarp den 13 febr. 1946.

1373 Ragnar Johanson.

Liten fransk vagn,

Ren,anrlt,
till salu.

Tel. Kinnarp 101.

1838 Styrelsen.

[_--
I r' rri Lösöreauktion
I

I Genom offentlig auktion, som förrät-

Itas 
i

I Slutarp, Ledsg.o
I 
torsdagen den 7 nästa mars kl. 13 låter

lstickerskan Anna Svensson. med anled-
fning av avflyttning från orten försälja
I 
all sin inre lösegendom, varav nämnes:

I Buff6, salsbord, antik spegel, inven-

f'tionssoffa, bord och stolar, 2 enmans-
f.sängar, soffa, tältsän ,, 2 väggur, stick-
l.maskin, radioapparat, värmeelement,

l,mattor och en del linnevaror, porslin och

fkokkärl m. m. som ej specificeras.

I Ar mig kände såsom säkre inropare

[erhålla tre månaders kredit, andra få
lbetala kontant. Äganderätten till inro-
I pad vara förbehålles tills den btivit be-

Itata.
I Stutarp den 19 febr. 1946.

I fofr Ragnar Johanson.
t 

--

Skaraborgs NT0-distritr<t
kommer instundande .lördag och sön-

dag att för första gången samlas tili
Kinnarp för årsmöte. Lokalföreningen
1923 Vinterny står som värd.

K,innarps samhäIlsförening zt/z-a'o'
hölI i lördags en samhällsfest i lokal

Vinterny. Trots det miserabla vädret
var lokalen så gott som fullsatt, vitket
visar samhäilsbornas intresse för dessa
underhållningsaftnar. En god cabarlt
framfördes av bröderna Augustsson,
Conny Kjeil6n och "Toscanini från
Blåsås" alias Bror Ekberg från tr'alkö-
ping, vilket allt mottogs med stort bifall.
F':fter kaffeserveringen hölls paketauk-
tion, vilken bör ha inbringat en god slaut
till föreningens kassa - oeh därmed
ännu mer Ijus i samhället.

Slutarps missionsförsamling
har hållit årsmöte, varvid pastor Arvid An-
derson predikade. Av årsberättelsen fram-
gick, att en ganska livlig verksamhet under
året bedrlrrits. Kassan hade omslutit 2,029
kr. med en hassabehållning till 1946 av 628
kr. Vid förrättat styrelseval omvaldes Th.
Stenström och Johan peterson samt nyval-
des fröken Lydia Sand6n. Till försam-
lingsför'eståndare omvaldes pastor Arv.
Andersson samt tilt vice dito Herbert Jo-
hansson. Juniorledarna samt söndagsskol-

Hrrrr, Lan!.bfukare.
Vid behov av hovslagare vänd Eder
till undertecknad.

Vördsamt
OLOF ANDERSSON

Kinnehall, Kinnarp. Tel. Kinnarp 42.

lärama omvaldes. Till S. A. M. och V. M. F. i

beviljades i anslag ?5 kr. till vardera. Vi- I

dare utsågos ombud till de olika missions- i

1ällskalens 
årskonferenser. oU/z--tb. 

I



Kilrneveds BF-avdelning
har haft årsmöte. Till styrelse för 1946
valdes: ordf. O. Kjellander, Mossåg,, v. ordf.
H. Vikström, Hailag., sekr. Elias Johanson,
Fröje, v. sekr. Herbert Andersson, Alarp,
och kassör Ragnar Gustavsson, Siggag.,
ers. Helmer Andersson, österg., och Gunnar
Eriksson, Hallag. Till revisorer valdes D.
Abrahamsson, Krogstorp, och Sanfrid NiIs_
son, Kotarp, med K. Wilhelmsson, Ledsg.,
och Wald. Johansson, Siggag., som ers.

Till ombud vid distriktsstämmor valdes
D. Abrahamsson och H. Wikström med K.
Wilhelmsson och H. Trygg, Lilleg., sofir ers.
Titl valledare utsågs ordf. med sekr. som
ers. Titl ledamot i SLU:s styrelse valdes
Helmer Andersson, österg., med Arvid An-
dersson, Halsarp, sorn ers. och till styrelse-
ledamot i SLKF H. Trygg med Arvid An_
dersson som ers.
. Beslutades efter diskussion att skänka
100 kr. till en SLU:s föreningsgård.

Efter förhandling'arna höll riksdagsman
G. Hallagård ett anförande om aktuella
frågor, Efteråt följde samkväm.

4lz'10 '
Kinneveds SlKF-avdelning

har hållit årsmöte i föreningslokalen, Slut_
arp. Av verksamhetsbårättelsen framgick,
att verksamheten varit Iivlig under- det
gångna året. En'utflykt har företagits till
Gudhems klosterrdin. En läsecirkel finnes
även inom avdelningen. Medlemsantalet
äi 24. Styrelsen omvaides i sin helhet och
bedtår av: ordf. fru Elly Wikström, Haltag.,
v. ordf. fru Margit Ändersson, österg.,
sekr. fröken Vendla Johansson, Siggag.,
kassör fru Stina Johansson, ödeg. TilI re_
visorer valdes' fiu Märta Wilhelmsson.
Ledsg., och fru Valborg Clauson, Stutarp.
Till styreldeledamot i BF valdes fru Thea
Hallagård, Hallag., oclr i SLU fnr Margit
Andersson, öst'erg.

SLUTARP.

Konsthonumg
nu lnKommen.

So,rr,åöns.

Räkenskaperna för Frökinds kristirts-
förbund för l94b Lf3-\,1b.

föreligga nu. På inkomstsidan upp-
tages en behållning av 7,817;02 kr.,
statsbidrag 7,292:Tg kr. samt räntor
42:95 kr. Dessutom har följande bidrag
lämnats från de anslutna kommunerna:
Kinneved 2,305;08 kr., Vårkumla 44L:
92 kr., Börstig 792:5L kr. och Brismene
490:95 kr. I löner och arvoden har un-
der förra året uthetaiats 4,413:92 kr.,
dagtraktamenten och resor 83:60 kr.,
hyror 150:- kr., skrivmateriel 123:13
kr., porto och telefon 48:25 kr., annon-
ser och övriga utgifter 203:53 kr. Rä-
kenskaperna utvisar en behållning tilt
innevarande år med 2,160:23 kr.

I

I1T-

d(w'w€e,6gnwg- we&e

Aösöre g;areWe6f,,oyo,*
Genorn offentlig auktion, som förrättas i

LEDSG., SLUTAIIP,
tisdagen den 12 nästa mars k1. 10,30 låter Ivar Gus'uafsson med anledning av

hemmanets bortarrendering och upphörande med jordbruk försälja all sin yttre
och en del inre lösegendor4, varav nämnes:

HÄSTAR, 6 st., därav 4 dräktiga, 1 sto född 1933 betäckt av Reflex, 1 dito
född 1934, stamboksförd och betäckt av Jupard, 1 dito född 1942, prem. med skå-

depenning och frisedel, betäckt av Jupard, 1 dito född 1943, 1 valack 2 är och L

stofö1.

KREATUR, 19 st., därav 9 kor, de flesta nykalvade, 4 dräktiga kvigor och

6 ungnöt. Besättningen har stått under klinisk kontroll.
SVIN, I st., därav 2 modersuggor, 3 st. 5 mån. och 3 st. 3 månader, grisar'

MASKINER: 1 självbindare 5 fot, slåttermaskin, släpräfsa, hästräfsa,
självrensande tröskverk, nästan nytt, av Oh16n, remmar, injektor med 22 tums
rör, gröpkvarn, Rekord, Ystads hackelseverk, harpa, magasinskärra, 15 hkr.
elektrisk motor, rågstol, rovfrösåningsmaskin, frösåningsmaskin, 2 mjölkmaski
ner, Manus, decimalvåg med vikter, transportflaskor m. m.

REDSI(AP: Promenadvagn, skrinda, lastvagn, par och enbetsvagnar, där-
av 1 rnecl gummihjul, slädar för par och enbet, gödselkärra med gummihjul' Oli.
verplog, plogar och krokar, fjäderharvar, slättharv, 100 pinnaharv, 1 par åk-
selar med tillbehör, svänglar och draglinor, hölinor, riastaver, stängselstolpar,
taggtråd, hässjelinor, håv,or och medbottnar, höst- och vårsädeshalm m- m.

INBE LöSEGENIIOM: Buff6, soffa, matbord, fönsterbord, skrivbord m. m.
som ej specificeras.

Äv mig kände såsom säkre inropare erhålla tre mån. kredit, andra få betala
kontant. Äganderätten tiil inropad vara. förbehåller jag mig tills den blivit
tili iullo betald.

Slutarp den 28 febr. 1946.
1934 RAGNAR JOHANSSON.

4 $t, auglskaf.v.nr
S; R. 8., 2 st. kvigor och 2 st. tjurar,
r.-fria till salu. Adamsson, öde-
gårder. Tel. 40 Kinnarp.

[ösörBffuå{tånn
Genom offenilig auktion, som förrät_

tas i
Strutarpo Ledsg.o

Av mig kände såsom säkre inropare
erhålla tre månaders kredit, anAra få
betala kontant. Äganderätten till inro_
pad vara förbehålles tills den blivit be_
tald.

Slutarp den 19 febr. 1g46.

torsdagen den 7 nästa mars kl. 18 låter
stiekerskan Anna Svensson, med anled-

"ilg. uy avfiyttning från orten försälja
all sin inre lösegendom, varav nämnes:

Buff6, salsbord, antik spegel, inven_
tionssoffa, bord och stolar, 2 enmans-
sängar, soffa, tältsäng, 2 väggur, stick_
maskin, radioapparat, värmeelement.
mattor och en del linnevaror, porslin och
kokkärl m. m. som'ej.specificåras.

1651

(

!

l

SÖNNAG
K1.5,45 o. 8

BarnföftrJ.

AR,NOLD SJöSTRAND
EARBR,O I{OLI-I3ERG
trNGA BODII, VETTERLUND

d ffigffid
"En fängslanttre fiim - starkt dra-
matisk. Arnold Sjöstrantl genomför
sln roll med utornordentlig konse-
ftvsns - en stark prestation. lYfan

srnitfas av hans ångest, ryckes rned
och kånner spänningen." Sv. D.

Ragnar Johanson.



i

iinneveds m. II. socknars hingstförming I

I

.r hållit årssammanträde i föreningslaka- 
|

n, Slutarp. :

Er strålrnde lssPcl mcd msik' sådg dh

våcka hi{lr lsPinnlndc loPP På !rå!brnm

2 $t. Iasthilsiläcl
,med slangar, 4 st. frilgar 19", Chevr
| let, till salu.
I

iBröd. Larsson. Tel. 32 Kinnar

Em häs$o
2 ä,r, fux, stor och kraftig, till sa
hos E. [redriltsson, L'indö, Kinnar

SÖNDAG
KI.5,45 o. 8
Ilarntillåten.Jtämman öppnades .av styrelsens ordf.,

m i sitt inledningsanförande vidrörde de

'zårigheter som möta för ardenneraveln,
reciellt genom de höga priserna på först-
assiga hingstar. De därigenom höga be-

,ckningsavgifterna verka som en hämsko
r en sund utveckling av ardenneraveln.
TiIi ledamöter av styrelsen omvaldes

em.-äg. Evald Johansson, Alarp, ordf.'
.em.-äg. Vatd. Johansson, Siggag., sekr.,

,rem.-äg. Torsten Andersson, Backg.' kas-
sör, och arr. Torsten Gustavsson, Västarp'
Brismene. TilI ers. i styrelsen nyvaldes
arr. Allan Johansson, Alarp, och arr. Gust.
Oskarsson, BrandstorP, Vårkumla'

Till revisorer omvaldes nämndeman E.
Gustavsson, Hassla, och hem.-äg. Ivar
Gustavsson, Ledsg., .med hqm.-äg. Gunnar
Eriksson, Hallag., och hem.-äg. G. Vård6n,
'trolg., Vårkumla, som ers.
Efter valen behandlades en del interna
ägor.

