Ny komrnunalfullmäktig i Kinnevetl'
Vid inför länsstyrelsen i Mariestad fö-

retagen röstsammanräkning för utseeni Kinneveds sockens
äe ä
"rt"tträdare
r.l**""urr"[mäktige åt avgångne ]edamoten hr O. Sand6n, Slutarp' som-er-

iråiiit u.gatt entledigande från uppdraget, har hanctlanden E' Sand6n' Slutarp'
ieiunnits vald för gruppen "Kommunal
samling". Valet gäller för tiden intut
ää" i:-u""uri te4i. lV-n' '

Märndre V
i

skicir som nY'

dåick,

till

eJ

I

En framställning från hrr Nils

gengaskörd, bra

salu.

n:r

Tel 1O1 KinnarP,

269

971, hade under året ökats med

7

Per'

SÖNDAG

194, hade under året ökats med

Barntillåten.
JOHNNY WEISSMULI,ER

soner.

MAUREEN O'SULLIVA}I

1,165 personer.

Man skrattar och man ryser av

'

spänning!

5

MÄR,TA EKSTRöM

Per-

ITIR,GIT TENGR,OTH
GEONGE F'ANT
FR,ANII S{INDSTRöM

Hela pastoratets folkmåingd, som under
året ökats med 12, utgjorde vid årsskiftet

'farzans äuentyr

EEII{ BAR,GLUND

E{ffitl-iww

TJU

efter Sally Salrninens världsberörnda
rornan.

r:fri, 9 mån. ti
Kinnarp. II. Våring.
rödbrun,

En svensk toppfilm!

(/T-1b ,
Extra kommunalstämma hölls

KINNEVED.
$tughywUrtffi$
om 3 rum och kök samt en mindre
Iadugård tilt snlu.

Albert Johansson,
Granbacken, Kinnarp.

130

Vartofta SK-SlutarPs ltr.

1-8.

I

ah-qtö.

söndaEens match emellan ovanstående

helt överlägset -match,en
"""--Sf"tuop
med undantag av en period 1 anora
ieönom
jämra

fu"

i't1wi"ii,-aa vartoftä kunde hålla
äLå-ääa motståndarna, varvid ySK..ä1:1
eioide sitt tröstmåI. Den vattentlemangoar
i"';;;" h;dår i vägen för samsPelet'

vailofta-raeet, som inrymde några les.eri namnvaro'
ver, övertygade
-i-;-äl"Terrras ej försvaret
ch' bäste man i
var
räg
;;;ä.
iörsvaret- samt cf., vi' och vy' i -kcdjan'2'
gioroes av Yv' -?,.ii' .2:. 9t:
iil;ä; *årrri. 1, åv. 1 domare var G' Säil' Trädet'

1

den.27

I

dec., varvid förekom val av skiftesgodemån'

i;

Frökintls härads polisdistrikts räkenskaper

Brismene. Till ledamöter i Frökinds
kristidsnämnd för är 7946 valdes för
Kinneveds komltrun närnndeman Erik

för år 7945 har nu avslutats. På utgiftssidan återfinnes bl. a. lön till polismannen 3,872:.- kr., beklädnadsbidrag 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.
Till utgifternas täckande har Kinneved
bidragit med 1,844:06 kr., Börstig 643:
01 kr., Brismene 392:31 kr. och Vårkumla med 353:54 kr. DeSsutom harl
distriktet i statsbidrag erhållit 1,555:661

Gustafsson, IIassie, med lärarinnan Ingegärd Anders'son, Siutarp, som ers,, för

år utgjorde 47:27

H"t'n"gttu." Johansson och Nils Johansson
i^va"iäip omvaldes samt nyvaldes Elias

Johansson

i

Fröje.

Direktionen för Frökinds kristidsförbund

har vid

sammanträde

tiil ordf. och

kassör för innevarande år omvalt f'
folkskoll. Axel Nilsson, Kinnarp, och till
v. ordf. nä,mndeman Fer A. Andersson,

kr.

Vårkumla" kynkovärd O. Gustafsson,
F röjeredsled, med lantbr. G, Wård6n,
Nohlg., som erS., för Brismene nämndernan Fer A. Andersson, Angri.mstorp,
med hern.-äg. Ärthur l{arlsson, östelg.,
soni ers., samt för Börstig hr E. W.
Nisswandt, Vintorp, med aruend. C.-J

I{olm, Prästg., sorn ers, Till

210

548

i

Personal,en.

Beg.

tii

Liten V

I

atl

B,

skick som ny, visas å Stora Torget

uällvårdad

b94

ffifin

personbilar rrppköprrs t,ilt höga l;i erhåller anstäIlning (ackordsarbete). märke Auburn, m'ed prima däck,
värme och radio, tili salu.
priser.
vid Kinnarps Möbelfabrikt
101.
K'inn'arp
Tel.
348
77. 449t Tel. 126 Kinnarp.

till

il

Kinnarp. Tel.

I
I

StYrelsen'

Tel. 101, Kinnarp.

S$opsåå66wre

innevarande

kl. 11 fm.

-

båEd#åck

till

håller årsmöte i Rossbackens skola onsdagen den 23 jan. 1946 kl. 19,30.

ordf.

hålles denna vecka öPPen onsdagen till fatrrikör E. Gabrielsson, Slutarp
för den storslagna, julgåvan.
den 9 jan. kl. L0-t2.
Pastorsdmbctet.

kr.

Röda kotset

Ett varmt tack"i

|(innsveds pa$lor$BxP,

Kassabehållningen

Kinneveds l(retsavdelning

nåmnden har kristidsstyrelsen förordnat
hr E. W. Nissvrandt för innevarande å

232

KI.5,45 o. 8
Barnförbj

//,

F'ödde 1, döde 1, infl.20, utfl. 15.
Folkmiingden, som vid årsskiftet utgjorde

SÖNDAG

i F{ew York

Tidaholm tillstyrktes av

Kinneveds socken.
tr'ödde 14, döde 8, infl. 66, utfl. 65.
F olkmängden, som vid årsskiftet utgjorde

Vårkumla socken.
8

Ai

kammaren och skulle tomtmarken, som
omfattar c:a.!,750 m2, försäljas till ett
prrs av 1 kr. pr m2.
Slr4b,

KINNEVEDS PASTORAT.

soner.

Kl. 5,45 o.

Gus-

tavsson och Filip Gustavsson, Kinnarp,
om att få köpa en industritonit, omfattande fastigheten Marbotorp il+ och ett
ornråde att avstyckas från stadsägan

0östa Arvidsson
frtimst inom

zzL-*,

ffiegu hfrHmr rnpffifut#bpffi$

fri

idrott i Kinnarp,
Erövrarle

t fjol

med eller utan däck"

Helge Wåfuströme fro,ilag., Slufarp.

TaE, I{Sranurp IOla

alta .IM-tiflar han

hade möjltghet

till

BANDY lqll'nb'
blir det i morgon på Stadssjön, där en
bana skottats fri från snö. Isen är dåliE
men brandkåren har lovat att ee den eä
"överhalning". Kl. 12 drabba IFK och AIK
samman om poängen i Centralserien och
kl. 10 möter FAIK B Slutarp i en vänLoKALDERBY r

Kinneveds SLU-avd.

skapsmatch.

töSöREAUKTION
förrättas

rel'isorer utsågs FL KälI6n och E. Abrams_

i Ledsgårdenr SlutarPt

son. Att jämte ordf. representera agd.
vid distriktsstämman utsågs R. Göransson och Alice Gustavsson. Till styrelse_
ledamot i BX' utsågs B. Kjelander och i
SLKtr' Margit Eriksson. Vidare förekom
bt. a. val av kretsombud, programråd,
idrottskommittd, pressreferenc o. s. v. Ef_
ter mötesförhandlingarna följde kaffeser_

den 12 nästa mars.
Utförligare annons senare'
Slutarp den 21 jan. 1946.
Ragnar iohanson,

SÖNDAG

4., som skell i kronans kliider
i år.
Verksamheten i Kinnarns II' under år
1945 har i stort sett varit tillfredsställande.
Vid en blick i föreningens resultatbok
förd med exemplarisk noggrannhet och
Gösta

prydlighet sedan 1941 av Ägne Nilsson
ser man, att den fria idrotten varit dominerande.

vering och en stunds samkväm. Som avslutning sjöngs ',Du gamla, du fria,,.

K1.5,46 o. 8

Barnförbt
Bdvin-. Adolphso4
Hennilg
- EvaBorgström
Hilda
Hasse Ekman

Uppbrunnen personbll stod övergiven
På Ulricehamnsvägen. ?-rur-Llt.
En luttrabo . kom i tisdags morse in
på polisstatiorlön i !''atköping oeh berät:
tade, att det på vägen mot Ulricehamn
utanför staden stod en övergiven bil,

-

HwnElign

På skidor erövrades sammanlagt 28 sti-

pulationsmärken. De framgångsrikaste inom denna gren var G. Älv6n och Ejdor Andersson. Tillsammans med Eckerlid böra
dessa två kunna bilda ett starkt stafetUag

Fwtvnslnet
En film så bra att man kan icEe 'b&:
gära bättre.

till årets duster.
I terräng höllos fyra träningstävlingar
under april. Glädjande äro att småpojkarnas intresse väckts för denna gren. Vid
l'M kvalificerade sig G. Alvdn och G. Frisk
till klass 1 genom att placera Eig som etta
resp. trea i klass två,
Inom fri-idrotten har Gösta Ärvidsson
dominerat kraftigt och haft sin.definitiva
genombrottssäsong. Han har blivit mäs- håller årsmöte fredagen den Zb
tare för juniorer i kula och diskus
för jan. kl. 19,30.
- !'alatt börja nedifrån och gå uppåt
vid
Lörda,gen den 26 kl. 20 samkväm
bygds, Skaraborgs DM och till- sist även i föreningslokalen.
vid Svenska mästerskapen i örebro, Vid
g. r. t'.
de sistnämnda gjorde han utan tvekan 695
årets bragd. Att vid så betydelsefulla tävIingar och i så svår konkurrens slå sina
egna personliga rekord, vittnar om kon-

Slutarps

centrationsförmåga och goda nerver. Gösta har vidare placerat sig ypperligt vid ett
flertal nationella tävlingar. Vid Häggtävlingarna på Odenplan slog han trela-Västgötaeliten i diskus och nådde trots den miserabla 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

*lt_\b.

har haft årsmöte. Av styrelseberättelsen
framgick bl. a., att antalet medlemmar vid
årsskiftet var samma som föregående år,
100 st. Under året har ? praktiska tävlingar anordnats med 8Z delt. Till 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.. !'redriksson och G. Svensson. Till

I. f.

F risk 4,18,2, 5000 m. G. Alvdn 16,46,8.
Längd Arne Olsson 5,87, Stav G. Wilgotsson 3,27, Höjd H. Josefsson 1,60, Kula G.
Arvidsson 14,23, Diskus G. Arvidsson 42,74,i

(

som troligen hälsat på i diket ett tag.
Då det emellertid varit gariska mörkt
när han passerade, hadä han ej sett
rätta förfiållairdet, nämligen . att bilen,
en personbil, var uppbrunnen.
Det visade sig vid närmare undersökning, att den ,qppåruiina_ bileri var hemmahörande i Kinnarp. Troligen ha tjuvar varit framme, ty bilen hade kvällen
innan, i måndags kväll således, stått i
ett Barage i. Kinnarp, Det har tydli
gen inte berett vederbörande några större svårigheter att stJäla den, öftersom
gardget stått olåst och.nycklarna sut-

tit

,i.

m. G.

Spjut A. F risk 46,15. På 100 m. samt i
kula, diskus och spjut är resultaten bättre
än under är 7944. Av klubbrekorden är
det endast ett, som är satt tidigare än 1g40,
och fög det svarar den nuvarande ordf..
Göran Ändersson, med sitt resultat på 60
m. 7,4 sek. satt år 1933. Anmärkningwärt
att skogsluffaren Eckerlid har blivit
mästare på en så kort distans som 400 m.
Gunnar Wilgotsson har erövrat nio fal-

formnedsättande.
Vid F M erövrade Kinnarp sin andra femåriga vandringspokal för altid. Tre klubbmatcher ha hållits; en mot Ulricehamn och
_tyå mot Karleby. I Svenska serien uppflyttades Kinnarp i år till Västgötaseriöns bygdsmästerskap i stav av 11 möjliga, Han
klass f och i den svåra konkuriensen blev kommer säkerligen att fortsätta ytterligadet en hedrande sjätteplacering. Tre klubb- re några år framåt med samma resultat,
rekord ha satts under året, och följande ty med blott en veckas träning på året
klubbmästare ha korats: 100 m. Stig Iiarls- klarar han höjder på över 3 meter.
son 11,9,.400 m. K.-E. Eckerlid b4,4, 1b00

SÖNDAG
I

Kl. 5,45 o.
Barnförbt.

8

i
I
I

GEORGE RT'DEBE:RG
BARBRO KOLLBENG

f,fflFffif,str
Itrn svensk fflm rheil pnblihtycke.

i

Templet 1923 VinternY

z6lt
Kinneveds Röda, Korsavrlelning -y6,
höll den 23 jan. årsmöte i Rossbackens skola. 32 skolbarn ha under året erhållit tandvård för en sammanlagd kostnad av 693

KinnarP

har hållit årsmöte. Av verksamhetsberättelsen {ramgick, att verksam,heten varit livlig. En viss stagnation inträdde dock efter

den svåra branden i lokalen i våras. Lokalen har nu reparerats och fått en mycket
tilltalande interiör. Två instruktörer, R' Eklund och A. Elfström, ha besökt föreningen.
Av revisionsberättelsen framgick, att räkenskaperna balanserad-e på kr. 4,205:87 med en
behäIning av kr. 595:87. Medlemsantalet var
vid årsskiftet 106.
Ti1tr styrelse för 1946 valdes: ordf. Sven
Andersson, Lofsg., v. ordf. F' Svedberg, Kinnehall, sekr. R. Göransson, Alarp, kassör
Erik Gustavsson, Hassla, jun.-led. Hjördis

kr. Medlemsantalet har varit 84. Räkenskaperna ha balanserat på kr. 1,331:87.
Till styrelse för år 1946 valdes kantor H.
Josefsson, ordf. lärarinnan Ingegerd Andersson, v. ordf., fru Änna Sandin, sekr.,
köpman E. Sanddn, kassör, samt fru Rut
Larsson. Ers, blevo fru Brita Wilgotson
och målaremästare S. Ahlqvist. Till revisorer valdes fru fngrid Nilsson och köpman G. Sandin med fröken Sonja Andersson som ers.
Kyrkoherde K. Larsson frambar skolstyrelsens och föräldrarnas tack till avdelningen för dess gagnande verksamhet och önskade den fortsatt framgång i arbetet,

Gustavsson, Axtorp, ungd.-led. Dagny Svens-

son. Granö. scoutled. K. E' Andersson, Svenstorp, studieledare, K.-G' Gustavsson, Stommen, och rådgivare Harry Johansson' Halsarp. Dessutom valdes till marskalk Karin
Andersson, Svenstoxp, och vaki Gwtav Johansson, Svenstorp. Till LD rekommenderades Ingrid Johansson, Fröje.
Nästa möte hålles på söndag och då blir
det slädparti på eftermiddagen samt bras-

afton på kväIien

i föreningslok"täh_ro.

Uffentt'igt rnöte
anordnar templet Vinterny i förenings'
jan'
lokaien, Kinnarp, onsdagen den 30
kl. 20.
tr'öredrag av riksinstruktör, komminister Gösta Eriksson.
Sång, rnusik, kaffeservering'
Allrnänheten inbjudes. F ritt inträde'

-

levereras

viillen

i

I

VinternY $rl1-{b'
' h"d" i söndags anordnat ett slädparti'

lTemptet 1923

Det var.över fyrtiotalet deltagare' som
häst och
I sladdes åt att få färdas efter
bjätlerktang i det vackra vädret. Tärdån gick från Kinnarp till Åsarp., Brismenä och tillbaka till Kinnarp. I Brismene undfägnades samtligadeltagare
med kaffe och d:o dopp av herrskapet
Gustavsson. Deltagarna vilja genom FT
framföra ett varmt tack till föreningskamraterna Sara och Torsten Gustavsson för all välvilja och undfägnad.
På,kvällen hölls möte i föreningslokalen. Därvid. beslutades att för första
gången ta emot distriktsmötet, som kommer att hållas den 2-3 mars. Efter
mötet följde samkväm.

I

Lic,
till
977

salu.

fri ttod
SÖNDAG

Ur programmet:

KL5,45 o. 8

Musik, visor, sketchert

BarnförbJ.

LAUTiITZ FALK,
IRMA C}IR,ISTENSSON,
ELOF AIIRLE

I'
l_

Föreningslokalen, SIutarP
lördagen den 9 febr. kI. 20'
lVlusik av

Ing-Brilts trio,

Kinnarps fF har hållit årsmöte. Den avgående ordf., Göran Andersson, gav en kort

återblick på de gångna årens arbete samt

till fortsatt

kamp på den inslagna

Lev farfigt

behållning av kr. 1,249:63. Revisorerna
påtalade den storamedlemsminskningen
från 126 till 86. Beslutades att välja nya
uppbördsmän.

På styrelsens förslag beslutades att instifta en klubbrekordsmedalj. Styrelsens
förslag att avsätta ett belopp till en idrottskadefond hänsköts till den nya styrelsen

för beslut vid nästa årsmöte.
Styrelsevalet blev "dramatiskt" såtillvida, att valberedningskommittdn inte kun-

nat få tag på någon kandidat till ordförandeposten och då det inte heller på årsmötet fanns någon, som önskade ifrågakomma och Göran Ändersson 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 försöka utreda saken. Till övriga styrelseledamöter valdes Gösta Gustavsson, Harry
Johansson, G. Wilgotson, G. Frisk och
Agne Nilsson med Ivar Gustavsson och A.

dahl som ers.
De olika sektionerna fick följande sam-

mansättning.:

Allmän idrottsektion: G. Frisk, ordf., G.
Alvdn, R. Göransson, Å. Torstensson, Eldor
Andersson, G. Karlstedt och Åke Änders-

son; Vintersekt,: G. F'risk, ordf., Bror Johansson och G. Alv6n; Gång-sekt.: K.-E.
Augustsson, ordf., Sven Andersson och G.
I'risk; Cykel-sekt.: S. Ählkvist, ordf., fvar
Gustavsson och K.-E. fngerhage; Orienterings-sekt.: Gustav Gustavsson, ordf., Agne
Nilsson och Vebster Andersson; Gymn.sekt.: H. Josefsson, ordf., G. Frisk och G.
Alv6n.

Wilgotson.

tseställningstrafiken i Kinnevetl.
Länsstyrelsen i l\dariestad har meddelat tillstånd för hr Rune Heimner, Kinneved, Kinnarp, att med stationsort i

ockuperat lantl.

Liten V

De olika sektionernas verksamhetsberät-

telser föredrogos och goclkändes. tr'ör dessa har förut redogjorts i FT. Äv revisionsberättelsen framgick, att utgifter oeh inkomster balanserat på kr. 5,911:45 med en

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

Det underjordiska arbetet i ett

D ans

Hinrr.rpr I F 4t'qv'
ulan ordlörande.

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

Tel. ilSr KinnarP.

FöRENINGSIIUSET, SLUTAtsP'
lörilagen ilen 2 februari kl' 20'00'

KristitlsbYrå, hYPnotism m' m'
Dessutom: Lustspelen"Filimons bröl'
lop" samt "Småtokiga Kalson"'
Inträde 1:50.
Vartofta-amatörerna. Vartofta SK'

ledning$arhoten

väg:en.

Den orntalade cabarÖn

Sla

.

kommer elektriska strömnnen attavstängas å |rögspänningsledning till
Luttra och Kinnarp söndagen den 10
febr. mellan kl. 9.30 och 13.
Slutnrlts Elehtriska Distr.-förening.

manade

742

Vinter

På gr:uud av

I

Kinnarp utöva beställningstrafik för
personbefordran med automobilen R

i skick

som

9800, med vilken må befordras högst sex

ny. Skatt betald 1946. Tel. Kinnarp

101.

personer, föråren, inberäknad, samt befordran av resandes handgods med släp-

60 hkr., välvårdad, 6 l. däck,

vagn. f/z--ub

Kinneveds R(idakorsavdelning
anordnar FEST i Föreningslokalen, Slutarp, onsdagen d. 13 febr. 1946 kl. 19,30.
I'öREDRAG av folkskollärare Henrik Josefson: "Skämt och humor kring
katedern".

frlla $oln önska
åka i en varm och rYmlig BIL,
kan ringa Heimners åkerlr Kln'
$arp. Jel. FalköPing 1597. 100q
.

KöRSÄNG. KAT'F'ESERVERING.
PAKETAUKTION förrättas av kyrkoherde Curt Anderson, Sandhem.
Paket emottagas tacksamt.
barn 50 öre.
Inträde: 1:
-,
Behållningen tillfaller skoltandvården.
STYRELSEN.

1164

Kinneved-Vårkum'la avdelning av RLF

,höll

i onsdags årsmöte i lokal

Vinterny,

:Kinnarp, under relativt god ttllslutning. Av
årsberättelsen framgick, att föreaingen

haft ett framgångsrikt år. Fyra medlemmar ha anslutit sig och tillslutninge* är

nu så gott som hundraprocentig.
TiIl ordf. för 1946 omvaldes med acklarnation Vald. Johansson, Siggag,, Slutarp.
,Även den övriga styrelsen, som ännu inte
konstituerat sig, omvaldes och består av

H- Vikström, Hallag.,

Arvid

Änderssorr,

Halsarp, Elias Johansson, Fröje, Itrerbert
Andersson, Alarp, G. Karlstedt, Hassla, H.
Trygg, Lilleg., och Erik BOman, Slättiing,
Vårkumla.

Till revisorer

lvar Gustavsson,
och Gunnar Eriksson,

valdes

Ledsg., Slutarp,
Hailag.

Ätt jämte ordf. och sekreteraren representera vid ortsförbundets dtämmor valdes
B. Wården, Vårkumla, Helmer "A.ndersson,

österg., och H. Trygg, Lilleg., samt vid
länsförbundets ståmmor jämte ordf. och
sekreteraren Elias Johansson, Fröje, och
O. Kjellander, Mossag. Dessutom valdes
en agitationskommitt6.

Efter förhandlingarna höll ombudsman
*I. Karlsson, Ulricöhamn, föredrag om böndernas föreningar åtltifrån de gammaldags
byalagen till nutidens moderna RLF-rörel-

se. Ävenledes berördes de nu aktuella

n/t-u(b.

stridsfrågorna.

En

ungsugga

grisfärdig den 20/2

till

1127

65 Kinnarp.

Tel.

I(inneveds m.

fl.

salu.

H. K. E[. Prins Gustaf Adolfs vagn, Volvo (P. V. 56) 1939r tiil ,u,o i
före kl. 15 i dag, torsdag. - Liten fransk vagn, Renault de Luxe, m. fr.
I
Tel,, Kinnolrp 7O7.
WIKSTRöM.

-

SLUTARpS

håller ordinarie årsstämma i X'öreningslokalen, Slutarp, den 26 februari 1946'
1?.

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

Dvald Johansson.
Styrelsens ordf.

1,296

I

rc t\fz-\b.

har håtlit årsmöte under god anslutning.
Ur årets verksamhetsberättelse framgår

SÖNDAG

bl. a. att mediemsantalet ökat och utgör 61
manliga och 10 kvinnliga. Föreningens inkomster och utgifter ha balanserat på kr.

1,635:89. I{assabehållningen utgjorde

K1.5,45 o. 8

Baåtillåten.

kr'

58:89. Den ekonomiska ställningen har
under det gångna året väsentligt förbättrats. /För'eningens A-lag i fotboll har spelat sammanlagt 23 matcher, därav 15 serie-'
5 vänskaps- och 3 matcher i kretsmästerskapet. Ett B-lag har även uppsatts och
spelat ett flertal matcher' Pojkfotbollen
har även detta år stått på programmet och
Iaget har spelat ett tiotal matcher. Vid
Tekniska kommitt6ns tränarkurs i Herrljunga var föreningen representerad med

slng nh
tn srrltrnde INGIIT mcJ mu'ik
ur\brnrn
\!(klr l,!t.r r'linarndt I'PP Pl

en deltagare.
Till ordf. omvaldes S. Ahlqvist. övriga
styrelseledamöter trlevo: sekr. Gustav Gus-

tavsson (omv.), kassör B. Samuelsson
(omv.), v. ordf, E. Rehn (nW.), materialförv. Lennart Gustavsson (omv.). Ers.
blevo: C. Ed6n och J. Carl6n. Revisorerna
E. Sand6n och Gustav Johansson omvaldes med Olof Nilsson och Gert Johansson
som ers. Till ombud vid Västergötlands
X'otbollbförbunds årsmöte valdes S. Ahl-

qvist och Gustav Gustavsson. Till medlemmar 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. öhrman. tr'estkommitt6 valdes. Styrelsen
fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att anställa en fotbollstränare. En kommitt6 valdes för att i samråd med ldrottsplatsföreningen göra undersökningar angående förbättring av fotbollsplanen,

illnnY

PERSSoII

sERrRu0 f Rl0ll
sttH slunE tio0ttll

ul.LI ll0nGRtH
Inils tlil0Gntil
IU(,il ri'k

fu*
'@F

I1.t):

I

ar"betarkommun

socknars

llingstftirerrinE rn. $. p. 8r
kl.