Kinnevccls SLU-avd.

hade vig sitt månadsmöte anordnat en

'rågesporttävlan mellan den kvinnliga och

.nanliga studiecirkeln, varvid damerna av-

;ingo med segern. Vidare förekom bl. a.

prisutdelning för föregående års praktiska
ävlingar. Prislistan hade följande utseen-

le:
MjöIkning: 1) K.-G. Gustavsson 81 p.; 2)

R. Göransson 80,9; 3) B. Kjellander 78'3;
1) S. Andersson 75,8 P.

Räkning: .L) Alice Gustavsson 30 p.; 2)
tllla Hall6n 29; 3) R. Göransson 28; 4) K.'
E. Eriksson 26.

Protokollföring:
8?,5 p.; 2) Aucb
Olsson 79,5.

Rättskrivning: 1) Margot Eriksson 47 p';
2) R. Göransson 46,5; 3) K.-G. Gustavssor
45; 4) K.-8. Eriksson 43.

Textilkännedom: 1) Vera Nilsson 26 p'

2) A. Olsson 20.

Virkeskännedom: 1) H. Göransson 48 p'

2) K.-E. Eriksson 44:,3) H. Johansson 42,5;

4) Ä. Olsson 41.

Prydnaclssöm: 1) Alice Gustavsson 197

p.; 2) Karin Gustavsson 196; 3) Karin An-
dersson 191' 

t1ry6*&e-r,,a

SÖNDAG
KI.5,45 o. 8
BarnförbJ.

BRI.åN DONKUY,
VAI"TER BRENNAN,

ANNA, LEE

9kräckdagar i
#3rag

"Spänningen stegras undan för un-
dan metl en. skicklighet som är blän-
dande."

tlingsten "Rebin" sältl. 4t'qe '

l4 mån., r-fri, finnes
Tel. .181, Trädet.
Efter'den 14 nlars 102 l(innarp.

intyg och högre årtalsmärke i brons'av A
Bohman; silver av Egon Johansson oel
H. Arvidsson; stål av L Trygg och Å. Tor
stensson. Medlemsantalet har under åre
varit 70 och antalet lossade skott öve:
10,000. Föreningens kassa har balansera,
på kr. 3,187:89.

Under året har föreningen anordnat er
aftonunderhåIlning, en sommarfest saml
prisutdelning med samkväm, 1 korpora.
tionstävling och 2 fättskjutningar jämte
tävlingar, alla med livligt deltagande, Ärs.
avgiften bestämdes till 1 kr. plus 1 kr. till
marköravgift. 50 fria skott skola utdelas
till varje aktiv skytt. Ett förslag att skän.
ka ett pris till den jubilerande grannföre-
ningen-biföUs.

Stiftsnytt. r9'l9- vtb.

Till vice pastor ! Kinneveds ,pastorat
den 12-31 mars, under vilken tid kyr-
koherde Kurt Larsson åtiljuter tjänst-
ledighet för sjukdom, har av domkapit-
let förordnats pastoratsadi. L. Wetter-
holm, Falköping.

fiIRAY PffiSSllH
GERIRUO fRIItII
stffl stuiE !n00Etll

uil.I ll0RGREll
,'u*,: L:.1,1,:,lt*

,@

Bland de hingstar, som bytte ägare
vid hingstpremieringen i Skara, märkes
även "Rebin", som belade sjätte ptats. 

I

Denne har av lantbr. Valdemar Johans- j

son i Siggagården, Slutarp, försålts till 
I

Järpås nya hingstförening. I1) K.-G. Gustavsson

Gustavsson 82,5; 3) Ä.
För tratikförseelser 4t -qt '

dömdes en person från Nykyrka, en från
Folirabo och en från Ulricehamn till var-
dera 10 kr. böter. Två personer från Fal-
köping fingo 15 kr. vardera. Til1 dags-
iböter dömdes en från Kinneved, 25 X 2'böter dömdes en från Kinneved, 25 X 2,

en {rån Falköping, 35 X 3, samt två {rån
Hassle östergåIdgn till vardera % X 2,50.

iböter
en från Fa

1:50.

Bandymatch
söndagen den 10

i Slutarp

trK Rapid B-lag c. Slutarps IF.

mars kI. 14,L5.

0tHUI

En $ffiB-tiur,
salu.

I

I SKYTTE
I t zlx'or6'
I Klo"eveds Skytteförenlng

l 
har haft årsmöte i F örentngslokalen, Slu

l"rp. Styrelsen fick föIjande sammansät

I 
ning: ordf. J. Kartstedt, v. ordf. Georg Jr

lhansson, kassörr L. Hermanson, sekr. .l

I 
Bohman, alla omv., och v. sekr. Gustav Jr

fhansson, trIV,, med Egon Johansson oc

I 
Göran Gustavsson som ers. Revisorer blt

I vo Gilb. Karlgren och Arvid Anderssor

lTill ombud vid förbundsmötet utsågs I
lBohman med G. Johansson som ers, Ti
I 
Falbygdens fältskyttekrets årsmöte valde

lJ. Karlstedt och A. Bohman med L. Her
-|rnansson och G. Johansson som ers, Ti.

lammunitionsförvaltare valdes nämndema:

lE, Gustavsson samt till instruktörer A

lBohman och E. Gustavsson. Märken hr
'i under året erövrats av fölJande skyttar

Målet mot en åköriägare från Sandhem, som
påkört en cyklist ogillades, medan däremot
äen pårkörde cyklisten fick 8 dagsböter å

P.A'UL HENR,EID,
MICIIELE MOR,GAN

i den fasqinerande kärlekshistorien

I slna,r g;g.ffiit ffirr
&r'sstgdyw[e.pg

stark och fängslande film, både
spännande och ror.{a,ntisk.

,$,#Mffi:d



SÖNDAC
K1.5,45 o. 8
Barntillåten.

fifiH$$H-pt[Ifi$ilfi

En stor bok har blivit en stor fllm.Greer Garsons hänförda inlevelse
fyllde rollen med liy och anda.

N D.A.

,&@oi;lijil'ls f,nlffipskorl K 8
En filmtrerättelso efter

EMII,IE FLYGAR,E- CARLENS
berömda roma{l

Tisteliim

I Roqlagens
farnn

Evert Taube-filmen.

2750 Styrelsen.

En r.- och kastningsfrl ,

KO
till salu. Kalvningstid i april.

Tel. 65 Klnnarp.

En n.fri f,<o
i snar kalvstäilning tiil salu i llo/-
gård,en, Slutarlt. Tel. 52 Kinnarp.

En välrekommenderad

DRÄNG
plats den I april eller tidi-

Kotaryt, Slutaryt, Tel. 125 Kinnarp.

Fond Taunrsr
1939, bensinkörd 800 mil, överdragskläd-
sel, i övrigt som ny, skatt betald, till
salu. Tel. Kinnarp 101. 2703

Hederspris" tili' f upard.
tzt/7-u6.

Avelsföreningen för svenskaarden-
nerhästen har hållit årssammanträde. I
tur avgående styrelsemedlemmar och
ers. samt revisorer och revisorsers. om'
valdes. Hederspris utdelades för de sju
bästa av de 3-årshingstar, som godkän-
des förra året. Bland de prisbelönta
hingstarna märktes två från Skaraborgs
län, alltså de två treåringar, som place-
rades främst vid vårpremieringen 1945.

Det var tr'alebergs Jupard, som såldes
till Slutarps hingstförening för 50'000
kr., och Ullbergs Apiro. Jupard är fal-
len efter Jutard och Apiro efter Ajve.

Vid styrelsesammanträde omvaldes
friherre H. O. Ramel till ordf. och greve

Nils Wachmeister till v. ordf.

öilslms IöPA

Motpofotis
önskas köpa.
2672 J. A. Nilsson, Slutarp.

Ett hjärtligt tack
till släkt, vänner och bekanta för den
storartade hyllning som kom mig till del
på min 8O-årsdag med blommor och tele-
gram samt för det vackra talet av kyr'
koherde Larsson.

kla Johansson, 
.

Björkäng, Kinnarp.

erhåller
gare.

9lulers

ffisp ffimW I{EI
i snar kalvställning tiil salu.

Glöran Andersson, Ilul,egå,rd,en,
Kinnarp. Tel. 76. 2947

0emefit och säckkalk
på lager. Fre/,n

'lfsebergs Polkeffem

H.sscru, Mffi

EVA HENNING, GEORGE FAI\IT,
AR,NOLD SJöSTR,AND.

pn film som kommer att falla pu,bli-
ken i smaken. Det är en av:de bästa

svenska filmerna på senare tirl.

MÄNDAG, M. Br D. tct. 5,45-8 grn.
BarnJörbj.

Äke Grönberg 
- Lasse Krantz 

-Thor Mod6en 
- Rut I(qstlan 

- Ma-
rianne Aminqff. - 

yera Lindby

utdelas på de vanliga ställena:
Brisrnene torsd. 28 mars kl. 10,

Börstig samma dag kl. 13,

Slutarp fred. 29 mars kl. 14,30,
Vårkumla månd. 1 april kl. 15,

Kinnarp på exp.-dagarna kl. g-12,
FRöKINDS KRISTII}SNÄMND.

Börstig.

Kinneveds erk.
Sjukkassa

avhåller årsmöte tisdagen den 2 april kl.
20 i Rossbackens skola.

Val oeh stadgeenliga frågor:
Stadgeändringar.
Beslut om anskaffningsprovision.

EDVIN ADOI,PHSON
INGA TIDBLAD
V.{ND,q, R,OTGABDT.
IIILDA BOBGSTBÖM

ffierffifffiAtril[ru
En stark och strålande bra svelslr
fiIwr.

Man ger sig på r;åd och onåd.

ERIK SAMUELSSON.

bong"



Fyra sf. sömfisenskmr
erh. omedelbar ånstälining. Även ovana
antagas.

Flickor 15--16 år få även anställning.
SI,UTARFS SYF'AtsRII(.

. .4.. \y. Ahtqvist. 2884

Ternplet 1923 Vinterny i Kinnarp
hade Marie bebådelsedag anordnat ett fa-
miljesamkväm i föreningslokalen. Då S.
Ahlkvist hälsade välkommen, var omkring
etthundra personer närvarande. F.-O.
Lundevi, Falköping, höIl ett anförande om
NTO. Efter kaffet bjöds på ett livligt sen-
telat underhållningsprogram av förenin-
gens egna förmågor. Sång utfördes av
Majbritt Andersson och Hjörclis Gustavs-
sbn sanit en trio från barntemplet, drag-
spelsmusik av Bror JohansSon och H. SiI-
vander och dessutom reciterades två dikter
av Svän Andersson. TiIl sist iektes folk-

Tturkaluar,
:låglands; r.-fita, 5-6 mfn., tillsalu.

Mönarps gård, Slutarp.
Tel. M.

Hr Valdemar Johansson, Siggagår-
den, Slutarp, har för obekant pris för-
sålt treårige hingsten Rebin till Järpås-
ortens hingstförening. Vid premierin-
gen i Skara placerade hingsten som nr
6 och premieringsnämndens utlåtande
om densamma Iöd: "Av mindre slaget,
bra modell, djupt sluten, grovbent,'.

Amhmd
. infordras för Mönarp Ltlleg. diknings-
företag för grävning av 8030 mtr dike,
därav 150 mtr öppet dike, resten rör-
dike.

Anbud skall innefatta grävning och
nedläggning av rören samt igenf;ullning,
vidare nedsättning av föreskrivna slam-
brunnar. Arbetsbeskrivning och kost-
nadsberäkning finnes tili påseende hos
Axel Andersson, Ledsg., Slutarp. Anbud
ställda till arbetsstyrelsen. för Mönarp
Lilleg. Dikningsföretag adr. -Axel An-
<iersson, Ledsg., Slutarp, och märkta
"Anbud", skall vara inlämnade senast
den 1:sta april. Arbetsstyrelsen förbe-
håller sig fri prövningsrätt. 2742

ilör fylleri u/q-u6.
dömdes en person från Kinnarp att böta

30 kr., en från Falköping 20 kr. och en från

lroalq 35 .kr.

Kinneveds skotrdistrikt qlq-ab.
anhåller hos regeringen att distrik-

tets ansökan om statsbidrag till en ny
folkskolebyggn-ad tas upp till ny pröv-
ning enligt den nya lagen om statsbi-
drag till folkskoleväsendet som trätt i
kraftljanuariiår.

Distriktet fick byggnadstillstånd re-
dan i februari i fjol samtidigt som den
högsta iro!;tnad, på vilken statsbidrag
fick beräknas, bestämdes till 1?2,b80
kr., varav 7,370 kr. för inventarier.
Byggnadsföretaget har emellertid av
skilda aniedningar inte kommit att
igångsättas. F rämsta anledningen har
varit ovissheten om skyddsrum skuile
behöva anordnas elier ej. Under för-
beredelserna ha,{ emellertid det nya
statsbidragssystemet för folkskolebygg-
nader trätt i kraft, vilket för en kom-
mun med Kinneveds ekonomiska nivå
medför betydiigt fördelaktigare villkor
än det förut gällande.

Kungörelse,
Ejnar Ände,iöson,, Axtorp, Kinnarp' har

härstädes anhållit om tillstånd till beställ-
ningstrafik för goclsbefordrån medl stations-
ort i Kinneveds socken med lastautomobil,
iämptig för en last av högstt3,700 kg. Ån-
sökningshåndlingarna hålläs här tiugäng-
liga intill den 2? 4pril 1946; och äga trafik-
företag, som kunna beröras av den ifråga.-
satta trafiken, så ock andia, vilka ärendet
kan angå, att före angivna dag till länssty-
relsen inkornma med skriftliga yttrandön
över ansökningen-

Mariestad å landskansliet den 27 mars
1946.

LÄNSSTYRELSEN. 3169 3151

SONDAG
KI.5,45 o. 8

Barnförbj.

FOTBOLT
å Tångavallen, SlutarP

söndagen den ? april kl. 13,30.

SANDIIEMS
v

SLUTARPS

BIII,GIT R,OSENGBEN

BJöRN BERGLUND
RUT MOBER,G

ALLAN BOHLIN

I. F.

I. F.

I]

tl

tl
I

På linjen F alköPing-Lande-
r y d kommer den rälsbuss, som f. n' går
helgfria tis-, tors- oeh lördagar från
Åsarp 8,20 till ö. Tranemo och åter från
östra Tranemo 10,07 till Ulricehamn'
att köras alla dagar och utgår på mor-
gonen trån Falköpings C kL. 7,48 i stät-
let för ftåh ÅsalB. På kvällen anord-
nas nytt rälsbusståg från Ulricehamn
till f'alköpiÅg C. Vardagar går denna
rälsbuss från Ulricehamn 19,30 och
kommer till Falköping C 20,4L Sön-
och helgdlagär örhåller tå$et ett senare
läge, nämligen från Ulricehamn 22,35
till Falköpihg G 23,45. \rlt4-qb'

KM r F1TB7LL L/q-o16.
startar i morg'on. I Slutarp spelar hem-

malaget sin första match för året och mö_
ter på Tångavalten kl. 18,80 Sandhems fX..
Floby IF reser tiil Axvall, Stenstorp spelarborta mot Våmb och Bjurums SK gåstar
IllK Skara.

M,oderskapets
kval och lycka
Dn film som har myeket att säga.

Trädgårdskonsulent

A. Htilphers
håIler föredrag med ljusbilder i Eoss-
bockens skol,a, Kinnarp lördagen den
13 aprii kI. ? em. "FIur sköter jag
min fruktodlinE rationellt".

Allmänheten häIsas välkommen.

TEKAFTOI\[
håIles i Sigurds lokal onsdagen
den 10 åpfl kf. 8 em.
Låkledarö: Siten Ählqvist och Svbn
Andersson,. Kinnarp.

Musik. Deklamation. Sång.
Alla välkorhna. Fritt inträde.

3366 Temgttet Sigurd, aa N. T. O.

I(analgräuare,
Arbete med rensning av avlopp till

Mönarps Mossuttlikningsförening inom
Floby m. fl. socknar, erhålles under
kommande sommar.

Då företaget är omfattande kan sta-
digvarande arbete påräknas under flera
år framåt.

Även antages, mot rekommendationer,
person lämplig att teda arbetet.

tr'örfrågningar, skriftliga eller person-
ligt, göres till Arbetsstyrelsen i Mönarps
Mossutdikningsförening adr. Slutarp,
tel. 102 Kinnarp. 3774

tetesdlur
R.-fria och kastningsfria nötkreatur

samt några unghästar errottagas instun-
dande betessäsong.

Mönarps Gård.
Tel. 54 Kinnarp.



ffierTIertt
sÄcrr<o,r,K på iägdr.

qd6ns, stutarp.

ln uiiluårdad bil,
5000 gil, fncd pybPrrad motor

däbk, tilI såIrt'billigt. '

SLUTARP.
li-i*i*-

Kinneveds erkända sjukkassa
har hållit årsrnöte i Rossbackens

skola,
Av verksamhetsberättelsen fiamgick

hl. ä,, att medlemsantalet under året
ökat med 35 från 188 till 223.

Under året hade 52 sjukdomsfall an-
mälts om tillsammans 455 dagar. I
sjukhjälp och läkarvård har från lokal-
kassan utbetalats kr. 2,253:86 samt i
sjukhjälp och moderskapspenning från
cehtrålkassan kr. 1,710:50. Årets över-
skott utgjorde 621:30 och sJukhjälps-
fonden uppgick vid årdts slut till
L,993:-24.

De avgåentie styrelseledamöterna on1-

valdds, nämligen R. Bärirskog, Kinne-
hall, och S. Ahlkvist, Slutarp, Till ers.
i styrelsen nJzvaldes A. F lor6n, Kinnarp.
Styrelsen ]ronstituerade sig sålundå:
ordf. R. Bärnskog, v. ordf. S. Ahlkvist,
sekr. kyrkoherde K. Larsson, v. sekr.
atr, A. Boman samt kassör L. Car16n.
Expeditör är skräddarm. F. Svedberg,
Kinnehall. Till revisorer ornvaides Olof
Nilsson, Slutarp, och G. Wilgotson,
Kinnarp. $lq-r4b.

sami

$a

körd
och

3078 Tel^ 32 Ki,nnarp.

3530 trl4'*b' Slutarp-santlhem 5-2.
Matchen i kretsmästerskapet mellan

Slutarp och Sandhem, vilken inledde årets
fotbollssäsong på Tångavallen, vanns.-av
Slutarp med 5-2. Redan i matchens fjär-
de mii. togo gästerna ledningen med mål
av vy. vid hörna. Sandhem kom först i
eåne och hade flera farliga anfall. Utjäm-
iins:"n kom i 38:e min.: dct var cf. Rut-
mu[, som slog på ett skott från strafflin-
jen. I andra halvleks första minut tog
iremmalaget ledningen med 2.-1 genom cf'
Glädjen blev inte långvarig: redan två min'
senare rusadc Sandhems hy. igenom ocn
siorde stäIlningen till 2-2. Spelet var
iärtfarande ganska jämnt fördelat. Man
lade märke till gästernas goda huvudspel,
enär de så gott som alltid vunno duellerna
om luftbollarna. 3-2 blev det i 29:e mln'
clå Slutarps hy. Andersson "nätade" från
nåra håll. -En straff för krokning av Slut-
arps hy. i 33:e min. resulterade i mål ge-
nom hh. Rehn. Slutarps segeilt/ar nu Klar'

' r.?:la Planen hade tagit På

Prvdnadssöm, dukar: 1) Britta Anders-
son, Luttra, 94 p.; 2) Karin Gustavsson'
Kinneved, 8? p.; 3) Margit Eriksson, Kinne-
ved, 80 p.; 4) Märta Andersson, v' 'asaxa'
Zå li.; rf rnga Gustavsson, Luttra, 73 p'

Linnesömnad, Örngott: 1) EIsa Anders- i

"o", 
V. Åsaka, OO p- Iltarta Andersson, V'

Äsaka, 90 p.; 2) Karin Gustavsson, Kinne-

""å, 
Sö p.;^3) Alice Gustavsson, Kinneved'

SS å.: ai Henny Lalbson, Luttra, 70 p'; q]
a"ir'-siinu Stänvall, Yllestad, 70 p'; 6)

övrig fotboll: tOlq''tb-

Slutarp reser till Äxvall för KM-match
och Steirstorp möter Hova IF hemma i
samma turnerlng' I'loby If,' möter Bjurums
Sf, E"u"p spelai mot Tomten B och Trädet
reser till Timmele.

Britta Andersson, Luttra' 70 p' \ti^-t{0, 
r

,1
wtwmEn

\ ,:, "'ir: flostr ot'h rörligheten
mattades av. Hi. Arvidsson fastställde i
43 e min. slutresultatet till 5-2 genom att
från halva planen slå på ett skott' som
sick över målvakten i nät.

I Sandhemslaget märktes ett par säkra
och hårtslående backar, de goda ytterhal-
vorna och hy.,samt cf. Hemmalagets b-äs-

ta voro hb.,-ch., och hh. samt kedjans hö-
gerwing. Domare: SäIl' Trädet.

SÖNDAG
K1.5,45 o. 8

Earnförbj.

EVA HENNING - ALF KJELLIN
STIG JÄR,R&L _ HASSE DK1WAN

Elwndvimq wffid

"En rolig, intressant och mycket
charmfull filrn. .Redan från början
sätts man in i en behaglig stärnning.
Vanrlring med månen är en film,
som man uppskattar och tycker
om.t'

0rd, lörenin0ssammantdde
hålles med Slutarps Elektr. Distr.-före'
ning i Slutarps skola torsdagen den 25
aprit t t. 15 för att behandla vatl $ 21 i
stadgarna föreskriver.

Slutarp den 10 aPril 1946.

Ivar Gustafsson.

DANS
Föreningslokalen, Slutarp

Påskafton kl. 20.

Kommi,tterade.

Fältslriutning
anordnas av Kinneveds Skytteföre-
ning Påskafton kl. 2 em.

Vartofta Skytteförening inbjudes.
Samling vid festparken.
Allmänheten varnas beträda ter-

räng syd och sydost Västarp.
STYRELSEN.

Vartofta-tr'rökinds krets av SLU

har hållit tävlan i linnesömnad och pryd-

nadssöm med åtta deltagare r vardera täv-

lingen. Prisdomare har varit förbundstäv-

lingsledaren fru Elsa Larsson, 
.Ulricehamn'

Prislistan fick följande utseende:

Änn:luil. Påsk
ö-8,16

Barntillåton
Abs. tiderna!

Claudette Colbert, Jennifer Jones,.
.foseptr Cotten,. Shirley Temple,
.Monty Woolley, Lionel Earryruore

Robert Walker
DAVID O. SELZNICKS storfit,m efter
oI?EBECKA" och"BORTA MED VIN-
DEN."

Ssyariluga Eänkar
l[tt rnan fångas, röreso grips och
trivs ornvittnas kans!<e båst av att
de tre timrnarna aldrig bli långa.

DAI{S
' anordnas i

Föreningslokalen, Slmtarp
lörd. den 20 april, Påskafton hl. 20

37r'6 {ommitterade,

fi !|lililffi ilill|1lfi fi ililt!iltNiltHililfi illilt!ilrl

tdit{/L
3og-sletedt
med sin orkester
gästar KINNABPS FESTPARK

den 1 och 2, juni.

Kinnarps IF.3844

Itlvl
Avstyckningstillståntl förvägrades. -4h -

Länsstyrelsen har icke funnit skäl bi-
falla en framstälining från hr Sven Jo-
hansson i Slutarp om tillstånd att utan
hinder av rådande avstyckningsförbud
från fastigheten Slutarp ödegården 1?

i Kinneveds socken avstycka tre områ-
den om sammalagt 0.5005 hektar.

$Vmntk$frers
i Vinterny, Kinnarp, onsdagen den 24
april kl. 20.

Medverkan av ombudsman Anders
Elfström samt av N. T. O.-are från F al-
köping. Sång och musik.

Ka[feservering.
Inträde 75 öre.
AIla hälsas väikomna.

3954 N. T. O.



\tlq'40-

Itäil9årdsföredrag
i llinnarp.

Konsulent A. Hiilphers, Skövde, höll i
lördags ett trädgårdsföredrag i Ross-
backens skola i Kinnarp.