Tillfälle filr bilktipars,

9lsbru
Cyklar emottagas

för reparation,
smörjning och .rengöring samt omlackering. Däck, slangar och delar på lager.
OSKAR GUSTAVSSONS
CYKELVERKSTAD.

Itäl7-+t,wnneveds
TiIl ordf. omvaldes R'
Jhar hållit årsmöte.
'övriga

styretseled.: sekr. Gustav
BärnSkog.
Gustavsson, kassör S. Ahlqvist, v. ordf. A.
Flor6n, v. sekr. G. Augustson. TiII reviso-

rer omvaldes J. Carl6n och K. Kjeilberg'

Kinnevetls Rötlakorskrets tblt'Ib.
hade i onsdags anordnat en fest i

zrfz"tb' Bättre

föreningsiokalen Slutarp. Denna var
till trängsel fyild, då föreningens ordf.
kantor H. Josefsson hälsade välkommen.
Kinneveds kyrkokör sjöng ett antal sånger under kantor Josefssons ledning'
vilket blev ett mycket uppskattat programinslag. Kantor Josefsson hölt föredrag om "Skämt och humor kring katedern". Att detta blev högeligen uppskattat var inte att ta miste på' Efter
kaffedrickningen följde sedan auktion
på skänkta, Paket, vilken gick undan
med fart och kläm under kYrkoherde
Kurt Ändersons, Sandhem, "klubbning".
Vidare utlottades en filt, en famn ved
och Cellos bok "Med mitt rnått mätt".
Den allt i allo trevliga festen avslutades unisont med en psalm.
Behållningen, omkring 100 kr., komnoer att gå oavkortat till socknens skol-

!.tis$rsffnlkåi0ffi,
Genom offentlig auktion, som förrät-

kl. 13 låter Oskar östberg med anledning av fastighetens försäljning, försälja all sin lösegenonsdagen den 27 dennes

Buff6, bord och stolar, inventionssoffa, bakskänk, köksmöbler, soffa, skänk,
en ny dammsugare, radioapparat, mangel, vridmaskin, porsiin, kokkärl, tvättmaskin, baljor och handredskap, småhuggen torr björkved m. m. som ej spe-

lfbo
YA
grun(tr a\r

Erdningsar.bete
kommer strömmen att brvtas å hösspilrrningsiedningen Stutärp-Kinfiarp söndagen dcn t7 febr. mellan

kt,

10 --

14.

I
I

I
I

. .=: 1?'y!:'!!.3u!! ro,'yn. )

Kinneueds Fruktodlareförenin0
har årsmöte å Kafe Kinnehail, Kinn15r,7

Bandy'premiär

fJ em.

Ett begagnat men i fullgott

Styretsen,

skick

varande

cirke!sågverk

I

Vitl Kinnevetls Röita Korsavtl. fest
i onsdags blev behållningen 600 kr.'
vilket härmed meddelas med anledning

av korrekturfel i ref.
oavkortad till skoltandvården i socknen.

I

I

till

lr

salu.

Karl, Rutmans Sni,clceriuerkstad,,
Slutarp. TeI. 130 Kinnarp.

Behållningen gårl1
l1

A{fonunderhöllning
lördagen den 23 februari ki. 20.
KABARE' av1 Bror mi,n, och jag (Bröd.ernå Augustsson), Conny kAl,lön och
Bror Ehberg från Falköping.
KAFFESERVERING och PAKETAUK'IION.
Välkomna tiil en glad kväll. Inträde 1 kr.
S amhiil,l,s | ö r

Em

rtidlasfierad demlqra{ff

borttappades den 16 d:s under färd SlutVårkumla
Yartofta .Äsaka

enin g en.

rl' ÄB #NrfiTfr
I

Kinneveds Skytteförening hfilies

i Föreningslokalen Slutarp
;
Upphittaren
bedes meddela 'lden 6 mars kl. 19:30.
-Yllestad.
sig med tel. Kinnarp 49. Hittelön.
arp

i

,

Slutarp.

plan. I försvaret märktes hb. Gustavsson.
Även i Flobylaget var cf. bäste man, medan
reservmålvakten ej var i klass med de andra spelarna. Slutarps mål gjordes av cf.

Josefsson 3, vi. Axelsson 2 och hy. Anders-

son 1. I'lobys målgörare voro cf, RoIf Andersson 2 samt hi, 1. Domare: Thorsson.
Slutarp.
I

lmwtranes rc zrf2-ub.
I har håtlit extra sammanträde. Tiil ordf.
med acklamalför innevarande år nyvaldes
I tion Gösta Gustavsson. platsen har som
'årsmötet
i brist
i bekant varit vakant sedan
I
I

på kandidat. Den övriga styrelsen, som nu

konstituerat sig, består av Harry Johansson, Hallsarp, v. ordf., G. Wilgotson, kassör,
Arne Olsson, sekr., G. F.risk, materialförv.,
och Agne Nilsson, klubtrm. Ers. Gustav
Gustavsson.och B. Juliusson. Tiil ny leda-

mot i allm. idrottssekt. valdes H. Josefsson.
Styrelsen fick

i uppdrag att till

nästa möte
framlägga förslag om en nyinstiftad klubbrekordsmedalj.

I(inneveds m. fI. socknars
f{ingstf,iine}ring rn. b. p. L

i Föreningslokalen, Kinnarp

1548

ll-Lrb

Bandypremlär på hemmaplan var det för
Slutarps vidkornmande i söndags, då man
Eom motståndåre hade F loby IF, som överraskande besegrades ned hela Z,--4. Isen
var ganska bra med tanke på det förut rådande vädret. I'Ioby tog leclningen nästan
i början av matchen med 2-0 men reducerade själva till 2-1. Slutarp utjämnade
oc! tog ledningen med 3-2, innan signalen
gick för halvtid. I andra halvlek vai det i
stort sett Slutarp, som bestämde takten.
tr'loby hade stort besvär med hemmålag'ets
innertrio, där i synnerhet cf. Josefssorr utmärkte sig med god åkförmåga
båst på

Slutarp den 13 febr. 1946.
1373
Ragnar Johanson.

Styrelserna.

kl.

7t

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

Föreningslokalen, Slutarp.

arp fredagen den 22 febr.

iBANDY.

cificeras.

med Kinneveds B. X'. och S. L. K. F.-avd.
hålles måndagen den 18 februari 1946 kl.
1400

Falköping och Äsarp rned avgång från
Falköping kl. 7,48. tr'rån Ulricehamn
till F alköping föreslås ny rälsbuss med
avgåirg från Ulricehamn vardagar kl.
19,30 och sön- och helgclagar kI. 22,35.

dom, varav nämnes:

Arsmöte
i

Den rälsb.uss, som nu går vissa dagar

från Äsarp kl. 8,20 till östra Tranemo
föreslås bli dagiig och gå även mellan

Daleno Kinnarpo

$AMMAilTRiiBEI{

19

iöljande:

tas i

tandvård.

förbindelser FaIkö-

ping-Åsarp
tr'ör den nya tidtabellen föreslår tra- |
fikinspektören i statens järnvägars 32 |
sektion i ar,rslutning till direktiv bl. a.

onsdagen

Styrelsen.

håller ordinarie årsstämma i tr'öreningslokalen, Slutarp, den 26 februari 1946,

kl.

17.

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

Evald Johansson.
Styrelsens ordf.

1296

I
1

s
1

SÖNDAG
Kl.5,45 o. 8
Barntillåten.
f4stEry;,-i^4d"-åd

r.rqtqi

1

.

reE

årj- qsN4

I r.. rr
Lösöreauktion

r

tinneyed, 8rulanila
och Börstig hilda

I

En sknattsucc6 utanlmotsvarighet.$p

I

I

lailderofisförhund.

Genom offentlig auktion, som förrät-

Itas

i

I

.FAdderort ,blir Sorgqåis, fcn
.orn H.elsingfors.

så#--s

i

Bamdylnateh
Slutarp söndagen.,d.en 24 febr. kl.

15.

Vegby S. K.
mot

Slutårps I. F.

Lösöreattkti$rl,
Genom offentlig auhtion, som förrät-

tas i

Daleno Kinnarpo
tg tåter Os-

onsdagen d,en 27 dennes t<i.

kar östberg med anledning av fastighetens försäljning, försälja all sin lösegendom, varav nämnes:

Buff6, bord och stolar, inventionssoffa, bakskänk, köksmöbler, soffa, skänk,
en ny dammsugare, radioapparat, mangel, vridmaskin, porslin, kokkärl, tvättmaskin, baljor och handredskap, småhuggen torr björkved m. m, som ej specificeras.

vblT-utb.

granne. I'adderhjälpen har varit den
mest effektiva hjälpformen. Varubristen är skriande och kömmunikationerna
i olag, sedan 'I'inland i fjol fått lämna
ifrån sig 4,000 järnvägsvagnar till
Ryssland. Skadeståndsbetalningen pressar 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 måste hållas vid
9 grader. Skaltprna "äro ,myqket.be.
tungande och hota att draga ned landet
i ett ofattbart arrhod. Det förut trångbodda 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. I'örsörjningsläget är
bekymmersamt och ransonerna synnerligen små, t. ex. 12 kg. matfett pr mån.,
lika ml4cket socker, en dl. mjölk pr dag,
ingen tvål eller andra riktiga tvättmedel. Inga tygkläder .finnas, endast
papper till kläder och skor. Många bairn
kunna på grund av"ltlädbrist ej besöka

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

Slutarp den 13 febr. 1946.
Ragnar Johanson.

Efter föredragets slut beslöts att Gfolanda, Kinneved och Börstigs pastorat
skulle bilda ett s. k. fadderortsförbund.
adderorten skulle bli Borgnäs kommun,
bclägen cirka fem mil norr om llelsing-

F

fois. Denna kommun har cirka 2,000

invånare, vartill komma 400 evakuerade
områden. Barnantalet
under 15 år uppgår inom 'Borgnäs till

från förlorade
Liten fransk vagn,

till

Renault,
salu.

Tel. Kinnarp

l.maskin, radioapparat, värmeelement,

[mattor oeh en del linnevaror, porslin och
Ikokkärl m. m. som ej specificeras.
I Ar mig kände såsom säkre inropare
I erhålla tre månaders kredit, andra få
l:betala kontant. Äganderätten tilt inroI pad vara förbehålles tills den blivit beItata.
I St,ttu"n den 19 febr. 1946.
Ragnar Johanson.
I fOff
t

Skaraborgs NT0-distrikt
kommer instundande .lördag och sön-

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

Kinnarps samhäIlstörening zt/2'-u6'
höll i lördags en samhältsfest i lokal
Vinterny. Trots det miserabla vädret
var lokalen så gott som fullsatt, vilket
visar samhällsbornas intresse för dessa
tmderhållningsaftnar. En god cabar6t
framfördes av bröderna Augustsson,
Conny Kjell6n och "Toscanini från
Blåsås" alias Bror Ekberg från tr'alköping, vilket allt mottogs med stort bifall.
r"lfter kaffeserveringen höl'ls paketauktion, vilken bör ha inbringat en god slant
till föreningens kassa och därmed
ännu mer ljus i samhället.-

skolan.

Av mig kände

r373

Itorsdagen den ? nästa mars kl. 13 låter
lstickerskan Anna Svensson. med anledfning av avflyttning från orten försälja
lall sin ilrre lösegendom, varav nämnes:
I Buff6, salsbord, antik spegel, inven['tionssoffa, bord och stolar, 2 enmansf.sängar, soffa, tältsäng,, 2 väggur, stick-

mil norr

tr'inlandsafton var i fredags kväll anordnad i Ekarps folkskola, Börstig. Föredrag hölls av pastor R. Breitholtz,
Stockholm, som 'gav en skildring från
F inland under kriget och efter stilleståndet. Enligt talareas uppfattning,
skulle tr'inland utan Sveriges insats varit
utplånat och Sverige haft Ryssland till

Slutarpo Ledsg.,

101.

700.

Kyrkoh. E. Andersson, Grolanda, avslutade med en kort andaktsstund, varjämte el kollekt, sqm inbringacle 43 kr.
upp-togs.