Herr Hiilphers talade denna gång ute-
slutande om fruktträden och berörde i
samband därmed följande tre huvudpunk-
ter: Beskärning, jordkultur och besprut-
ning. Vad beskärning beträffar tryckte
talaren på, att sakkunskap absolut erford-
rås, Det vanligaste felet är, att man inte
beskär tillräckligt mycket. Det minsta
avståndet mellan två skott är 80 em. Be-
skärning måste ovillkorligen utföras varje
år, till dess trädet är upp till åtta år. Här-
efter skall man varje år gallra ut de över-
flödiga grenarna. Att beskära träden i år
är ännu inte försent. Vad jordkulturen
beträffar bannlyste talaren det så vanliga
bruket att ha fruktträden stående i vall,
d. v. s. omgivna av gräs. !'ruktträden
skola stå i väl brukad jord, t. ex. i pota-
tisland och gödslas mycket rikligt. Helst
naturgödsel, samt dessutom kali, vilket
motarbetar kräfta mycket bra. Talaren
framdrog som ett exempel ett försök, som
gjorts vid Rånna försöksgård utanför
Skövde. Man hade där satt två äppelträd
av sammå sort och samma storlek. Det
ena sattes i vall och det andra i odlad jord.
Då Lräden yar sex år, lämnade det i vall
planterade trädet två kilo frukt, medan
det andra lämnade tjugotvå kilo. tr'lera
dylika försök hade gjorts med liknande re-
sultat. överginge man därför lite mer all-
mänt att odla upp jorden omkring sina
fruktträd, skulle den myckna fruktimpor-
ten inte behöva ske. Avståndet mellan
träden bör också vara tillräckligt stort, så
att varje träd kan växa fritt och oberoen-
de av varandra. Talaren framhöll de så
vanliga kastade "runddelarna" runt träden
såsom värdelösa, eftersom man oftast inte
tar trädens utbredda rotsystem i beaktan-
de, utan tar till runddelarna alltför små.

Till sist berördes besprutningen och tala-
ren lämnade en hel del upplysningar om
lämpliga vätskor att bespruta de många
olika skadeinsekterna, samt tider, då be-
sprutning bör ske. Detta är vid knopp-
spfickningen, knoppfärgningen, avblomnin-
gen samt efter fruktsättningen. Mot den
på plommonträden så ofta förekommande
plommonstekeln samt den på päronträden
likaledes förekommande pärongallmyggan
har man nu fått fram ett nytt effektivt be-
sprutningsmedel, benämnt Gesarol.

Föredraget beledsagades- av ljusbil-
der. Auditoriet utgjordes dock endast
åv tolv personer. Kan verkligen alla de
övriga trädgårdsägårnå i hela Kinneved
så mycket i trädgårdsskötsel, att ett så-
dant här tillfälle inte behöver utnytt-
jås ?

Kinneveds StrU-avil. l5/q-\b.
hade i tisdags anordnat en tävlan i maskin-
mjöikning hos H. Andersson, Alarp, som väl-
viiligt stäilt sin besättning till förfogande.
Prisdomare voro G. Arvidsson, Friggeråker,
L. Nyström, Vartofta, och T. Gustafsson,
Brismene. De bästa resultaten blevo: 1)

K.-G. Gustavsson 63,8 p. 2) H. Kä116n 59'9

p. 3) Ä. Andersson 56 p.

Wlq-qO. Ternplet 1923 VinternY
tiöil vid sitt senaste möte en individuell
tiivian i frågesport. Resultatet av denna
blcv: 1) hlice Gustavsson, Stommen, 33 p.

l) I{ar1-,luslav Gustavsson, Stommen, 32,5

p., 3) Karl-Erik Andersson, Svenstorp, 30

I,., 4) Erik Kjell6n, Kälieberg, 28,5, 5)

I{arry Göransson, Lillegården, 28 p. Dess-

rltom anordnådes ett par skämttävling:ar
samt dracks kaffe och lektes folklekar.

SBS.
Vid bilbestii,llning och djuranmälan

är tel.-nr ändrat till
Kinnarp 164.

B. tlelmner.

rtlqr.lb. Axvall-Slu ta$ 4-2"
Axvalls IF gick vidare i KM genom att t

söndags besegra Slutarps IF' med 4-2.
lVlatchen var hela tiden bara sparka-spring,
Axvall tog ledningen efter 10 min. genom
hy. SjöIin, men det dröjde inte många mi-
nuter förrän gästernas vi. utjämnade ge-
nom ett vackert långskott. Samme man
gjorde strax före halvtidspausen 2-1 till
Slutarp med ett påpassligt skott. Äxvall
började lovande i andra perioden och ut-
jämnade till 2-2 genom cf. N. Wahss, Det-
ta blev enda målet i andra halvleken, var-
för spelet måste förlängas. I förlängnin-
gens andra kvart fick Axvall lite bättregens andra kvart fick Axvall lite
hand om spelet och avgjorde matchrhand om spelet och avgjorde matchen med
två måI, inskjutna av Sjölin och chb. Löf-
kvist, det sista på straff.kvist, det sista på

I gästande laget märktes vl. och vb. och
i Axvall var försvaret bästa lagdelen. Bra
Somare var El, Trulsson, Skövde.

Å SIGGÄGÅRDEN" SLUTARP
(tet. 115 Kinnarp)

för tjänstgöring Kinneveds m. fl. sock-
nars hingstförenings

HINGSTAR

REFLEX
fx bls., vb. A, avgift 80 kr.

I Alq-Utt - IFK B slog Slutarp.
I fc;rmatctren på Odensplan annpndagen i
I Skalaborgsscrien slutade med rättvis se-

I ser för IFK-rcserverna över Slutarp. Ef-
itcr 1-1 i halvtid gjorde hernmalaget an-

I dra halvlekens enda mål och vann med
i 2-7.
] neclan efter ett par minuter fick IFK
ieånr ett farligt anfall, som resulterade i
ir*c;rnä. Vi. "Bojsan" Ka'rlsson skallade
vackert i måI och hemmalaget ledde med

I lf-0. Gästerna kunde emellertid omedel-
I ibart utjämna ställningen genom sin hy.

Han sköt ett rätt enkeit skott, som Sten-
iberg missräknade sig på. f andra halvlek
i eioide hi. Altan "David" Johansson mål
lIc;r hemmalaget. Resultatet stod sig halv-
I leken ut.
I r ratr;;ping gjorde vi. "Bojsan" Karls-
! son och ch. Arne Svensson bäst ifrån sig.
I Stutarp hade en god hy., som svarade
för många farliga saker, och i kedjan
rnärktes dessutom Hallagård.

körklar, tiil salu.
I

Eg| lättulkt$NtlotCIrcykel
till salu. AlXan Lindqvist Alarp, Kinn-
arp.

.{,5j.Y " Jfr{6

6lq
-t16. Kinnevetls Skytteförening

hade påskafton anordnat fältskjutning, tilt
vilken även Vartofta Skyttegille hade in-
bjudits. Målen voro: 1) hund i front 110
m. (knästående); 2) 714-tig. 16b m.; B) hu-
vudmåI 1l-0 m.; 4) infanterisköld 80 m.;
5) 1/3-fig. 150 m. Bästa resultaten blevb:

Kl. III o. fV: 1) A. Bohman, K,27 tr.i 2)
H. Trygg, K, 24; 3) Egon Johansson, K,
24; 4) Sven Johansson, K,22; E) B. Johans-
son, V, 22; 6) B. Vård6n, V, 21.

Kl. II: 1') Kurt Johansson, y, Zl tr.; 2)
G. Silvander, K, 20; 3) R. Fredriksson, K,
17; 4) Hans Johansson, V, L5; 5) G. Karl-
stedt, K. 12.

KL I: 1) I. Trygg, K, 12 tr.;2) Etdor An-
dersson, K, 11; 3) S. O. Johansson 10: 4)
Bengt Ändersson 10.

Insats: Kl. III o, IV: 1) TL. Trygg 6l2E;
2) Ä. Bohman 6124; 3) B. EngdahL 6176; 4)
B. Johansson, V, 6/15.

Kl. II: 1) G. Silvander 6l2L; 2) K. Jo-
hansson, V, 6127; 3) G. Karlstedt b/19; 4)
Georg Johansson 5/16.

HOTTEUR
fx. bls, vb. B, avgift 50 kr.

JUPARD
br. stj., prem. som nr 1 i Skara,

$isq'ry9
Prima scckrad Lin$onsylt
finnes på lager i 1.1-kg:s-kärl'

425r WII,COTSON. 'iet. 6,W

Lättviktane,
'Ielefon 24 Kinnarp.

Kinneved.
VACCINATION

förrättas i Rossbackens skola
den 29 april 1946 klockan 14.
4008

avgift 150 kr.

Styrelsen.



FOTBC LL
å Tångavallen, SlutarP,

söndagen den 28 kl. 14.

IFK TIDAHOLM B-SLUTARPS trF.

SÖNDAG
Ki..b,+b o.8
Barntillåterr;

LAUTiITZ FAI,K
GABY STENBERG
STIG 

'IÄR,R,ELDORIS SiIDERSTR,öM
or,oF :lvlNtrtER STR4,ND
IIIITDA. 'BOR,GSTR,öM

- Byggnadstill$tånd har av arbets-
marknadskommissionen beviljats Ivar
Gustafsson, Kinnarp, för ett bostadshus
i Kinnarp, Kiirneved, oeh Nils Daniels-
son, Börstig, föf ett på Grevagården,
Börstig. 

"o(q-c|h.

SöI}RA SKARABORGS SERIEN.
I'loby-Skövde AfK 4-1
Trädet-Mullsjö 2-2
Stenstorp-Åsarp 7-0
Slutarp-Tidaholm 5-0

Floby 18 10 B

erh. omedelbart plats.

A.-8. Slutarps Möbelindustrl.
Tel. Kinnarp 45.

KINNARP

-E. o. Standard av märke Blå_rand
samt säckkalk på lager.

Vilgotson. TeI 6 Kinnarp

I Kinnevetl alg--yb.

hälsades våren med en högtid nära
Mossagården. Kyrkokören under kantor
Josefssons ledning sjöng först ett antal
vårsånger och därefter talade kyrkoher-
de Kurt Larsson om de många löftenas
årstid. Sedan därefter ett leve höjts för
våren och fanfar blåsts, sjöng den un-
gefär trehundrahövdade publiken,Du
gamla, du fria". Och så tändes elden.
Alla de närvarande voro nog överens
om, att just på detta sätt bör våren och
ijuset hälsas. De medverkande och vär-
darna, Templet Vinterny, äro värda ett
taek för en givande kväll. Efteråt vo-
ro de medverkande samt övriga intres-

>/S-,1b. Åsarp-Slutarp 0-5.
Slutarp tog i söndags revansch på, Årarp

för nederlaget på hemmaplan i höstas och
segern blev så markant som 5-0, vilket
snarare var för litet än för mycket. Slutarp
hade reserv för sin cf. oeh detta märktes
vid anfallens avslutning. De båda inrarna
Rehn och Arvidsson kommo till en del att
dominera matchen genom bra framspelnin-
gat: och d:o målskott, De drogo upp det
ena anfallet efter det andra och voro svåra
att stoppa för hemmalagets försvar, som
fick draga det tyngsta lasset i dagens
match. Hemmalaget, som ställde upp med
några reserver, var alldeles ur slag. Cen-
tern var den ende, som oroade Slutarps för-
svar, men utan understöd av de övriga ked-
jespelarna förmådde han inte avsluta at-
tackerna.

Slutarp skaffade sig genast från början
grepp om spelet och vid hörna i 11:e min.
gjordes första målet av hi. 8 min. senare
fick hy. Andersson en passping och "näta-
de" med ett direktskott. Spelet b'edrevs på
Äsarps planhalva men lagets försvar siog
ifrån sig bra. Åsarp lyckades dock korn-
ma upp i några bra anfall. Halvtidslednin-
gen 3-0 noterades i 40:e min. genom vi. på
en returboll från mv.