Slutarps missionsförsamling

har hållit årsmöte, varvid pastor Arvid Änderson predikade. Av årsberättelsen framgick, att en ganska livlig verksamhet under
året bedrirzits. Kassan hade omslutit 2,O29

l<r. med en hassabehållning till 7946 av 625
kr. Vid föruättat styrelseval omvaldes Th.

Stenströrn och Johan peterson samt nyvaldes fröken Lydia Sand6n. Till försam-

lingsför'eståndare omvaldes pastor Arv.
till vice dito Herbert Johansson. Juniorledarna samt söndagsskollärama omvaldes. Till S. A. M. och V. M. F.
beviljades i"anslag 75 kr. till vardera. Vi-

Andersson samt

dare utsågos ombud

lOttstalens

En $ttngn-by$ffttad

under tegeltak till salu för avflytt
ning.
o. I{. Persson, Sörby, KinnarP.

Kirineveds
Fruktodlareforening,
Medlemmar, som önska sina träd beskurna i vår, torde anmäla detta före
Iördagen den 2 mars till Julius Karlsson.
1838

Styrelsen.

till

de olika missions-

arskonferenser.

vtlZ-nb.

I
i
I

Kinneveds BF-avdelning

har haft årsmöte. Till styrelse för

X{www/;unsps-

1946

valdes: ordf. O. Kjeltander, Mossag., v, ordf.
H. Vikström, Hallag., sekr. Elias Johanson,

I'r'öje, v. sekr. Herbert Andersson, Alarp,

å#s

och kassör Ragnar

Gustavsson, Siggag.,
ers. Helmer Andersson, österg., och Gunnar
F.irriksson, Hailag. Till revisorer valdes D.
Abrahamsson, Krogstorp, och Sanfrid Nils_
son, I(otarp, rned I{. Wilhelmsson, Ledsg.,
och Wald. Johansson, Siggag., som ers.

Genorn

ww&e

&Åre,ffiF{ewe6f',oro*

offentlig auktion, som förrättas i

LEDSG., SLUTAIIP,

Till ombud vid distriktsstämmor valdes
D. Abrahamsson och H. Wikström med K.
Wilhelmsson och H. Trygg, Lilleg., som ers.
Till valledare utsågs ordf. med sekr. som
ers. Till ledamot i SLU:s styrelse valdes
Helmtlr Andersson, österg., med Arvid Andersson, Halsarp, som ers. och till styrelse_

tisdagen den 12 nästa mars kl. 10,30 låter Ivar Gustafsson med anledning av
hemmanets bortarrendering och upphörande med jordbruk försälja all sin yttre
och en del inre lösegendom, varav närnnes:
IIÄSTAR 6 st., dära.r 4 dräktiga, 1 sto född 1933 betäckt av Reflex, 1 dito
född 1934, stamboksförd och betäckt av Jupard, 1 dito född 1942, prem' med $kådepenning och frisedel, betäckt av Jupard, 1 dito född 1943, 1 valack 2 är och t

mecl Arvicl An_

KRE.A.TUR 19 st., därav 9 kor, de flesta nykalvade, 4 dräktiga kvigor och
6 ungnöt. Besättningen har stått under klinisk kontroll.
SVIN, 8 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 Ohl6n, remmar, injektor med 22 tums
rör, gröpkvarn, Rekord, Ystads hackelseverk, harpa, magasinskärra, 15 hkr.
elektrisk motor, rågstol, rovfrösåningsmaskin, frösåningsmaskin, 2 mjölkmaskiner, Manus, decirnalvåg med vikter, transportflaskor m. m.
REDSK,A.P: Promenad.ragn, skrinda, lastvagn, par och enbetsvagnar, därav 1 med gummihjul, slädar för par och enbet, gödselkärra med gumrnihjul' Oliverplog, plogar och krokar, fjäderharvar, sIättharv, 100 pinnaharv, 1 par åkselar med tillbehör, svänglar och draglinor, hölinor, riastaver, stängsel$tolpar'
taggtråd, hässjelinor, håvor och medbottnar, höst- och vårsädeshalm m. m.

ledamot i SLKF. H.
dersson som ers.

trygg

stofö1.

Beslutades efter diskussion att skänka

kr. till en SLU:s föreningsgård.
Efter förhandlingarna höll riksdagsman
G. Hallagård ett anförande om aktuella
frågor. Efteråt följde samkväm.
100

k/z-rtt,

Kinneveds SlKF-avdelning
hai hållit årsmöte i föreningslokalen, Slut.
arp. Av verksamhetsbörättelsen framgick,

att

varit livlig under det
året. En'utftykt har företagits till
Gudhems klosterniin. En'läseiirkel finnes
INRE LöSEGENI)OM: Buff6, soffa, matbord, fönsterbord, skrivbord m. m.
även inom avdelningen. Medlemsantalet
som ej specificeras.
är 24. Styrelsen omvaldes i sin helhet och lz
Av mig kände såsom säkre inropare erhålla tre mån. kredit, andra få betala
beitår av: ordf. fru tö il#;;:;";r:K
v. ord,f. fru Margit Andersson, österg., I kontant. Äganderätten till inropad vara förbehåller jag mig tills den blivit
tili fulio betald.
sekr. 'iröken Vendla Johansson, Siggag., I
kassör fru'Stina, Johansson, öcleg. Tilt reSlutarp den 28 febr. 1946.
[
"
1934
RAGNAR JOIIANSSON.
]r'isorer valdes fiu Märta Wilhelmsson,
lLedsS., och fru Valborg Clauson, Slutarp.
lTill styretseledamot i BF' vatdes tru thea |
I Hallagård,"Hallag., octr i SLU fr,r Mareit | |
anoersson, österg.
I
| |
verksamheteir

gångna

]

I

I

I

|

L

ll 48., $1, au$.l$ka{ryffr

2 st. kvigor och 2 st. tjurar,
r.-fria titl salu. Adamsson, öde-

LösörBfftrktfrnm

S; R.

SLUTARP.

gårdon.

TeL 40 K.innarp.

Slutarp, Ledsg.,

Konsthonrr$rg

SÖNNAG

nu inkommen.
Sa
fiäkenskaperna

K1.5,45 o. 8

ndön*.

för Frökinds kristids-

förbuntl för 1945 *f3-qb.
föreligga- nu. På inkomstsidan upptages en behållning av 7,8L7:02 kr.,

statsbidrag 7,292:79 kr. samt räntor

kr. Dessutom har följande bidrag
lämnats från de anslutna kommunerna:
Kinneved 2,305:08 kr., Vårkumla 44!:
92 kr., Börstig 792:5I kr. och Brismene
42:95

490:95 kr. I löner och arvoden har under förra året utbetalats 4,413:92 kr.,
dagtraktamenten och resor 83:60 kr.,
hyror 150:- kr., skrivmateriel 123:13
kr., porto och telefon 48:25 kr., annonser och övriga utgifter 203:53 kr. Räkenskaperna utvisar en behåltning till
innevarande år med'2,7'60:23 kr.

Genom offenilig auktion, som förrät_
tas i

BarnförbJ.

ARNOLD

S.'öSTR,AND

BAR,BRO I{OI,I,BERG
TNGA BODII, VETTERLUI{D

d ffigffid
"En färagslande fiim - starkt dragenomför
matisk. Arnold Sjöstrand
konsemed
utornordentlig
sqr
roll
'
kvsns
en sl,ark prestation. Man

srnittas av hans ångest, ryckes med
och känner spänningen." Sv. D.

torsdagen den 7 nästa mars kl. 13 låter
stickerskan Anna Svensson, med anieduy avflyttning från orten försälja
"llg.
all sin inre lösegendom, vara,v nämnes:
, Buff6, salsbord, antik spegel, inventionssoffa, bord och stolar; 2 enmans_
sängar, soffa, tältsäng, 2 väggur, stick_

maskin, radioapparat, värmeelement.
mattor oeh en del linnevaror, porslin och
kokkärl m. m. som.q'.specificeras.
Av mig kände såsom säkre inropare
erhålla tre månaders kredit, anArä få
betala kontant. Äganderätten till inro_
pad vara förbehålles tills den blivit be_
tald.
Slutarp den 19 febr. 1g46.
1651

Ragnar Johanson.

(

I
I

Hingsten "Rebin"

såltl. 41',t6'

Bland de hingstar, som bytte ägare
vid hingstpremieringen i Skara, märkes
även "Rebin", som belade sjätte plats.
Denne har av lantbr. Valdemar Johansson

i

Siggagården, Slutarp, försålts

till

Järpås nya hingstförening.

2 st. lasthilsiläclt
I
I

let.

till

salu.

Bröd. Lansson. Tel. 32 KinnarP.

fiAH$&$"pt[}fi$il$

För trafikförseelser >b -qU '
dömdes en person från Nykyrka, en {rån
Folkabo och en från Ulricehamn til1 vardera 10 kr. böter. Två personer från Falköping fingo 15' kr. vardera. Ti1l dagsböter dömdes en från Kinneved, 25 X 2,
en från Falköping, 35 X 3, samt två från
Hassle östergåfden ,till vardera ?.5, X 2,50.
Målet mot en åkeriägare från Sandhem, som

Ern häs$o
2

är, fux, stor och kraftig,

lros

påkört en cyklist ogillades, medan ddremot
den på.körde cyklisten fick 8 dagsböter å

E.

Anbud skall innefatta grävning och
nedläggning av rören samt igenfyllning,

vidare nedsättning av föreskrivna slamkost-

nadsberäkning finnes tili påseende hos
Axel Andersson, Ledsg., Slutarp. Anbud
ställda till arbetsstyrelsen för Mönarp

Lilieg. Dikningsföretag adr. Axel .dnclersson, Ledsg., Slutarp, oeh rnärkta
"Anbud", skall vara inlämnade senast
förbe2142

*

azh-q6.

hl. 14,Ib.
IK Rapid B-lag c. SlutarPs IF.
söndagen den 10 mars

PALTI, HENR,EID'

MICIIELE MORGAN

i

tlen fas-qinerande kärlen<shistorien

I sknnggwt ffiv
Et'wtg,dvwlffits
En

startr< och fångslande

film,

både

spännande och rorraantisk'

BANDY I SLT]TARP. 1ZI''U6Slutalps IF har tiII i morgon inbjudit^IK
Ranids B-lag för en bandymatcn' som rormoätig"n trtir den sista för säsongen'

och anda.

En r.- och kastnlngsfrl

Klnnevotls Skytteförenlng
har haft årsmöte

i

F

KO

örentngslokalen, Slut-

arp.

Styrelsen fick följande sammausättning: ordf. J. Karlstedt, v. ordf. Georg Johansson, kassörr L. Hermanson, sekr. A.
Bohman, alla omv., och v. sekr. Gustav Johansson, Dyv, med Egon Johansson och

ers. Revisorer blevo Gilb. Karlgren och Arvid Andersson.
TiIl ombud vid förbundsmötet utsågs A.
Bohman med G. Johansson som ers, Till
Göran Gustavsson som

Falbygdens fältskyttekrets årsmöte valdes
J. Karlstedt och A. Bohman med L, Her-

mansson och G. Johansson som ers, Till

i SlutarP

lir

SKYTTE

ri,ike.

april. Arbetsstyrelsen
håller sig fri prövningsrätt.

En stor bok har blivit en stor film.
Greer Garsons hänförda inlevelse

fyllde rollen mecl

infordras' för Mönarp LtIIeg. dil<ningsföretag för grävning av 3030 mtr dike,
dä.rav 150 mtr öppet dike, resten rör-

den 1:sta

salu

1{ mån., r-fri, finnes till salu.
Tel. .l81, Trädet.
Efter den 14 mars 102 l(innarp.

Arehaxd
brunnar. Arbetsbeskrivning och

till

Fredriksson, Li,ndö, Kinnarp.
2338

En $ffiffi-tiur,

1:50.

Bandymatch

We*-/,;:H#i

,med slangar, 4 st. fälgar 19", Chevro-

ammunitionsförvaltare valdes nämndeman
El. Gustavsson samt till instruktörer A.
Bohman och E. Gustavsson, Märken ha
under året erövrats av fölJande skyttar:
intyg och högre årtalsmärke i brons av A.

Bohman; silver av Egon Johansson och
H. Arvidsson; stål av I. Trygg och Å, Torstensson, Medlemsantalet har under året
varit 70 och antalet lossade skott över
10,000. tr'öreningens kassa har balanserat
på kr. 3,187:89.
Under året har föreningen anordnat en
aftonunderhållning, en sommarfeSt samt
prisutdelning med samkväm, 1 korporationstävling och 2 fäItskjutningar jämte
tävlingar, alla med livligt deltagande. Ärsavgiften bestämdes till 1 kr. plus 1 kr' till
marköravgift. 50 fria skott skola utdelas
till varje aktiv skytt. Ett förslag att skänka ett pris till den iubilerande grannföreningen bifölls.

sliftmytt.

l'ti.l"-Ltb-

Till vice pastor 'i {inneveds 'pastorat
den 12-31 mars, under vilken tid kyrkoherde Kurt Larsson åtnjuter tjänstledighet för sjukdom, har av domkapitlet iörordnats pastoratsadj' L' Wetterholm, FalköPing.

till salu. Kalvningstid i

april.

Tel. 65 Klnnarp.
I

I Ln f.ftr i
rFal

li

ko

snar kalvstäilning riil salu i -llolSlutarp. TeI. 52 Kinnarp.

lgå'rd,en,

t-

lEn välrekommenderad

I

DRÄNG

erhåller plats den L april eller tidiI sat".
Slutary. Tel. 125 Kiunarp.
l

llotar1t,

Ford Taunrsr
1939, bensinkörd 800 mil, överdragskläd-

sel, i övrigt som ny, skatt betald, till
2703
salu. Tel. Kinnarp 101.
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Barnförbj.
|
ken

i smaken. oetäri'-
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på lagcr.

Slutarp fred. 29 mars kt.
vårkumta månd. l april kl.
Kinnarp på exp.-dagarna kl. g-72, I |
'
.t'IioKINDS KRISTIDSIIÄI]IND.
FRöKTNDS
KRrsrrDSNÄMND. | |r
Börstig.
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avhåller årsmöto tisdagen den 2 april
Åke Grönberg
La,sse rrrantz
ZO i Rossbackens skola.
ll
I
--ThorMod6en_RutKasdan_Ma-l|l|_--'.'^.t-.r^j..-.-!!..-I-.9-..-'.:|
Val och stadgeenliga frågor:
rianne Aminoff._ V.""n-ir"uo"*

li llzzro
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I
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Kinnarp
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Ätvrylqq". r letthundra personer närvarande.
t LUnOeVr, Falköping, höll
höIl

lJ

li

Eve*raube'rilmeq

:

Templet 1923 Vinterny
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"..,W. Atrlqvist.
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Ett triärtligt

Ititt statt, vänner

och bekanta för denl'llta3uritt Andersson och Hjördis.Gustavs-

avelsföreningen för svenska arden-'lkoherde
,r
årssammanträde. -rI tl'l nnno
halllt arssamman[raQ.e.
nerhasten har hållit
nerhästen
,rr7
tur avgåend"
l
"tv."r.åäJåiå**;;-;;;
ers. samt revisorer och revisorsers,. oT: [l;-

=--=

bästa av de 3-årshingstar, som godkän- li &,&tt**nto
;ä:tr;"i""Y;::i:'"Ts#::flåil#
prisbelönta
deprisbelönta
Bland de

cies förra året.
hingstarna märktes två från Skaraborgs
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Slutarps hingstförening för 50,000
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MOtpOtOtiS

I

Frön'lisebe rgs
till

Folkeffer?Il

KINNEv.EDS sKyrrEFöpENTNGS srora SOMMARFEST
don 29-30 juni anländer SFFLMANS.POJKARNA från Göte-

borg.

samr SACKKALK på

?qn4

.

I

i

lager.
I

i

skotilistrikt qlq-ab.
anhåller hos regeringen att distriktets ansökan om statsbidrag till en ny
folkskolebyggnad tas upp till ny prövKirurevetls

ning enligt den nya lagen om statsbidrag till foikskoleväsendet som trätt i

kraftljanuariiår.
Distriktet fick byggnadstillstånd redan i febr:uari i fjol samtidigt som den

höglta. hostnad, 5rå vilken statsbidrag
ficl< beräknas, bestämdes till 172,580
kr., varav 7,370 kr. för inventarier.
Byggnadsföretaget har emellertid av
skilda anledningar inte kommit att
igångsättas. Främsta anledningen har
varit ovissheten om skyddsrum skulle
behöva anordnas eller ej. Under förberedelserna haf emellertid det nya

för folkskolebyggträtt i kraft, vilket för en kom-

statsbidragssysteraet

nader

mun med Kinneveds ekonomiska nivå
medför betydiigt fördelaktigare villkor
än det förut gällande.

Kungörelse,

I

|

tEKATf ON
hålles i Sigurds lokal

Kinneveils erkäntla sjukkassa

onsdagen

den l0 april kI. '8 em.
Lökledare: Sten Ählqvist öch Sven
Andersson, Kinnarp.

Musik. Deklamation. Sång.
Alla välkomna. Fritt inträde.

3366

TdmpTe! Siguid,'au N.

T.

O.

Mönarps Mossutdikningsförening inom
Floby m. ft. socknar, erhålles under
komrnande sommar.

Då företaget är omfattande kan stadigvarande arbete påräknas under flera
år framåt.
Även antages, mot rekommendationer,
person lämplig att leda arbetet.
F örfrågningar, skriftliga eller personligt, göres till Arbetsstyrelsen i Mönarps
Mossutdikningsförening adr. Slutarp,

Kinneveds socken med lastautomobil'

Bete$diur
R.-fria och kastningsfria nötkreatur

relsen inkomma med skriftliga yttranden samt några unghästar emottagas instun'

å landskansliet den 27 mars
LÄNSSTYRELSEN. 3169

dande betessäsong.

Mariestad
1946.

De avgående styrelseledahöterna om-

valdes, nämligen R. Bärnskog, Kinnehall, och S. Ahlkvist, Slutarp. Till ers.
i styrelsen nyvaldes A. Flor6n, Kinnarp.
Styrelsen konstituerade sig sålunda:
ordf. R. Bärnskog, v. orclf. S. Ahlkvist,
sekr. kyrkoherde K. Larsson, v, sekr.
afr. A. Boman samt kassör L. Carl6n.
Expeditör är skräCdarm. F. Svedberg,
Kinnehall. Till revisorer omvaldes Olof
Nilsson, Slutarp, oeh G. Wilgotson,

Mönarps Gårtl.
Tel. 54 KinnarP.

rflq-Lrb,

Kinnarp.

3151

l4'ub'

slutarp-Santlhem 5-2.
Matchen i kretsmästerskapet mellan
Slutarp och Sandhem, vilken inledde årets
fotbollssäsong på Tångavallen, vanns åv
Slutarp med 5-2. Redan i matchens fjärd.e min. togo gästerna ledningen med mål
av vy. vid hörna. Sandhem kom först i
gång och hade flera farliga anfall. Utjämningen kom i 38:e min.: det var cf' Rutman, som slog på ett skott från strafflinjen. I andra halvleks första minut tog
tr

lämplig för en last av högst 3,700 kg'-+n-

över ansökningen.

Under året hade 52 sjukdomsfall an455 dagar. I
sjukhjälp och läkarvård har från lokalkassan utbetalats kt'. 2,253:86 samt i
sjukhjälp och moderskapspenning från
eehtråIhassan kr. 1,710:50. Årets över-

mälts om tillsammans

31

Ejnar Ändersson, Axtorp, fin131p' .!1r

sökningshandlingarna hållas här tillgängliga inaiu den 2? april !.946; och äga trafikfö}etag, som kunna beröras av den iftä'ga''
satta iiafiken, så ock andra, vilka ärendet
kan angå, att före angivna" dag till länssty-

Av verksamhetsberättelsen ftarngick
bl. 2., att medlemsantaiet under året
ökat med 35 från 188 till 223.

1,993:.24.

Arbete med rensning av avlopp till

här;tädes anhållit om tillstånd till beställningstrafik för godsbefordran medl stations-

orii

Rossbackens

skott utgjorde 621:30 och sJukhjälpslonden uppgick vid årets slut tiil

l(analgräuare,

tel. 102 Kinnarp.

har hållit årsmöte i
skola.

hemmalaget ledningen med 2-1 genom cf..
Glädjen blev inte långvarig: redan två min.
senaie rusade Sandhems hy. igenom och
gjorde ställningen till 2-2. Spelet var

iortfarande ganska jämnt fördelat.

SÖNDAG

FOTBOLL

I(l. 5,45 o. 8
Barnförbj.

å Tångavallen, SlutarP

BIN,GIT R,OSENGREN

söndagen den 7 aPril.kl. 13,30.
SANDIIEMS I. F,

v
SLUTARPS I. F.

BJöR,N BERGLUND

RUT MOBERG

AI-LAN BOHLIN

Moderskapets
kval och lycka
En film som har mycket att

säga.

Trädgårdskonsulent

A. Htilphers
håiler förerlrag med ljusbilder i fiossbn,ckens skoln, Ki,nno,rp lörd'agen den
13 aprii kl. 7 ern. nFlur sköter jag
min fruktodling rationellt".
Allmäuhetcn hälsas våilkommen.

På linjen FalköPing-Lande-

r y d kommer den rälsbuss' som f' n' går
nåigfria tis-, tors- och lördagar från
Äsarp 8,20 till ö. Tranemo och åter från
östrJ Tranemo 10,07 till Ulricehamn'
att köras alla dagar och utgår på morgonen trån Falköpings C kL. 7,48 i stäliet för fråh Åsdip. På kvällen anord-

nas nytt räIsbusståg från Ulricehamn
till F alköpiflg C. Vardagar går denna
rälsbuss ]rån Ulricehamn 19,30 och
kommer till FalköPing C 20,4L Sön-

.och helgdagz[r Örhåller tåget ett senare
låge,; nåmligen från Ulricehamn 22,35

tii

i.'ratköpihg

C 23,45. *lr4-{rh'

Man

lade märke till gästernas goda huvudspel'
enär de så gott sorn alltid vunno duellerna
om luftbollarna. 3-2 blev det i 29:e min.
clå Slutarps hy. Andersson "nätade" från
nära håll. En straff för krokning av Siutarps hy. i 33:e min. resulterade i mål genoni hh. Rchn. Sluialps segel r'ar nu klar.

Planen hade tagit På
,'1qra
.: 4: flrsts
och rörligheten
mattades av. Hi. Arvidsson faststäIlde i
43:e rnin. siutresultatet tili 5-2 genom att
från halva planen sIå på ett skott, som
gick över målvakten i nät.
I Sandhemslaget märktes ett par säkra
h

och hårtslående backar, de goda ytterhalvorna och hy.,samt cf' Hemmalagets bästa voro hb., ch., och hh. samt kedjans högerwing. Domare: SäII, Trädet'

SÖNDAG
Kl.'5,45 o.

8

Barnförbj.

EVA HENNING
STIG JÄR,REL

V

ALF I(JELLIN

_- TIASSE

EKMAN

wmdvimry nwr,rt

wlwmEw
"En rolig, intressant och mycket
charmfull film. .Redan från början
sätts man in i en behaglig stärnning.
I/åndring med månen är en film,
som man uppskaltar och tycker
om.t'

0rd, löteningssammanträdo

5-8,1ö

hålles med Slutarps Etektr. Distr.'före'
ning i Slutarps skola torsdagen den 25
april kt. 15 för att behandla yad S 21 i
stadgarna föreskriver.
Slutarp den 10 april 1946.

Ivar

3530

Barntillåton
Claudette Colbert, Jennifer

Cotten,

Robert Walker

DAVID O. SELZNICKS storfitm efler
oI?EBECKA" och"BARTA MED VINDEN."

Att rnan

f,ångas, röres, grips och
trivs omvittna,s kanske bäst a.v att
de tre tirnrnarna, aldrig trli långa.

Förenlngslokalerq Slutarp
Påskafton kl. 20.
Kommi,tterarJe.

DAI{S

l\/q_\b.

i

tisdags anordnat en tävlan i maskin_
mjöl,kning hos H. Andersson, Alarp, sorn väl_

besättning tiII .törfoeandc.
Prisdomare voro G. Arvidsson, Friggeråker,

L. Nyström, Vartofta, och T. Gustafsson.
Brismene. De bästa resultaten blevo: 1)
K.-G. Gustavsson 63,8 p. 2) II. Kält6n 59,9
p. ,3) Ä. Andersson 56 p.

anordnas

i

;

Föreningslokalen, $lutarp
törd. den 20 april, Påskafton l<1. 20
3756

Kom,mitteracle,

III|rilr!ilililrilil!l|lffi il!|NililililtxilI|ttlililtill

tdtt#L

tältsltiutninU
anordnås av Kinnoveds Skytteförening Påskafton kl. 2 em.
Vartofta Skytteförening inbjudes.
Samling vid festparken.
rl Allmänheten varnas beträda terräng syd och sydost VästarP.