Gästernas samspel gick i andra perioden
ganska bra, medan Äsarps ansatser till an-
fall trasades sönder av Siutarps försvar,
där vb. och hh. särskilt märktes. I72:e
min. blev det frispark strax utanför Äsarps
straffområde. Vi. lade på ett hårt skott,
som touchade en för'svarsspelare och gick i
mål. 5-0 blev det i 27:e min., och även
denna gång var det vi. som slog bollen i
måI.

I Slutarpslaget märktes mest de ovan-
nämnda spelarna samt hy. Målvakt, båc-
kar och ch. lyckades bäst i Äsarpslaget.

Domare: I. Eriksson. Ulricehamn.

23
,n
1^

74
1"1

1I
o

6
4

Uåren
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CEMENT

M;Iäf;Barnförbj.
GEORGE R,YDiiIiEhG

$0il1 inilädnn

4740

Sra Skaraborgsserien: Yn
SlutarP-IFK fitlaholin 6-0'

Slutarp tog i söiidags oväntat hem segern
över gästande Tidaholmskamratefnas re-
server-och clet t. o. m. med hela 5-0. Då
hemmalaget fick ställa upp med reserver
på vb. och vy. hade man inställt sig på-ett
v6 vuj vLtr YJ. rraqv

kraftigt riederlag och i början l T*:i:: Isåg alet ochså ut, som om dessa aningar
skllle besannas. Efter en kvarts spel iäm-
nade spelet ut sig. I25:e min' lyckades,cf.
ÄnderJson skjuta i måI. Gästernas for-
wards saknade tyngd i anfallen och hem-
rnaiagets attacker voro i regel fariigare'
Hemåalagets högerving fick i gång bra
sämspel och med snabba cf. i spetsen an-
föll Slutarp ofta gästernas försvar. Ef-ter
\2 nrin. ipel i andra haivleh nickade hy'
Änderssolr ön passning från vänster i mål:

ItiMA CHRI€TENSON

Filmen efter Ä.strid Vårings om-
stritlala rorh4n. En flåihmande an-
klagelse mot missförhållandena in-
om vår sinnessjukvård.

En svensk succ6film.

här

Gomnrron Bill
Spexhumör'et är f,riskt på alla

händer.

hälsas
på Valborgsmässoaftonen i Kinne-
vetl med Valborgsmässoelil vid
iWossagården.
Tal av kyrkoherde Kurt Larsson
samt sång av Kinneveds kyrkokör.
Allmänheten inbjudes.

Ternplet Vinterny.

Stenstorp
Skövde AII{
Tidaholm B
Trädet
X'alköping B
Mullsjö
Slutary
Äsarp

1210 0
1254
13 62
73'4 3
t2 51
1233
13 22
t2L2

0 66-24
2 58-20
3 34-30
5 31-35
6 27-30
6 22-35
6 25-37
I 22-41
I 22-55

2-0. Tidaholmarhas försvar verkade gan-
ska passlvt vid detta tillfälIe. I närkamp
med 

-rnålvakten lyckades cf. slå en boll mot
målet, där tillrusande vy. Ahlqvist förpas-
sade bollen över linjen. I 25:e min. kopi'
erades ovanstående rnåJ med samme mål-
görare och Slutarp ledde därmed med 4-0'
öästerna tycktes resignefa och Slutarps
försvar med hh. som bäste mau hade ingen
svårighet att hålla s{,iillningen' Sista må-
let kom i 40:e min' genom cf.

I Stutarps lag hade försvaret en god dag
och kedjans bästa voro cf. och högervingen'
Tidaholrrisiaget var en besvikelse och vin-
sten över Stenstorp föra söndagen har man
svårt att förstå. Båda backarna och hh'
voro bäst. God domåre: G. Bergkvist,
Törelaoda.

Uid heftov au ftossEasare
ring 722 Kinnarp. Träffas säkrast efter

SONDAG
K1.5,45 o. 8
Barnförbj.

YNN
kt. 20.
4293 OIof Andersson.

En r.-fri ko
i snar kalvställning titt salu.

T. Falegård, Storeg., Slutarp
Tel, Kinnarp B

ERROL FI,

f{an föff
ffaed ära

"En fullstäntligt l;'sande film, det är
svårt för anrrrälalen att ej börja



Professor S. VAFILLJND
talar å Klnneveds landsbygdsörganisntioners stora
HEMBYGDSFEST söndagen den 28 juli'

Kontnt'itferatlc'

WMe;,:#':i
Nils Asthen - Mangaret

Lindsay i
JACI( LONDONS

Åtr d,s w,4,
De kdmpade för guld och kvinnor i
de ryktbara gttldgrdvarldgren och re-
volvern var lag.

Kinneved: Med anledning av att
medicinalstyrelsen i sitt preliminära för-
slag till ny indelning av provinsialläkar-
distrikten i Skaraborgs län föreslagit,
att Kinneveds kommun skulle tillhöra
ett nyinrättat distrikt med benämning
och stationsort tr'loby, ha hrr Ivar
Gustafsson och Evald Johansson, båda
i Kinneved, enligt kommunalfullmäktiges
uppdrag i skrivelse till länsstyrelsen
framhållit, att det anses synnerligen
olämpligt att socknen tillförts tr'loby di-
strikt. Dels finnes ej några direkta var-
ken tåg- eller bussförbindelser med tr'lo-
by och dels bleve kostnaderna för höga I

>ts-qb.
Dlektrifieringen i Kinneved.

Länsst)'rel-qen i li{ariestad har i utlå-
tande tiii k. m;t förklarat sig icke ha
något att erinra emot bifall till en an-
sökan från Slutarps Elektriska distri-
butionsförening u. p. a. om tillstånd att
i anslutning till tidigare koncessionerade
högspänningsledningar framdraga hög-
spänningsledningar .från prästbolet 11
till Hassla Västergården 2r, från Ax-
torp Nolgården 3a till Axtorp Nolgården
3ö och från Slutarp Backgården T1 till
Slutarp ödegården 135, allt i Kinneveds
socken ävensom till anläggningarna hö-
rande lågspänningsledningar.

Fastighetsförvärv i Kinneved.
På framstätlning av Kinnarps Special-

snickeri A/B har länsstyrelsen i Marie-
stad förklarat Hassla Västergården 2rr
i I(innc','eds soc-t!eii !,'iit{ :I a1r s: dtL.lt l-rr:
skäiicn'rei, aLi dei;ri."n;lrb. r;.ra fllrvirv.::.
av bolag, förening eiier stifteise. Sati.-
tidigt har länsstyrelsen godkänt bola-
gets förvärv av fastigheten.

Betesdjun"
R,-fria och kast'ningsfria nötkrea-

tur jämte några unghästar emotta-
ges instundande betessäsong. God
växtlighet å betesmarkerna, varför
ett prima bete för djuren garanteras
hela sommaren.

Endast föranmälda betesdjur an-
taEas.

för Kinnevedsborna vid anlitande av lä- |

kare i tr'loby, då väglängden dit är be- I

tydiigt längre än den är till Falköping. I

Med Falköping har kommunen mycket,
bättre och direkta kommunikationsför- |

bindelser i alla avseenden. tralköping ärI
även den ort, där kommunens innevåna-:
re så gott som uteslutande ha sina af- I

färsangelägenheter. Med stöd av det:
anförda hemställes, att Kinneveds kom- i

mun vid en nf indelning måtte få tillhö- ;

ra Falköpings distrikt. I

i

I

4619
Mönarps Gård.
Tel. 54 Kinnarp.

SöDRA SKARABORGSSEtsIEN.
Skövde AIK B-Slutarp 4-4

För fyleri 7[s-qb.
dömdes en person från Slutarp att böta

35 kr. För olovlig försälining av bränn-
vin dömdes en persön från samma ort till
25 dagsböter åår. 2 kr. Han hade sålt en
halv liter till den ovan omtalade ynglingen.
Det blev sålunda en dYr halvliter'

FOTffiffitN-
å TÅNGAVALLI'N, SLUTARP,

söndagen den 12 maj 74

MUI,LSJö IF v SLUTARPS IF.

betande, i Kinneved skriven och från
Våmb härstammande ynglings göranden
och låtanden. Mannen ifråga, som är
försöksutskriven från ungdomsfängelse,
erkände härvid, att han stulit en cykel.

Blixt, i
4629

Lättviktare,
gott skick, till salu.

Tel,. 6 Kinn&rp,

EnlreprBltad,

1939

Lättviktare,
modell till salu.

Tel,. 777 Ki,nnarp,

På Tångavalten i Slutarp
mötas i morgon kl. 14 Slutarp och Mullsiöi en match, som är av stor betydelse för äe
båda klubtrarnas vara eller intö vara i Ska_raborgsserien. Slutarp måste vinna för "ttha chans att klara sig kvar. qr/5-\6-

VARF.ffiST
anordnas i Slutarps missionshus sönda_
gen den 72 kl. B. Tal av pastor Stig
Wikström från Folkabo och Arv. Anl
dersson. Sång och musik av sångare
från Åsarp.

Kollekt upptages.
Kaffe serveras.
Alla välkomna.

4600 Missionsförsamlinsen.

Falköpingspolisen har funnit anled-
ning att närmare syna en i staden ar-

För uppförande av folkiliolebyggnad
i Kinneved infordras håirmed anbud

dels å byggnads- och målningsarbetet,
dels å värme-, ventilations- och sani.

täranläggningarna,
och dels å den elektriska installatio-

nen,

eller å arbetet i dess hethet.
Ritningar och övriga handlingar kun-

na erhållas hos tr'olkskolestyrelsens ord-
förande, kyrkoherde Kurt Larsson,
Kinnarp, mot deponerande av kr. 50: -för byggnadsentreprenaden och 25 kr.
för vardera av de övriga.

tr'örseglade anbud, försedda med på-
skrift om innehållet, skola inlämnas till
Folkskolestyrelsens ordf. kyrkoherde
Kurt Larsson, Kinnarp, qenast den 29
juni 1946. Anbuden skola vara bindan-
de tilt den 1 aug. 1946. Deponerat be-
lopp återställes till anbudsgivaren mot
återlämnande av bekomna handlingar i
fullständigt och oskadat skick.

F ri prövningsrätt fö-rbehålles med
hänsyn till såväl anbud som till borgen.

Kinnarp den 14 maj 1946.

Kinneveds Folkskolestyrelse.

SÖNDAG
KI.5,45 o, 8
Barntillåten.

JOI{NNY WEISSMULI,DR

Tarzarc ach
djungeffolket
"En strå!ånde ävd,ntyrsfilm i tljun-
gelnril.lö."

Han kva rhålles t. v. lrgs pqfisgn. !!s1



Atlkälun å pålar,
riastör, något slanor, 1X4, bräder
ocir vralibräder hålles i

Flassla, Kinnarp
måndagen den 20 maj 1946 kL. L4.

Fivlered den 14 maj 1946.

Li,nus iosefsson,

Likvid för förfallna fordrinear mot-
tnges förc auktionc:ns början".

SöI}RA SKARABOR,GSSER,IEN.
Trädet-Floby 2-L
Stenstorp-Skövde AIK 8-0
Slutarp-Mullsjö 3-1
Falköping-Åsarp 5-2

Stenstorp 74 72 A 2
Floby 14 10 3 1
IFK Tidaholm 14 7 2 5
Skövde ÄIK 15 5 6 4
Trädet15546
Falköping t4 617
Slutarp16439
Mullsjö L4 3 3 8
Äsarp 14 a 271-

ans
i Festparken, Kinnaru

lördagen den 18 maj kl. 20

Musik av

Zlgenarkapellet,

Kinnarps l. F.

Vö rf est
hålles i Axtorps Missionshus söndagen
den 26 maj kl. 15.
Medverkande: Alaskamissionären Ernst
Larsson, pastor C. Nilsson och V. An-
d6n. Sång och musik. Kaffe serveras,
socker medtages. ,

73-21"
67-26
35-35
40-44
31-33

34-46

24-65

16
16
L+
1e

11
o
+

I

I fAtl$Elmlåmr$kffi
lstadgad och mcd goda rekommenda-
Itioner samt kunnig i ett hems före-
lkommande göromål får plats den 1

ljuni hos tsrild. Johansson, t\olg.
llSlutarp. Tel. 52 Kinnnrp.
rl

Kreaturs- och
trösoreauktion.

Genom offentlig auktion, som förrät-

Alla hjärtligt välkomna. 4999

Kinneved.
Ord,. giil,lsttimnra i Rossbackens skola

månd. d. 27 maj 1946 kl. B em.
Kyrkostämma efteråt.

MEDDELANDE.
UR AV ALLA SLAG emottagas för reparation. Noggrant arbete till läga
priser garanteras. Nya ur finnas i lager.

Firma Herbert Johanssons Urmakeriaffär,

,'"iiå?illflå;.

SÖNDÅG
Kl.5,45 o. 8
Barntillåten.

STIG JJ{TiINEL . XIASSE EI{MAN
ET-SIE ALEIIN - TIIOB MODEEN

JULIA CESAR

F 6lce

KYWPd1A g EFtr

fii#Cm /å{ifvfsa
Såsongeras sförsta svenska skratt-

succ6 !

tas i
Biörkelund, Axtorp, Kinnarp
fredagen den 31 dennes kl. 13 låter Ric-
hard Alfredsson med anledning av upp-
hörande med jordbruk försälja all sin
yttre lösegendom varav nämnes:

Kreatur: 6 st., därav 5 st. unga och
kraftiga kor, varav 4 nykalvade och 1 i
kalvställning, 1 kalv 5 mån. gammal,
kastning har ej förekommit.

Jordbruksredskap: 1 st. 5hästkr.
elektrisk motor med sladd, slåtterma-
skin, hästräfsa, åkvagn, vagn, slädar,
ekvält, decimalvåg, separator, plog,
krok, harvar, selar rn. m. som ej spe-
eificeras.

Av mig kände såsom säkre inropare
erhålla tre månaders kredit, andra få
betala kontant. Äganderätten till in-
ropad vara förbehålles tills den blivit
till fullo betald.

Slutarp clen 16 maj 1946.

4827 Ragnar Johanson.

- Byggnadstillstånd har arbetsmark-
nadskommissionen beviljats Vaid. Gus-
tavsson, Furusjö, för ett bostadshus på
Lindhult 17, Ilabo, A. Wirgin, Habo, för
ett i Kärnekulla, Ilabo, G. Åbiad, Kät-
tilstorp, för ett i Kättilstorp, Yllestad,
Gustaf Andersson, tr'loby, för ett på
Gökhem Skaitegården 37, Gökhem, samt
bröderna Ax, Halsäng, Kinnarp, för riv-
ning samt nybyggnad av bostadshus på
Halsäng 1i, Kinneved, lglt-tlb.

n bästa

ffiWtg{ffitl [ ffimtsfumru
Gfi,4.F'FS HOTVTITO
spelar upp titl dans i Kinnarps Festpark på årets

första fest, lördagen den 1 och söndagen den 2 juni.

2 seeiertppfufr,ilitnilent Lordag kl. 20,30, söndag kl. 20.

BNAB EAE-tv

&t
ä {l fl^ff.!6. iltrJ r

tB trtr"l

wwHl

Kihnårps lF,



DEN POPULÄ&A RADIO. OCH LISEBERGSORKESTERN

Spelmcrnspojkorno
från Göteborg svarar för musiken vid Kinneveds Skytteförenings stora SOM-
MARFEST den 29 och 30 juni.
SgSa ^"*-k, l-. ä: Kor.nmittspadu. qg,.

- småskolorna i Slutarp och Sörby sko-
la bibehållas. Skolsalarna, vilka äro
avsedda en för klasserna 3 och 4, ön för
5 och 6 samt en för sjunde klassen, be-
räknas sammanlagt rymma ett 80-tal
barn.

Barnantalet i församlingen är emel-
lertid, vilket tagits med i beräkningen, i
starkt stigande, fortsätter kyrkoherde
Larsson, och skulle vi sedan bli begåvade
med ett åttonde skolår, ha vi samlings-
salen att ta till för detta ändamåI.

Byggnadstillstånd ha vi som bekant
fått, och statsbidrag med 75 proc. av
hela byggnadskostnaden är också bevil-
jat. Nu skall bygget utlämnas på entre-
prenad, och vi hoppas, att det skall stå
färdigt, så att vi kunna flytta in till
höstterminen L947,

- Det blir väl även någon lärarebo-
stad?

- En sådan skall naturligtvis även
uppföras, men verkställigheten härav är
tills vidare uppskjuten i awaktan på
proposition om statsbidrag till lärare-
bostäder.

Ja, det är verkligen roligt att kunna
få hjälp med att uppföra en dylik mo-
dern skola med alla bekvämligheter. Jag
anser, att det är ett steg i rätt riktning,
att även landsbygden får fördel av dyli-
ka skolbyggnader, vilka tidigare endast
kunnat tänkas i städerna. slutar Kinne-
vedsherden,

juni, höpas omgå-
TeI. 105, ginnarp.

CUö1

Avstyckningstillståntl i Kinnevetl.
Länsstyreisen har bifallit en fram-

ställning från hr G. Augustsson, Marie-
Iund, Slutarp, om tillstånd att utan hin-
der av rådande avstyckningsförbud från
t/4 mantal Fastorp lvlåsagården 3a'i
Kinneveds socken avstycka ett område
om cirka 0,7625 hektar. ?.ak-"rb.

Några st. vana

byggnadssnickare
erhålla omedelbart arbete hos byggmäs-
tare E. Ericsson, Göteve, Odensberg.

Arbetsplats: Kinnarps samhälle.
TeI. 17 Kommevalla. 52BT

zr16'-.16.

mn$$frifi kmr,

Kom ihag
att GRAFX'S HOTTRIO spelar upp tåt dans i KINNABPS FEST-
PARK,under ltelgens båda kvällar.
Graff ger 2 scenuppträdanden lördag kl. 20,90, söndag kl. 20.
Detta scenuppträde var dagens stora succ6 vid årets orkesterka-
valkad i Göteborgs konserthus.

Kinnarps I['.

Kinneved nY'får
modern skolbyggnqd

,i::.t::::: rj:rri:

,iöt*ä:

]t. i t1

t*:{
t*aJ

:i:r::::i:.,:::,I

:i::: ::li:::1,:ll

:t:]:]i:l::l:ii:irr:

Den nya ekolan från södon

Arbetet med tillkomsten av Kinneveds
nya folkskolebyggnad har nu fortskridit
så långt, att man i dagarna infordrat en-
treprenadanbud, och därmed är ett inom
socknen länge närt önskemål ännu ett
steg närmare sitt förverkligande.

F T har med anledning härav haft ett
samtal med kyrkoherde Kurt Larsson i
Kinneved, som bl. a. omtalar, att den
nya skolan får ett vackert läge på en
tomt, som är avstyckad från Hassla
Västergården och belägen centralt mel-
lan Kinnarp och Slutarp.

Byggnaden kommer att uppföras i
vinkel. Huvuddelen blir c:a 27 meter
lång och 10 meter bred, i två våningar
jämte källare, medan i vinkel mot denna
uppföres en gymnastiksal om c:a 8X12
meter.

Bottenvåningen i huvuddelen av bygg-

naden kommer att rymma tre lärosalar.
Två av dessa bli på c:a gX6 meter och
9n på omkring 7 X 6. I övervåningen
kommer att inredas ett fullt modernt
skolkök om c:a 9X6 meter och invid
detta ett matrum, som blir ungefär 4
meter i kvadrat. Största utrymmet i
andra våningen tar samlingssalen, som
blir 10 meter lång oeh c:a 6 bred, och av
övriga utrymmen i denna våning kan
nämnas ett hemvårdsrum, lärarerum
samt tvättrum.

Källareutryrnmena äro väl tillvaratag-
na. Nämnas kan här en sal på c:a gX6
meter för trästöjd jämte tillhörande för-
rådsrum, omklädningsrum i anslutning
till gymnastiksalen och så naturligtvis
pannrum m. m.

Den nya skolan kommer att ersätta
Rossbackens och Lagerstorps folkskolor

o

Akn Wsrltnrn orkeslsr
spelar å

Itlrottsplatsen,
den l5 och 16

Slutarp
juni.

SIF.



HemYärusövning i $lutaru
I fredags voro hemvärnsmännen i Brisme-

ne-Börstigs och Slöta-Karleby hemvärnsplu-
toner samlade ti11 övning i Slutarp. övnin-
gen var planlagd som dubbelsidig förbands-
övning. För Brismene-Börsiigs pluton var
förutsättningen att i höjd med Slutarp söka
hejda en från Falköpiagshållet framryckande
motoriserad infanteriavd., medan det för
Slöta-Karleby pluton gälide att i höjd med
Kinnarp söka fördröja en från Ulricehamns-
hållet mot Falköping framryckande fientlig
avd. av ungefär en plutons stlrka.

Slöta-Karleby pluton blev i stridens bör-
jan överraskad av en {ientlig stridspatrull,
medan plutonen var sysselsatt rnecl att byg-
ga en vägspiirr strax öster om Kinnarp, och
blev invecklad i hård strid under försök att
försvara spärren. In-fijr hotet att bliva om-
fattad i flanken bestämde sig plutonchefen
för att draga sig tillbaka tiil nya stäilningar
närmare Slutarp. Här åimnade han fördrö-
ja fienden .tills linjetrupp hunnit anlända.
Fienden trärrgd.e emellertid på och när den
på nytt fann sin framryckning hejdad, be-
ståimde den sig för att på nytt anfalla i flan-
ken. En s,tark avdelning avdelades för tryck
i fronten, medan en annan styrka via ett
skogsparti norr om landsvägen gjorde en

om-fattando rörelse. Försvararnas ställning
revs på nytt upp, en del av försvararna togs
'till fånga, medan en d,el drog sig tillbaka till
nya ställningar i själva samhäIle.t. Här ra-
sade striden som håiftigast då stridsdomaren
kl. 16,15 avblåsie striden och förklarade att
linjetrupp var annalkande för ait insättas i
striden. Härmed så hade den försvarande
Slöta-Karlebyplutonen fyllt sin uppgift och
genom ett segt uppehållande försvar uppe-
hå1lit fienden ti1ls linje,trupp hunnit insättas.
4tt skolexempel på hur ett hvförband, skall
upprrada

Efter övningen höIl hemvärnsområdesbe-
fdlhavaren Olle Ferm från Vartofta kritik
och framhöIl det berömviirda sätt, varpå bå-
de befä1 och manskap hade skilt sig fran
övningen. 7.61s'u6 '

Betesdiur
Betessläppningen börjar fred. d. Bl

maj kl. 10 fm. Kontant likvid vid
släppningen.

Mönarps 6lård.
Tel.,54 Kinnarp.

För ,rq,ttfylleri , V lle.,4b '
dömdes en, ung rnan från Slutarp till 100

d4gsböter'å 3, kr: ' För., trafikförseelse fick
en peison från Jönköping 35 dagsböter ä 2
kr., en person från Kinneved 55 dagsböter
å kr. 1:50 medan en persbn från Nykyrkc,
en från Osby, en från Nykyrke och en från
Stoclräryd slbplo rriidirn med en tia var,

I)en nya skolan i Kinneveil. 6lO'qb.
Skolöverstyrelsen har föreslagit k.

m:t att lämna utan ,bifall en framstäIl-
ning från Kinneveds skoldistrikt om om-
prövning av frägan om statsbidraget till
den nya fot'kskolebyggnaden i Kinneved.

F örutsättningen för att en dylik om-
prövning skall kunna ske är, att skatte-
underlaget per invånare i skoldistriktet
uppgår till högst 6 skattekronor. I hän-
delse av bifall skulle oc'kså ansökningar
komma att göras beträffande ett bety-
dande antal liknande fall, bland annat
från skoldistrikt, som beviljats statsbi-
drag:till' uppförande av gymnastikloka-
ler,men ej erhåltrit byggnadstillstånd för
dessa företag.

Kinnarps f,estpark t; /6 -*b'
gästades Jörliden lördag och söndag av

Graafs hot-trio Jrån Göteborg. Trions klass
var sådan, att man inte tvekar att sätta den
högst biad alla de orkestrar, som under årens
iopp gästat ,parken. Att ,en swingtrio bjuder
inte l:ara på fart och kliirn utan även på vir-
tllb5mässig skicklighet och vä1ljud är man
inie bortskämd med. Den lill,e pigge drag-
speLaren Björkkvist blev ej minst alias favo-
rit särskilf genom de vokalistiska instra-
gen. Båda kvällarna voro två bejublade upp-
träden anordnade. Tyveirr rålqade den ena
högtalaren gå sönder på lördagskvällen.