&ogsretedt
med sin orkester

STYRELSEN.

gästar KINNAEPS FESTPARK

denloehZjuni.

0rd, föraningssammantddo
hålles med Slutarps Elektr. Distr.-förening i Slutarps skola torsdagen den 25

Kinnarps IF.

3844

ffi
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Avstyckningsti I Iståntl f örvägrarles

tlX
.'

O.

Länsstyrelsen har icke funnit skäl bifalla en framställning från hr Sven Jo-

i Slutarp om tillstånd att utan
hinder av rådande avstyckningsförbud
från fastigheten Slutarp ödegården 1?
i Kinneveds socken avstycka tre områden om sammalagt 0.5005 hektar.
hansson

ttrlrl-vlr, Templet 1923 VinternY
liöil vid sitt senaste möte en intlividuell
tär'ian i frågesport. Resultatet av denna
blev: 1) Älice Gustavsson, Stommen, 33 p.
2) Karl-Gusldv Gustavsson, Stommen, 32,5
p., 3) Karl-Erik Andersson, Svenstorp, 30
1,., 4) Erik Kjelt6n, Källeberg, 28,5' 5)
Ilarry Göransson, Lillegården, 28 p. Dessrrtom anordnades ett par skämttävlingar
samt dracks kaffe och lektes folklekar.

CIBS.
Vid bilbeställning och djuranmälan

är tel.-nr ändrat tili

Kinnarp 164"
B. Ilelnnner.

Konsulent A. Hi.ilphers, Skövde, höll i
lördags ett trädgårdsföredrag i Ross-

baekens skola

SsynilEga tänkar

villigt ställt sin

i

Jones,.

Shirley Temple,
Monty Woolley, Lionel Barryrnore
.foseptr

Gustafsson.

Kirrneveds SLU_avd.

Iräilgårdslöredrag
tinnarp.

Obs. tiderna!

DANS
hade

\tlq.-qo.

Ännanil. Påsk

i

Kinnarp.

Herr Hiilphers talade denna gång uteslutånde om fruktträden och berörde i
samband därmed följande tre huvudpunkter: Beskärning, jordkultur och besprutning. Vad beskärning beträffar tryckte
talaren på, att sakkunskap absolut erfordras, Det vanligaste felet är, att man inte
beskär tillräckligt mycket. Det minsta
avståndet mella[ två skott är 80 cm. Beskärning måste ovilikorligen utföras varje
år, till dess trädet är upp till åtta år. Härefter skall man varje år gallra ut de överflödiga grenårna. Ätt beskära träden i år
är ännu inte försent. Vad jordkulturen
beträffar bannlyste talaren det så vanliga
bruket at! ha fruktträden stående i valt,
d. v. s. omgivna av gräs. Fruktträden
skola stå i väl brukad jord, t. ex. i potatisland 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 samma sort och samma storlek. Det
ena sattes i vall och det andra i odlad Jord.
Då.,,Lråi.den y-ar sex år, läm{rade det.i,v,aU
planterade trädet två kilo frukt. medan
det andra lämnade tjugotvå kilo. F.lera
dylilta fö-rsök hade gjorts med tiknande resultat. överginge man därför lite mer allmärrt att odla upp jorden.omkring sina
fruktträd, skulle den myckna fruktimporten inte behöva ske. Avståndet mellan
Iträden bör också vara tillräckligt stort, så
ett varje träd kan växa fritt och oberoende av varandra. Talaren framhöll de så
vanliga kastade "runddelarna" runt träden
såsom värdelösa, eftersom man oftast inte
tar trädens utbredda rotsystem i beaktande, utan tar till runddelarna alltför små.
Till sist berördes besprutningen och.talaren lämnade en hel del upplysningar om
låmpliga vätskor att bespruta de många
olika skadeinsekterna, samt tider, då besprutning bör ske. Detta är vid knoppSpfickningen, knoppfärgningen, avblomnin-

gen samt efter fruktsättningen. Mot den

på plommonträden så ofta förekommande
plommonstekeln samt den på päronträden

$ymntffifiEern
i Vinterny, Kinnarp, onsdagen den 24
april kl. 20.
Medverkan av ombudsman Anders
Elfströrn samt av N. T. O.-are från Falköping. Sång och musik.
Kaffeservering.
Inträde 75 öre.

Föredraget beledsagades av ljusbilder. Auditoriet utgjordes dock endast

åv tolv personer. Kan verkligen alla de
övriga trädgårdsägårnå i hela Kinneved
så mycket i trädgårdsskötsel, att ett sådant här tillfälle i;rte behöver utnytt.
jås

Alla hälsas väikomna.
3954

likaledes förekommande pärongallmyggan
har man nu fått fram ett nytt effektivt besprutningsmedel, benämnt Gesarol.

N. T.

O.

?

$lq-rab. Axvall-stutarp 4t*2"
..Äxvalls-IF gick vidare i KM genom att t
söndags
besegra Slutarps ff'- mea-a_2,

.r\ratchen var hela tiden bara sparka-sprine.

tog ledningen efter j.0 min. ;i;il;i
;t";;;i:
nuter förrän gästernas vi. utjämnaäe eänom_ett vackert långskott. Samme m"an
gJorde strax före halvtidspausen 2_1 till
med ett påpassrigt skott. Axväii
Flu-ta{p
0orJade lovande i andra perioden och ut_
jämnade titt 2-2 genom ct. nf. Watrss.
Oäita blev enda målet i andra halvleken, var_
för spelet måste
rv..IJcrsL
rrrasLc ror.tangas.
förlängas. II förlänEnin_
gens andra kvart fick AxvallIOfIånSnin_
lite bättre
ira^nd 9m spelet och avgjorde matcfren ÅeO
måI,
inskjutna
Ivl det sista på av Sjölin och chb. Löf_
kvist,
straff-.
I gästande laget märktes vi. och vb, och
.r Axvail
var försvaret bästa lagdelen, Bra
domare var E. Trulsson, Skövd-e.

S""lll
hy.
Sjölin, men de1 dröjde inte

Kinneved.

slog Slutarp.

!'örmatchen på Odensplan annandagen i
Skaraborgsserien slutade med rättvis seger för lFK-reserverna över Slutarp. Efter 1-1 i halvtid gjorde hernmalaget andra halvlekens enda mål och vann med

förrättas i
den 29 april 1946 klockan 14.

HäIsovårtlsnämnrlen.

inärktes dessutom Hallagård,

REFLEX
HOTTEUR
fx.
fx bls., vb. A, avgift g0 kr.

110

bls, vb. B, avgift 50 kr.

vudmål 110 m.; 4) infanterisköld 80 m.;
5) 1i3-fig. 150 m. Bästa resuitaten blevo:

JUPARD
i

Kl. III o. IV: 1) A. Bohman, K,27 tr.: 2)
H. Trygg, K, 24; 3) Egon Johansson, K,
24; 4) Sven Johansson, K,22; b) B. Johansson, V, 22; 6) B. Vård6n, V. 21.

br. stj., prem. som nr 1
avgift 1b0 kr.

4712

Skara,

Styrelsen.

1) I. Trygg, K, 12 tr.;2) Eldor Än_
dersson, K, 11; 3) S. O. Johansson 10; 4)
Bengt Ändersson 10,

2) A. Bohman

SÖNDAG

6/25;

6124; S) B. Engdahl 6i16;

B. Johansson, V, 6115.
Kl. II: 1) G. Silvand,er

t(I. 5,45 o. 8

)

Barntiuåteh.

6l2t; 2) K. Johansson, V, 6121.; 3) G. Karlstedt b/19; 4)
Georg Johansson 5/16.

I,AURITZ FAI-I(

GABY STENBERGI
STIG ;trÄTiREL
DOR,IS St'DERSTBÖM

OI,OF .IN/INbIER,STRÄ.ND
HIILDA, BORGgTfi,öM

FOTBO LL

Spexhumörbt är

över

gästande Tidaholmskamratefnas re-

server och det t. o. m. med heia 5-0. Då
hemmalaget fick stä]la upp med reserver
på vb, och vy. hade rnan inställt sig på ett
kraftigt riederlag och i början av matchen
såg det ocl<så ut, som om dessa aningar
skulle besannas. Efter en kvarts spel jämnade spelet ut sig. I 25:e min. lyckades cf.
Andersson skjuta i måI. Gästernas forwards saknade tyngd i anfallen och hemmalagets attacker voro i regel farligare.
I{emmalagets högerving fick i gång bra
sarnspel och med snabba cf. i spetsen anföIl Slutarp ofta gästernas försvar. Efter

I?- min. spel i andra halvlek nickade hy.
Anderssofi en passning från väris[er i måi:
2-0. Tidaholmarnas försvar verkade ganska passlvt vid detta tillfäIle. I närkamp
med målvaktcn lyckades cf. slå en boll mot
målet, där tillrusande vy. Ahlqvist förpassade bollen över linjen. I 25:e min. kopi.
er'ades ovanstående mål med samme målgörare och Slutarp ledde därmed med 4-0.
Gästerna tycktes resignefa och Slutarps
försvar rned hh. som bäste man hade ingen

svårighet att håIla ställningen, Sista irålct kom i 40:e min, genom cf.

I Slutarps lag hade försvaret en god dag
och kedjans bästa voro cf. och högervingen.

Tidaholrislåget var en besvikelse och vinsten över Stenstorp föra söndagen har man

SöI}EA SKARABORGS
Floby-Skövde AfK 4-1

Trädet-Mullsjö 2-2
Stenstorp-Åsarp Z-0
Slutarp-Tidaholm 5-0

Floby

Stenstorp
Skövde AIK

Tidaholm B

Trädet

Falköping B
Mullsjö

10 B
1210 0
72 5 4
13 62
13 4 3
72 51
7233
13 22
7272
1g

SE.RIEN.

o
2
3
5
6
6
6
o
I

66-24
58-20

23
20

31-35

74
11
11
q

34-30,

27-30
22-35
25-37

9t

11

22-55

6

friskt på alla

trF.

har av arbetsbeviljats fvar
Gustafsson, Kinnarp, för ett bostadshus
i Kinnarp, Kinneved, och Nils Danielsson, Börstig, föt ett på Grevagården,
Byggnadstil}$tånd
-.
marlinadskornmissionen

Prima scekrad Lin,$onsylt
tsörstig.
finnes pål

i

Slutarp-IFK Tidaholtn 5-0.
Slutarp tog i söndågs oväntat hem segern

händer'.

qi+q"qg
4251

u,/q
-t'lb.

Gomorron Bill
.

lu,g;er

ia Skaraborgsserien:

Slutarp
Äsarp

å Tångavallen, Slutarp,
söndagen den 28 kl. 14.

IFK TIDAHOLM B_SLUTAB,PS

S

Töreboda.

I:

Insats: Kl. III o, IV: 1) lI. Trygg

Templet Vinterny.

svårt att förstå. Båda backarna och hh.
vorc bäst. God domar€: G. Bergkvist,

stedt, K, 12.

Kl.

4740

'

(tel. 115 Kinnarp)
för tjänstgöring Kinneveds m. fl. socknars hingstförenings

Larsson

samt sång av Kinnevecls kyrkokör.
Allmänheten inbjudes.

I F alköping gjorde vi. "Bojsan" Karlsson och ch. Arne Svensson bäst ifrån sig.
Slutarp hade en god hy., som svarade
för många farliga saker, och i kedjan

m.; B) hu-

Kl. II: 1) Kurt Johansson, y, 27 tr.; 2)
G. Silvander, K, 20; 3) R. Fredriksson, K,
17; 4) Hans Johansson, V, 15; 5) G. Karl-

Tal av kyrkoherde Kurt

Ieken ut.

- V$. Kinneveds Skytteförening
hade påskafton anordnat fältskjutning, till
vilken även Vartofta Skyttegille hade in1.14-tig. 16b

Valborgsmässoeld vid

illossagäqden.

gjorde hi. Allan "David" Johansson mål
för hemmalaget. Resultatet stod sig halv-

6lq

bjudits. Målen voro: 1) hund i front

på Valborgsmässoaftonen i Kinne-

ved med

Redan efter ett par minuter fiek IFK
igårrg ett farligt anfall, som resulterade i
hörna. Vi. "Bojsan" Karlsson skallade
vackert i mål och hemmalaget ledde med
1-0. Gästerna kunde emellertid omedelbart utjämna ställningen genom sin hy.
Han sköt ett rätt enkelt skott, som Stenberg missräknade sig på. I andra halvlek

HINGSTAR

m. (knästående); 2)

Uårerl hä lsss

,_1

Å SIGGAGÅRDEN, SLUTARP

VACCINATION
Rossbackens skola måndagen

4008

8lq-Ab- IFK B

1.l.kg:s-kär1.