A.-Ford 1931, 
I

välvårdad, 5 st. prima dack. varme. i

siktruta, skatt belaid, tifi saiu. pris 
I

1,800:- krl kontant. 
I

Tel , 707 Kinnarpt. 
I

I

Jordbruksarbetare
erhåller plats nu genast eller före
15 juni hos Erilt. And,ersson, Lofs-
gå,rd,en, Ki,nnarlt. Tel. ?.

5196

PIyrnouth,
1936 års modell, rälvårdad, med bra
däck. till salu.

Tei. 21 Kinnarp.

trRÅN AREN *"", *! !;l! ;r"*
besöIrer åter Kinnarps IF i dag kl. 18,30.

Iörilagen il. 15 och söndagen it. 16 juni.

För dansmusiken svarar ÅKE WERNERS populära orkester.
Söndag kl. 1? I'OTBOLL. Floby IF -slutarps IF.
1:sta matchen om E. T.-pokalen.
Sedvanliga f estanordningar.
Väl mött till 2 trevliga festkvällar.

5696

Lattvikfore
till salu. Brörlerna
fel. 32.

L&rsson, Kinnarp.
5436

KINNEVED. bb-ab.
Ord. gällstämma har hållits. De under

pastoratskyrkorådet stående räkenskaper-
na 55odkändes. Prästgår.dskassan lraclÄ cn
skuld på kr. 569:91, prästlönekassan en be-
hållning på kr..11,318:65. Behåilnlngen i
öjebomska donationsfonden uppgick till kr.
1,105:94.

- Vid samma dag hållen kyrkostämma
godkändes förvaltningen tör 1945. Följan-
de behållningar redovisades: kyrkokassan
kr. L,972:.74, vinsädeskassan 902, gravunder-
hållskassan 2,476:61, gravkassan 665:53,
Ida Anderssons fond 11,646:47 och lektor
Belinders fond 11,120 :57.

Stärnman beslutade att höja priserna på
s. k. köpta gravar till 25 kr. för dubbelgrav
och 12:60 för ensam grav"

hod kuldehut av

Harry orlr,,,9,:!:to

Bröderna Harry och Gösta Ärvidsson
gjorde i går kväll sin säsongpremiär i kul-
ringen vid KviIIes tävlingar i Göteborg.

Storebror och landslagsmannen Harry
debuterade med seger på ett så förnämligt
resultat som 14,65, medan Gösta inte var
mycket sämre. Han kom tvåa på 74,47, vil-
ket är nytt personligt rekord, och slog Her-
nefors, Kville, 14,30 och Romare, örgryte,
14,72. Kuiuppgöreisen blev tävlingarnas
bästa gren och resultaten måste betraktas
som storartade. Det rådde nämligen ihål-
lande regn ett par timmar före tävlingen
samt under densamma,

I

I KorporationsskjutningiKinneveil.
I Vid styrelsesammanträde med Kinneveds
Skytteförening har beslutats att en korpo-
rationstävling' skall anordnas den 16 juni,
tiII vilken styrelsen viil uppmana förenin-
gar och korporationer inom Kinneved tilt
livligt deltagande. AnmäIan mottages av
A. Bohman och skall vara inläurnade den
12 juni, varefter det blir lottdragning mel-
lan lagen. Ännandag pingst blir det trä-
ningsskjutning vid skjutbanan. blO- rtO.

I
t
I

å ldrottsplatsenn Slutarp

SLUTARPS IF"



Klubbrnatch
i fri ldrott

a'rÄlteevA[,LnN
Annandag Pingst kl. 14.

Kinnarp-Kartreby.

Kinnnvy,s-ldvntt
Som en stor och glädjande överraskning

kom Gösta Arvidssons resultat i Göteborg
vid Kvilles tävlingar i onsdags.

Alla idrottsmän, som tjänat kronan, veta
såkerligen, vilken menlig inverkan detta
för med sig för "formen". Det är ju också
högst få idrottsmän, som under sin rekr5rt-
tjäast kunna nå upp till de resultat, som
förut noterats, och långt mindre överträffa
dem. Med anleCning härav hade man i år
inte räknat med så lysande resultat för
Gösta A. Gösta själv har också sagt sig
sakna det verkliga stinget i år. Men nu har
han trots allt visat, att marschen uppåt
mot de verkliga längderna inte avstannat.
I fjol vid debuten, även då vid Kvilles vår-
tävlingar, nådde han 13,47 och ökade sedan
på detta med 76 cm. tiil 14,23' 76 cm. till
f+,af gör. . .. Ja, så mycket kan man iu ej
hoppas, men bästa resultatet 1943 var om-
kring 11,50, 7944 !3,74, 7945 74,23 och i år
redan 14,41. Kurvan går stadigt uppåt.

Det länder Gösta till all heder, att han
stannar kvar i sin gamla förening och inte
nappar på någon av de många värvarnas
av materialistiska förmåner så feta krokar'

Vad friidrotten i Kinnarp i övrigt beträf-
far, torde den bli av sarnma. klass som i
fjol En stor förlust har gjorts, genom att
Kart-Erik Eckerlid flyttat tiII Ulricehamn,
där han tävlar för UIF. tr'örlusten uppvägs
rlock av att de lovande Åsarpsjuniorerna
O]]e Törnell och Mats Sand6n nu tävla för
Kinnarp. Därjämte blir Yngve F risk åter
att räkna med i år. glrqb.

Klubbmatch annandag pingst.

i(innarps IF' och Karleby GIF mötas an-
nanclag pingst ki. 14 i en klubbmatch i fri
ir'lrott. Grenar: löpning 100, 400 och 1500
m., kula, diskus och spjut, höid- och längd-
hopp sauit stafett 4 x banvarv. Båda lagen
komma med sina starkaste uppställningar.

Torvarbete
Äckordsarbete erhålles vid Karbo

Torvströf abrik, Kimnarp.
Förhöjda ackordspriser.
Tel. 19 A. Träffas efter kl. 17.

5270

Pokalmatcher
Slutarp-FlobY.

Slutarps Itr':s och Floby IF:s fotbollslag
komma under tre år framåt att två gånger
årligen rnötas för match om et! vandrings-
pris 

- ET-pokalen uPPsatts av två
?otbollsintresserade från Slutarp oeh Floby'

Den första matchen spelas i Slutarp om
söndag. ft|6-q.. ttI NVlättviktare, 

I

li prima skick, titl salu. 
IIt

Kinnarps l. F.

'RoU Gustanssson:

IVIånga lovande

pojkar i bygderna.

Den av Västergötlands Idrottsförbund an-
stäIlde amatörtränaren RoIf Gustavsson.
Trollhättan, känd som god hoppare och
kastare samt tredubbel D-mästare i fem-
kamp för Västergötland, har under tiden
den 27 maj-7 juni haft sin verksamhet
förlagd til! X'atköping och har även besökt
I(innarp och Wilske. Enligt vad vi erfarit
har Gustavsson visat sig vara en mycket
god tränare. Han har på ett lättfatiligt
sätt såväI teoretiskt som praktiskt nött in
rätt stil hos pojkarna och hans besök kom
också lägligt i säsongstarten, då det är
värdefullt för pojkarna, att från början
komma in i råtta spår. En klubbledare ytt-
rade, att Gustavsson är en av de bättre
amatörtränare som besökt trakten och att
hans instruktionsförmåga ej stode långt ef-
ter självaste Martin Jansson.

l'. T:s medarbetare hann få en avskeds-
intervju med Gustavsson i fredags kväI,
innan han låmnade staden för att resa till
DM i femkamp i Vänersborg,

- Nå vad har Du att säga om Ditt verk-
samhetsfäIt här i staden och bygden?* Jag tycker att intresset i stort sett ärgott. Det har nästan varje kväll varit ett
tiotal pojkar på träningen, av vilka en stor
del varit från orter utanför $alköping. VicI
mina besök i Kinnarp och Wi'lske har 10-
15 pojkar varit närvarande, varför intresset
tycks vara särdeles gott i orterna kring
F alköping. Dessutom har jag på förmid-
dagarna undervisat skolbarnen i Falköping
i de första grunderna i idrott. De ha fått
lära sig att göra starter, hoppa längd o. s.
v. Det är ju av värde, att ungdomarna i tid
fä känsla för idrotten, för faktum är att
idrotten - om den tages rätt - är av stor
lcetydelse för ungdomens fostran.

- Är det några av pojkarna, som särskilt
imponerat på Dig?

PAKALMATCE I BLUTARP.
f morg'on utkämpas i Slutarp den första

matchen mellan SIF och Floby om den avflarry Thiel, Fioby, och C. Ed6n, Siut4rp,
uppsatta pokalen. Trots att de båda lagenhaft oliha frarngängar i serierna, ha mät-
cherna clem emellan varit ganska jämna
och striden om de första poängen på ,'E.-T.-
pokalen" kommer nog inte att stå seriedus-
terna efter. Matchen börjar kl. 17.

tflb-Yb.

H."l*by rlog åler
ir" ' {r! idrollItrrDn&rP r

Kinnarps IF och Karleby GoIF utkämpa-
de annanclag pingst en klubbmatch på
Tångavailen, Slutarp. För tredje gången i
föIjd kunde Karleby triumfera, nu med Siff-
rorna 50-45. Kinnarp kunde dock ej stäl-
la upp sitt starkaste lag. Löparbanorna
voro bättre än väntat efter aIIt regnet, me-
dan kastringarna voro mycket dåliga.

Resultat:
100 m.: 1) B. Steffner, Karleby, \2,2; 2)

Stig Karlsson, Kinnarp, 12,4; 3) Arne Ols-
son, Kinnarp, 13; 4) R. Cardell, Karleby,
121

400 m.: 1) O. Törnell, K, 56,8; 2) Sigvard
Johansson, Ka, 58,5; 3) R..Cardell, Ka, 59;
4) Eldor Andersson, K, 60,7.

L500 m.: 1) Sigvard Johansson, Ka,4,24,2;
2) G. Frisk, K.,4,25;3) G. Alv6n, K,4,28,6;
4) S. tsengtsson, I{a, 4,32,6.

Kula: 1) G. Arvidsson, K, 13,41; 2) Rag-
nar Ändersscn, Ka, 11,67; 3) Y. Frisk, K,
!0,26; 4) Arne Andersson, Ka, 9,79.

Diskus: 1) G. Arvidsson, K, 38,60; 2)
Ragnar Andersson, Ka, 34,76; 3) Anders
Nilsson, Ka, 33,36; 4) Åke Andersson, K,
30,97.

Spjut: 1) Anders Nilsson, Ka, 45,06; 2)
G. Arvidsson, K, 43,06; 3) K.-E. Andersson,
Ka, 39,63; 4) M. Sand6n, K, 38,97.

Höjd: 1) Anders Nilsson, Ka, 1,65; 2)
Bengt Andersson, Ka, 1,65; 3) O. Törnell, K,
1,60; 4) H. Josefsson, K, 1,55.

Längd: 1) B. Steffner, Ka, 6,27; 2) Y.
Frisk, K, 5,67; 3) Arne Oisson, K, 5,58; 4)
R. Kardell, Ka, 5,16.

Stafett 4 gänget. banvarv: 1) Kinnarp
4,25; 2) Karleby 4,27.

Slutörps snnrhäilsflirsrtirl$
avr$,ller sin sedvaa-tliga

hlembygdsfest
midso mrnarafton o. midsoumfl,rd ager
I uttortig annons senare.
lsn+s styrelsen.

onsclagcn den 19

llr:rglrmnp mellån I(.
Samhitllsf ör'eni r) gen.

floli<lehar till musik.