WILG.OTSON. TeI. 6,

"olq-clh.

[n l4-15-år$ puilre
erh. omedelbart plats.

A.-8. Slutarps Möbelindustrl.
Tel. Kinnarp

45.

KI NNARP

Professor S. VAfilLUND

talar å l(lnneveds landsbygdsörganisstioners stora

CEMENT
E.
- o. Standard av märke Blå-rand
samt säckkatk på lager.

Vilgotson. Tel 6 Kinnarp
ONSDAG

I

maj.

K1.5,45 o. 8

Barnförbj.
GEOR,GE iI,YDEIiiihG

IRMA CTIRIsTENSON

I sorn här inträden
Filmen efter Astrid Värings om-

stridda, roma,n. En flåiilmande anklagelse mot missförhållandena inom vår sinnessjukvård.
En svensk succ6film.

HEMBYGDSFEST söndagen den 28

juli'

Komnt,i,tferacret.

Kinneved:

Med anledning av att

medicinalstyrelsen i sitt preliminära för_ >tg-vb.
slag till ny indelning av provinsialläkar_ Elektrifieringen
i Kinneved.
distrikten i Skaraborgs län föreslagit,
LänssLlrye',lsn
i Mariestad har
att Kinneveds kommun skulle tillhöra

i

uilå_

ett nyinrättat distrikt med benämning tande tiil k. m:t förkiarat sig icke ha
och stationsort tr'loby, ha hrr Iva-r något att erinra emot bifall tiil en an_
sökan från Slutarps Elektriska distri_
Gustafsson oeh Evatd Johansson,
båda

i Kinneved, enligt kommunalfullmäktiges butionsförening u. p. a. om tillstånd att
uppdrag i skrivelse till länsstyrelLn i anslutning till tidigare koncessionerade
framhållit, att det anses synnerligen högspänningsledningar framdraga höe_
olämpligt att socknen tillförts F tobv"di_ spänningsledningar . från prästbolet Ir
strikt. Dels finnes ej några direkta var- till Hassla Västergården 21, från Ax_
ken tåg- eller bussförbindelser med tr lo_ torp Nolgården 3a till Axtorp Nolgården
by och dels bleve kostnaderna fOr irOå 35 och från Slutarp Backgårdun i. tiit
för Kinnevedsborna vid anlitand" uu å_ Slutarp ödegården 1Bb, allt i Kinneveds
kare i Floby, då väglängden dit är be_ socken ävensom till anläggningarna hö_
rande lågspänningsledningar.
tvdliot
länqra än
än den
Åo- är
x- till
+:rr Falköping.
n^rr-!-!-,
tydiigt Iängre
Med Falköping har kommunen myctät,
bättre och direkta kommunikationsftir_ i Fastighetsförr'ärv i Kinneved.
På framstäilning av Kinnarps Special_
bindelser i alla avseenden. tr'alköping ar
även den ort, där kommunens innevåna- snickeri A/B har länsstyrelsen i lfarlere så gott som uteslutande ha sina af_ stad förklarat Hassla Västergården !r+
färsangelägenheter. Med stöd av det i IOnne.,.ecls soci;e;r i,:.i,tå air si.ckLri 1,,r,
tkäiicnl c;, a+"i deiri;i'.r:.i;'r.i5
anförda hemställes, att Kinneveds kom- l$Käficnlc;,
deiri;i,.r:.i;.t i 5 r:,å
r:, å f.rl;:'-oiirv..:,
f .tl;:.-0. iir v.. :,
4.r'_ bolag,
bolag'
förening
Iörening
mun vid en nf indelning måtte få tillhöeiier
stiiieise. Saii,.
tillhö--;av_
Lrqrgr nar
j tidiSt
har lansstyrelsen
ra Falköpings distrikt.
tänsstyrelsen go
godkänt bolai
förvärv av fastigheten.
I Bets
|

I
I
i

I

I
i

I

hälsades våren med en högtid nära
Mossagården. Kyrkokören under kantor
Josefssons ledning sjöng först ett antal
vårsånger och därefter talade kyrkoherde Kurt Larsson om de många löftenas
årstid. Sedan därefter ett leve höjts för
våren och fanfar blåsts, sjöng den ungefär 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
ljuset hälsas. De medverkande och värdarna, Templet Vinterny, äro värda ett
tack för en givande kväll. Efteråt voro de medverkande samt övriga intresserade inbjudna på kaffe i lokal Vinterny, där man sedan lekte folklekar
med liv och lust ända tills den "arbetsfria vardagen" brutit in"

Uid hehov au hnvsilasare

fing 1'22 Kinnarp. Träffas sährast efter
kI.20.
4293
Olof Andersson.

I

En r.-fri ko
i

snar kalvstäilning

till

salu.

T. Falegård, $toregr, Slutarp
Tel. Kinnarp

3

i

>/S- qtt- Åsarp-Slutarp 0-5.
Slutarp tog i söndags revansch på, Ä,rai:p
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. och detta märktes
vid anfallens avslutnang. De båda inrarna
Rehn och Arvidsson ]tommo till en del att
dominera matchen genorrl bra framspelningat: 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. Centern var den ende, som oroade Slutarps försvar, men utan understöd av de övriga kedjespelarna förmådde han inte avsluta attackerna.
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 "nätade" med ett direktskott. Spelet b'edrevs på
Äsarps planhalva men lagets försvar slog

ifrån sig bra. Åsarp lyckades dock komma upp i några bra anfall. Halvtidsledningen 3-0 noterades i 40:e min. genom vi. på
en returboll från mv.
Gästernas samspel gick i andra perioden
ganska bra, medan Åsarps ansatser till anfall trasades sönder av Slutarps försvar,
där vb. och hh. särskilt märktes. I72:e
min. blev det frispark strax utanför Åsarps
straffområde. Vi. lade på ett hårt skott,
som touchade en för'svarsspelare och gick i
målr 5-O ftev det i 27:e min., och även
denna gång var det vi. som slog bollen i

måI.

I Slutarpslagct märktes rnest de ovannämnda spelarna samt hy. MåIvakt, backar och ch. lyckades bäst i Åsarpslaget.
Domare: I. Eriksson, Ulricehamn.

SONDÄG
Kl.5,45 o. 8
Barnförbj.

ERROI, F,LYNN

Han fö{l
rned ära
"En fullständigt l;.sande film, det är

svårt för anmälalen att ei

sarnla efter stora ord.(

För fylleri

böria
Sv. D.

l6-a6.

dömdes en person

från Slutarp att böta

kr. !'ör olovlig försäljning av brännvin dömdes en pers6n från samma ort till
25 dagsböter åä 2 kr. Han hade sålt en
halv liter till den ovan omtalade ynglingen.
35

Det blev sålunda en dyr halvliter.

Lättviktare,
1939 års modell

till

salu.

Iel,. 777 Ki,nnarp,

l
1
1

Falköpingspolisen har funnit anledning att närmare syna en i staden arbetande, i Kinneved skriven och från

SöDEA SKARABOR,GSSAR.IEN.

Mulisjö-Stenstorp 1-7

Skövde AIK B-Trädet 2-2
IFK Tidah. B-IIrK Faik. B 4-0

Våmb härstammande ynglings göranden
och låtanden. Mannen ifråga, som är

Åsarp-S1utarp 0-5
13 10 3 0 66-24
Floby
13 11 0 2 65:27
Stenstorp
SkövdeAIKB 74 5 6 3 40-36
74 7 2 5 35-35
TidaholmB
Trädet744462932
FalköpingB 13 5 1 7 22-39
1533931-45
Slutarp
1333726--44
Mutlsjö
13 1 2 10 22-60
Åsarp

22
ao
ao

12
11

försöksutskriven från ungdomsfängelse,
erkände härvid, att han stulit en cykel.
Han kvarhålles t. v. hos polisen. ll/t,

q

Lättviktare,

4

BIixt, i gott sl<ick, till
SÖNDAG
Kl. 5,45 o.

Tel,.

4629

8

Enlreprettad,

Tarzarc och

djungeffoIket
"IIn

strålande äventyrsfilm

i

aljun-

gelmil,iö."

i

tr'ör uppförande av folksliolebyggnad
Kinneved. infordras härmed anbud

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

täranläggningarna,
och dels å den elektriska installationen,

FOTffiffitL
å TÄNGAVALLEN,
söndagen den 12

SLUTÄRP,

maj kl.

14
.

MUI,I,SJö

IF v

SLUTAR,PS IF..

På Tångavallen

i Slutarp

mötas i morgon kl. 14 Slutarp och Mullsjö
i en match, som är av stor be-ydelse för de
båda klubbarnas vara eller intå vara i Ska_
ralrorg'sserien. Slutarp måste vinna för att
ha chans att klara sig kvar. rt/5_y5.

VÅRrffiST
anordnas

i

Slutarps missionshus söndakl, 3. Tal av pastor Stig
Wikström från Folkabo och Arv. Andersson. Sång och musik av sångare
gen den 12

eller å arbetet i dess helhet.
Ritningar och övriga handlingar kunna erhållas hos Folkskolestyrelsens ord-

förande, kyrkoherde Kurt

Larsson,

Kinnarp, mot deponerande av kr. 50:
för byggnadsentreprenaden och 25 kr.
för vardera av de övriga
Förseglade anbud, försedda med påskrift om innehållet, skola inlämnas till
tr'olkskolestyrelsens ordf. kyrkoherde
Kurt Larsson, Kinnarp, senast den 29
juni 1946. Anbuden skola vara bindande till den 1 aug. 1946. Deponerat belopp återställeq till anbudsgivaren mot
återlämnande aV bekomna handlingar i
fullständigt och oskadat skick.
prövningsrätt förbehålles med
F ri
hänsyn till såväl anbud. ssm till borgen.
Kinnarp den 14 maj 1946.
Kinneveds F'olkskolestyrelse.

fi"ån Åsarp.

Kollekt upptages.
Kaffe serveras.

&n*käinn

Alla välkomna.
4600

Missionsf örsamlingen.

å pålar,

riastör, något slanor, 1"X4, bräder

I(1. 5,45 o. 8

Barntillåten.

Nils Asthen - Marganet
Lindsay i
JÄCK LONDOI{S

Å, tr',C ,S Nd Å
De kdmpade för guld och kvinnor i
de ryktbuo guldgrdvarldgren och reuolvern var lag.

AIK 8-0

Slutarp-Mullsjö 3-1
Falköping-Äsarp 5-2

Stenstorp
Floby
IFK Tidaholm
Skövde AIK
Trädet
I'alköping
Slutarp
Muilsjö
Äsarp

!4 72
10
74 7
15 5
15 5
t4 6
16 4
14 3
1"4 1
14

0
3

2

2

5

6
4
1

3

l-

t)

I
q

3 o
2 11

73-27

67-26
35-35

40-44
31-33
o4
^^
34-46

24

ZJ
-^
16
16
74
1t

1r.

27-47 I
24-65 4

Kreaturs- och
losöreauktion.
Genom offentiig auktion, som förrät-

tas i

Biörkelund, Axtorp, Kinnarp
fredagen den 31 dennes kl. 13 låter Richard Alfredsson med anledning av upphörande 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. .
Jortlbruksredskap: 1 st. 5hästkr.
elektrisk motor med sladd, slåttermaskin, hästräfsa, åkvagn, vagn, slädar,
ekvält, decimalvåg, separator, plog,
krok, harvar, selar m. m. som ej specificeras.

Av mig kände såsom säkre inropare
erhålla tre månaders kredit, andra få
betala kontant. Äganderätten till inropad vara förbehåiles tills den blivit
till fullo betald.
Slutarp den 16 maj 1946.
4827
fiaqnar Johanson.

ans
i Feslparker,'Kinnaru

i
Flassla, Kinnarp

lördagen den LB maj kl. 20

rnåndagen den 20 maj 1946 kl. 14.
Fivlered d.en 14 maj 1946.
Linus J osefssott..
.Li{vid för förfallna fordringar mottages före auktionens början.

Musik av

ocir vralibräder hålles

SÖNDÄG

Stenstorp-Skövde

salu.

6 Kinnat!.

Barntillåten.

JOIINNY WEISSMULLEB

SöDRA SKARABOR,GSSER,IEN.

Trädet-Floby 2-t

Zlgenarkapellet.
Kinnarps l.

F.

I

Kinneved för ny,
modern skolbyggnod
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Slutarp och Sörby skoSkolsalarna, vilka äro
avsedda en för klasserna 3 och 4, en.för
5 oeh 6 samt en för sjunde klassen, beräknas sammanlagt rymma ett 80-tal
småskolorna

-la bibehållas.
barn.