- Ja, det kan man säga. F.ör att börja
med Rune Persson, visar han väldiga tak-
ter, och torde gå mot sin bästa säsong. Jag
besökte honom i Mullsjö i torsdags, och han
visade då verklig gnista och verkade vara
mycket löpsugen. Arvidsson har tränat en
del utan ring och hade för långt förstasteg,
men detta rättade han snart till, vilket re-
sultatet i "Kvilles" visade. Bland de nva
fästc jag mig särskilt vid Benning, som är
mycket lovånde. Sköter han sin träning,
bör han gå ned till omkring 4 min. på 1b0b
mcter redan i år. Steffner, Karleby, är en
särskilt lovande längdhoppare. Kinnarp
ha,rie många bra pojkar, särskilt hopparö
rnecr, garnie Vilgotsson i stav som ledare och
fortilarande god som aktiv. Wilske hade
gcr,ia löpare, av vilka Fant är en stillöpare.
ncnr bör kunna ta hand om pojkarna därute.
!'ransson var ett gott kulstötarämne, som
vid mina korta besök förvånade med att
bättra på stilen avsevärt.

- I övrigt gladde det mig att se, att
mina gamla kastarkamrater Urban och KG
visade gamla takter och de kunna såikert
ge sina yngre konkurrenter kamp även i år.

Jag har trivts bra i Falköping och jag
viil passa på att tacka Faikarna med Set-
terberg i spetsen, vilka gjort allt för att
hjälpa mig tillrätta. Jag kommer gärna
tillbaka. - Och säkert är han välkommen,

-e.

rumw&F$ffiäft
t ; Feslparken, Kinnarp,

JqIL
t! !t , :

"Il '' Fi och



SHt'ltgrP$, $am hä! Esföeen[ng
anordnar sin traditionella

ffiffirmhyffidmfmst
å ldnottsplatiqn, '$lila,r$ i

Mlclsomrnarafton oeh
18 och Midsommartlagen

I'öREDP'ÄG av Chefsredaktör P. Perslow,

'. Valtet Dahl6n.
ML,SIK av en avdeln. ur Kungl. Pansarregementets musikkår. .

UI'FTBÄDANDE av Erik ,4,ndr6n, Borås, (I{arnsteriund), och Lunclin,
Falköping.

l,Iögtalareanläggning, Tombolal Skjutlrana, Clrokladhjul, Servoringar m. m.

MEPSOMMAR,AFTON.

Musik.
Föredrag av FolkskolTärare Dahl6n.
Uppträdande av Lundin, Falköping.
Folklekar kring midsommarstången.

MIPSOMNT^A.RDAGEN.

Festen inledes med musik av Pansarregementets musikkår.
Hälsningsanförandc.
I'örödrag av Chefsredaktör P. Perslow, Ulricehamn.
Uppträdande av Erik Andr6n, Eorås. (Hamsterlund).
Folklekar kring midsommarstången. '
Entr6: Midsommarafton 50 öre och 25 öre. Midsommardagen 1: - kr.
och 50 öre.

5818

Midsornmartl agöd, med början Midsommarafton kl.
kl. 15 med

Ulricehamn. och folkskollärare

KOMMITTERADE.

Fsi,idrottsserierna:

rtfo -'rb' Kilrnarps It'
till ldass I.

Västergötlands X'riidrottssektion har vid
sammanträde i Borås i söndags fastställt
klassindelningen i årets distriktsserier i fri
idrott. Intresset bland klubbarna är myc-
ket stort och 40 stycken - eller ungefär
samma antal sorn i fjol - ha anmäIL sitt
deltagande. På . grund av att Svenska
Idrotisförbundet legat på handlingarna i
årenclet alltför länge har indelningen för-
dröjts till nu. Serierna få föIjande sam-
mansättning:

Vöstgötaserten klass 7 :
Alingsås IF , Kinna IF, Kinnarps -IF'KFUM Alingsås, Mariestads AIF' Rydbo-

holms SK o;h Trollhättans SK. Summa 7

rag.
Illc"ss 2.'

Bredareds IF, Herrljunga SK, IFK Hjo'
IK Helios, Lerum, IK Omega, Hultafors'
Kungl. Eifsborgs Reg:s IF, Skara IF, Ticla'
holr,1s GIF, Uiricehamns Il' och Väners'
boras AIK. Summa l-0 lag.

IlToss 3.'
Bollebygcls IF, Fristads GItr', Itr'K Vara'

IK Wilske, Mullsjö ltr', Rävlanda AIS' Sven-
ljunga IK och Tibro AIK. Summa 8 lag'

K!,ass l+:

IIi'K Kinna, I{arleby JUF:s GoIF, KI'UM
Borås, KFUM Falköping, Ifinnaströms SK'
N:a Frågelås IFi', N:a Vånga IX', Sandhems
Itr', $kultorps Itr' och Torpåkra IF. Summa
10 las.

Res=ultaten i första perioden räknas som
bekant t. o. m. den 30 juni och de skola
vara insända till distriktsförbundet före den
8 ;iuli.

ffiwffiHWffireHss.
'Elärrned tillkännagives, att röstlängd

för val till riksdagens andra kammare
jämte komrnunal röstlängd för

Kinneveds kornrnun och
valdistrikt

finnes under tiden från och med den 6
till och med den 12 juii frarnlagda i un-
rlertecknads hostad för att där vara för
granskning tillgängliga; och erinras tili-
irika, att den, vilken rösträtt enligt läng-
r'lerna eller någon av dem ej tiilkommer,
rmen som för sig vill påstå sådan rätt,
r:ller clen, som anser, aru annan icke
.,;kall vara i längderna eller någon av"lem upptagen såsom röstberättigad,
iger att ingiva sina anmärkningar,
rkriftligen avfattade och åtföljda av de
revis, han vill åberopa, till valnämndens
rdförande sist å torsdagen den 18 juli
före kl. 12 pä dagen, ävensom att pröv-
ning av mot röstlängderna frarnställda
anrcärkniagar äger rurn i undertecknads
'bostad torsdagen den 25 juli med början
kl. 19.

Slutarp den 17 juni 1946.

GUSTAV HALLAGÅRD.
valn. ordf.

tltl

il

''i
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Genom offentlig auktion, som förrät-
tas å stället onsdagen den 3 juli 1946
kl. 14, låter Gunnar Gustafsson försälja
sitt ägande hemman 3/16 mantal

Axtorp Ledsgården 24

i Kinneveds socken
med tillträde den 14 mars 1947. Hem-
manet är mycket lättskött och ligger in-
till allmänna landsvägen Kinnarp-Gro-
landa, cirka 3 km. från Kinnarp, har
prima byggnader, varav boningshus om
3 rum och kök i första och 2 rum och
kök i andra våningen, elektrifierat, vat-
ten och slask, telefon, cirka 30 hektar
jord, därav 14 hektar odlad, stenfritt,
skog över till husbehov, föder 3 hästar
och 14 nötkreatur.

Närmare upplysningar lämnas av äga-
ren, tel. 161 Kinnarp, eller underteck-
nad.

Vill.koren tillkännagivas vid utropet.
Blivande köpare skall såsom handpen-
ning lämna 2000 kr. och fullgod säker-
het för köpekontr,aktet.

Slutarp den 17 juni 1946.

5941 Ragnar Johanson.

f|allsäng E, F. $, fi/|issionslält,
Midsommardagenr kl. 1{ reseomb. Rud-

qvist, kyrkoh. K. Larsson m, fl. 'Kaffe
serveras. Sång och musik. Välkomna !

586?

Vällsomnnen fiA, aorlrrrno;r@nf störs lw h,emhggd,*f,ast.

ffi&ruffi tasti$helsaukti0[I

Kinneved, Vårkumla och
Luttra,

GEMENSAM KOMMUNALSTÄMMA
med Kinneveds, Vårkumla och Luttra
kommuner hålles i N. T. O.-lokalen i
Kinnarp torsdagen den 27 juni 1946 i
och för val av nämndeman för distrik-
tet.

Kinneved den 18 juni 1946.

Ordföranden.

Kinnarp
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$KYTTE Eztb-i'.
#U-

Kinnarps Textil vann korpskyttet.
Kinneveds Skytteförening hade i söndags

anordnat korporationsskjutning, varvid tio
lag deltogo:

Resultat:
1) Kinnarps Textillag 280 p.; 2) Slutarps

Snickerifabrik 27I; 3) Iludeneds lag 268;
4) Naglarps lag 266; 5) RLn' lag 265 p.

Ind. resultat:
3-4 k1.: 1) Alex. Bohman 99 p.; 2) Erik

Gustafsson 94; 3) Göran Gustafsson 94; 4)
Sven Johansson 93; 5) Egon Johansson 92;
6) J. Karlstedt 92; 7) Gustaf Johansson 92.

1-2 k1.: 1) R. Fredricksson 97 p.; 2)
Gunnar Joharrsson 96; 3) K. öman 94; 4)
Gösta Larsson 91; 5) Olof Andersson 87;
6) Georg Johansson 871' 7) K, Arp 86; 8)
Glllis Andersson 81: 9) G. Silvander 81.

ilt||illililililtiltlllfi tf !f t||ltillililllililill[!ill

Kinnarps Festpark

^gp ANs
Lördag.

Vivex dansorkes{er
,SPEf, oelo ,SEftVERtrNG

ililrI|!!!!!!lullu!

spe Im'anspoigs&trna
välkända och populära från radio samt Liseberg svarar för dansmusiken

Vid KINNEVEDS SKYTTEFöRENINGS

STORA SKYTTMFHSW
å TängaVallenn Slutarp

lördagen den 29 juni kl. 20-24 och söndagen den 30 juni kI. 18-23.

. Söntlagen kl. 18 (precis)

MUSIKSHOW nY spelmanspoikarna
Ett strålande program, framftirt med fart och kläm, som det är en fröjd
att höra. Kom. hör och dansa efter denna eminenta orkester !

SEDVANLIGA F'ESTANORDNINGAR.

VÄLKO1IINA N,LIT SOMMABT]NS STöRSTA SKYTTDF'EST !

6073 Kinnevetls Skytteförening.

ilya sockeftofi utlämnas:
Kinnarp månd. 8 juli kl. 9-12,
Slutarp månd. 8 juli kl. 14-16,
Börstig torsd. 4 juli kl. 8,30-11.
Brismene torsd. 4 juli kl. l0-L2,
Vårkumla månd. 15 juli kl. 14.

Nämndens exp.-dagar äro:
Kinnarp månilagar kl, 9-72,
Börstig varannan torsdag fr. o. m. 4

juli kl. 8,30-9,30,
Brismene varannan torsdag fr. o. m.

4 juli kl. 77-12.
De, som ej avhämtat tilläggskort 109

och 110, kunna göra det mot avlämnan-
de av talong n:r 98 och gg.

Personkort medtages.

6314 Frökinds Kristitlsnämnd.

Tl[1,$ilt"u

SLUTARP.

Hö$ALT
På lager., '

SAND6NS.

Oen tratlitionella rnidsornrnarfesten
i Slutarp, zotlo-.rh.

anordnacl av sarnhällsföreningen, ha-
de också i år -- 15:e året å rad -

för Kinneved, Vårkumta och Luttra
omvaldes vid gemensam kommunalstäm-
irra med socknarna i torsdags Erik
Gustafsson, Ilassla, Kinneved.

tså[vagm
;i,?ifil1 

diick, krafrig och vii,lgjord,

Tage Andersson, Slutarp.

$[nr s$wlrnwvf est
anordnas å

Sportvallen i Slutarp
lördagen d. 6 oclt, söndagen d,. 7 iuli,.

Vanliga festanordningar.

Sönrlag kl. l8 uiipträdande av Shöu-

ieamatörer,

DANS: J:lhrheds orkoster, !'ihro.
Awangörerna.

Kom ihås
festligheterna i SlutarP
i dag och i morgon.

Spelrnanspojkarna
från Göteborg svarar för musi-
ken.

I häntlelse al regn spelar kapel- f,
let i Slutarps Föreningslokal. l'

samiat en talrik publik. Festen höIls på I

idrottsplaisen, där en ståtlig midsom- |

rnarstång rests. Få midsommarafton I

hö1ls föÄdrag av folkskoiiärare V. Oa'n- |

Itin, Hökerum. Vidare förekom bl. a. 
I

regementsmusik av Skaraborgs pansar- 
|

regementc. l
Till nämntleman uetl6- 4l- 

i

Tel. 126 l(innarp.

Kinnevecls Skytteförening. 
I