Barnantalet i församlingen är emellertid, vilket tagits med i beräkningen, i
starkt stigande, fortsätter kyrkoherde
Larsson, och skulle vi sedan bli begåvade
med ett åttonde skolår, ha vi samlingssalen att ta till för detta ändamåI.
Byggnadstillstånd ha vi som bekant
fått, och statsbidrag med 75 proe. av
hela byggnadskostnaden är också beviljat. Nu skall bygget utlämnas på entreprenad, och vi hoppas, att det skall stå
färdigt, så att vi kunna flytta in till
höstterminen !947.
Det blir väl även någon lärarebo-

stad?

i.");
,ii,:,.{.ii'ji

En sådan skall naturligtvis även
uppföras,
men verkställigheten härav är

:riiiqri!{

tills vidare

uppskjuten i awaktan på
proposition om statsbidrag till lärare-

ffiäfiii.

bostäder.

Den nya skolan från

Ja, det är verkligen roligt att kunna
med att uppföra en dylik modern skola med alla bekvämligheter. Jag
anser, att det är ett steg i rätt riktning,
att även landsbygden får fördel av dylika skolbyggnader, vilka tidigare Bndast
kunnat tänkas i städerna, slutar Kinne-

få hjälp

Arbetet med titlkomsten av Kinneveds naden kommer att rymma
tre lärosalar.
nya folkskolebyggnad har nu fortskridit Två av dessa bli på c:a gX6
meter och
så långt, att man i dagarna infordrat enpå omkring 7 X 6. I övervåningen
9n
treprenadanbud, och därmed är ett inom kommer att inredas ett
fuilt moaernt
socknen länge närt önskemål ännu ett skolkök om c:a gX6 meter och
invid
steg närmare sitt förverkligande.
detta ett matrum, som blir ungefär 4 vedsherden.
tr'T har med anledning härav haft ett meter i kvadrat. Största
utrymmet i
samtai med kyrkoherde Kurt Larsson i andra våningen tar samlingssalen,
Kinneved, som bl. a. omtalar, att den blir 10 meter lång och c:a 6 bred, som
och av
nya skolan får ett vackert läge på en övriga utrymmen i denna våning
kan
tomt, som är avstyckad från Hassla nämnas ett hemvård.srum, lärarerum
Västergården och belägen centralt mel- samt tvättrum.
lan Kinnarp och Slutarp.
Kä_ll_areutryrnmena äro väl tillvaratag_
Byggnaden kommer att uppföras i na. .Nämnas kan här en sal på c:a gXt stadgad och mcd goda rekc,mmendavinkel. Huvuddelen blir 'c:a 2Z meter meter för träslöjd jämte tillhörande för- tioner samt kunnig i ctt hcms förelång och 10 meter bred, i två våningar rådsrum, omklädningsrum i anslutning kommande görou:ål ffir plats den l
jrrni hos tsrtld. .Iohansson, Nolg.
jämte källare, medan i vinkel mot denna till gymnastiksalen
oeh så naturligtvii
$ltttarlt. Tel. 5? Kinnarp.
uppföres en gymnastiksal om c:a 8X1-2 pannrum m. m.
meter.
Den nya skolan kommer att ersätta
Bottenvåningen i huvuddelen av bygg- Rossbackens och Lagerstorps
folkskolor

ffirssfIffiEmr$kffi

Kinneved.
Ord,. g iil,l,stcimma

MEDDELAI\DE.
UR AV ALLA SLAG emottagas för reparation. Noggrant arbete
priser garanteras. Nya ur finnas i lager.

till

iRossbackens skola

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

Ord,f.

låga

Firma l'lerbert Johanssons Urmakepiaffär,
Liden, Slutarp.
Tel. Kinnarp L32.

5099

SÖI{'DAG
Kl. 5,45 o.

8

Barntillåten,

Vörfest

[InUa, rea$qtlmgtsfnia

frqmr,

kalvställning under juni, l<öpas omgä.hålles i Axtorps Missionshus söndagen ende.-, A. Setterberg. TeI. 105, $innarp.
den 26 maj kl. 15.
5051
Skara 5?.
Medverkande: Aiaskamissionären Ernst
Larsson, pastor C. Nilsson och V. And6n. Sång och musik. Kaffe serveras,
socker medtages.

AlIa hjärtligt välkomna.

sl.rc,IånRET. - ETASSE EKMAN
EI-SIE Ä,LEIIN - TE{Ofi, MODEEN
JULTA OESAR
FE

d! oe

å..yw&pw gffitr

fid$$m ffiNtfrytw
Båscregeue

största svenska skratt'succ6!

4999

Hemvämsövning
I

i SlutarR

fredags voro hemvärnsmännen

i

DEN POPULÄRA RADIO. OCH LISNBEEGSORKruSTERN

Spelmcrnspojkorncl

Brisme-

ne-Börstigs och Slöta-Karleby hemvärnsplutoner samlade tili övning i Slutarp. övningen var planlagd som dubbelsidig förbandsövning. För Brismene-Börstigs pluton var
förutsättningen att i höjd rned Slutarp söka
hejda en från Falköpingshå1let framryckande

rnotoriserad infanteriavd., medan det för
Slöta-Karleby pluton gäl1de att i höjd med
Kinnarp söka fördröja en från Ulricehamnshå1let mot Falköping framryckande fientlig
avd. av ungefär en Plutons stYrka.
Slöta-Karleby pluton blev i stridens början överraskad av en fientlig stridspatrull,
medan plutonen var sysselsatt rned att bygga en vägspdrr strax öster om Kinnarp, och
blev invecklad i hård strid under försök att
försvara spärren, Infijr hotet att bliva om-

från Göteborg svarar för musiken vid Kinnevefls Skytteförenings stora SOIII'
MABX'DST ilen 29 och 30 iuni.

6i

qb

Koffir ihåg
att GRAFFS HOTTRIO spelar upp tilt dans i KINNARPS FESTPARK under helgens båda kvällar.
Graff ger 2 scenuppträdanden lördag kl. 20,30, söndag kl. 20.
Detta scenuppträde var dagens stora succ6 vid årets orkesterkavalkad i Göteborgs konserthus.
Kinnarps IF.

fattad i {lanken bestämde sig pluionchefen
för att draga sig tillbaka ti11 nya ställningar
närmare Slutarp. Här ämnade han fördrö-

ja fienden tills linjetrupp hunnit

Kommittorail".

anlända.

Fienden trängd.e emellertid på och när den

på nytt fann sin framryckning hejdad, beför att på nytt anfalla i flan-

stämde den sig

ken. En stark avdelning avdelades för tryck
i fronten, medan en annan styrka via ett
skogsparti norr om landsvägen gjorde en
omfattande rörelse. Försvararnas stiillning
revs på nytt upp, en del av försvararna togs
till fånga, medan en del drog sig tillbaka till
nya ställningar i själva samhiillet' Här rasade striden som häftigast då stridsdomaren
kl. 16,15 avblåste striden och förklarade ati
linjetrupp var annalkande för att insättas i
striden. Härmed så hade den försvarande
Slöta-Karlebyplutonen fyl1t sin uppgift och
genom ett segt uppehåLllande försvar uppehå11it fienden ti1ls linje8upp hunnit insättas.
Ett skol.exempel på hur ett hvförbancl skall
uppträda.

Avstyckningstiilstånd i Kinnevetl.
Länsstyrelsen har bifaltit en fram_
ställning från hr G. Augustsson, Marielund, Slutarp, om tillstånd att utan hin_
der av rådande avstyckningsförbud från
7/4 mantai Fastorp Måsagården 3a i
Kinneveds socken avstycka ett område
om cirka 0,7625 hektar. Wls-qb.

A.-Ford l9Sl,
väIvårdad, 5 st. prima cläck, värme,
siktruta, skait betald, till saiu. priÅ

1,800:- kr.

Efter övningen hö11 hemvärnsområdesbefdlhavaren Olle Ferm från Vartofta kritik

kontant.
Tel , j,07 Ki,nnarn.

de befäl och maaskap hade skilt sig från
övningen" W{s'u6 '

erhålla omedelbart arbete hos byggmäs'

tare E. Ericsson, Göteve, Odensberg.
Arbetsplats: KinnarPs samhälle.
5267
Te]. 17 Kommevalla.

Jordbruksarbetare

Kinnerps f,,estpark 6 /6 -*b '
gästadcs Jörliden lördag och söndag av
Graa{s hot-trio lrån Göteborg. Trions klass
var sådan, alt man inte tvekar att sätta den
irögst b1:Ld alla de orkestrar, som under årens
icpp gästat palken. Att en swingtrio bjuder
i:ile bala på Iar'! och kliim utan även på virtt65mä.:sig shicklighet och välljud är man

inte bortskåmd med. Den 1i11'e pigge dragspelaren Ejörkkvist blev ej minst allas favorit särskilt genom de vokalistiska insla-

,,

gen.

..

Båda &vällarna voro två bejublade upp-

Å*n Wern$rn nrkestfir

träden anordnade. Tyvdrr råkade den

spelar å

högtalaren gå sönder på lördagskvällen.

Itlrottsplatsen, Slutarp
den

l5 och 16

juni.

slF.

släppningen.

Mönarps Glård.
Tel.'54 Kinnarp.

5t96

Plyrnouth,

I

1936 års modell, välvårdad, med bra
däck, till salu.
Tel. 2l Kinnarp.

I

|

I
I

För'qttfylieri' q I b-.qL'
dii,rndeS en, un rnan från Slutarp till 100
dagsböter' å.3 ltr: .F ör', trafikförseelse fick

erhåller plats nu genast eller före
15 juni hos Eri,lt Anclersson, Lofsg*dt", n"r*p, fd. T

byggnadssnickare

Betessläppningen börjar fred. d. 31

maj kl. 10 fm. Kontant likvid vid

L

och framhöl1 det berömvårda sätt, varpå bå-

Några st. vana

Betesiliur

ena

en peison från Jönköping 35 dagsböter ä 2
kr., en ferson ffån Kinneved 55 dagsböter
å kr. 1:50 medan bn persbn från Nykyrkc,
en från Osby, en från Nyltyrke och en från
:Stockar"yd sluppo undån med en tia var.

i Kinnevetl. 6lg'qb'
Skolöverstyrelsen har föreslagit k.

Den nya skolan

m:t att

lärnna utan bifall en framställning från Kinneveds skoidistrikt om omprövning av frågan om statsbidraget tiil
den nya fotkskolebyggnaden i Kinneved.
Förutsättningen för att en dylik omprövning skall kunna ske är, att skatteunderiag6t per invånare i skoldistrilktet
uppgår till högst 6 skattekronor. I händelse av bifall skulle oekså ansökningar
komma att göras 'beträffande ett betydande antal liknande fall, bland annat
från skoldistrikt, som beviljats statsbidrag:.till uppförande av gymnastiklokaIer'men ej erhållit byggnadstillst'ånd för
dessa företag.

I

Lattvikfore
till

fel.

sålu.

t
I

Klubbrmatch
å TÅNGAVALLEN
kl. 14.
Kinnarp-Karleby,

pojkar i bygderna.

Wiwmnvpl-lilvatt

ställde amatörtränaren Rolf Gustavsson,
Trollhättan, känd som god hoppare och
kastare samt tredubbel D-mäståie i femkamp för Västergötland, har under tiden
den 27 maj-7 juni haft sin verksamhet

Annandag Pingst

5436

l>lto-ttb.

KINN VED. blu-qb .
Ord. gällstämma har hållits. De under
pastoratskyrkorådet stående räkenskaperna godkändes. Fräst.gårdskassan hade en
skuld på kr. 569:91, prästlönekassan en be-

kr.

11,318:65. Behållningen i
öjebomska donationsfonden uppgick till kr.

hållning på
1,105:94.

Vid

samma dag hållen kyrkostämma

godkändes
förvaltningen

för 1945. Föliande behäliningar redovisades: kyrkokassan

kr. 7,972:.74, vinsädeskassan 902, gravunderhållskassan 2,476:67, gravkassan 665:53,
Ida Anderssons fond 1.1,646:47 och lektor
Belir*clers fond 11,120 :.57.

Stärnman beslutade

s. k. 'köpta gravar

och 12:50

ffu

till

att höja priserna på
kr. för dubbelgrav

25

ensam grav"

hod kuldebut av
Harry ocltq,0iista
Bröderna Harry och Gösta Arvidsson
giorde i går kväll sin säsongpremiär i kuliineen vid Kvitles tävlingar i Göteborg'
Slorebror och landslagsmannen tsIårry
debuterade rned seger på ett så förnämligt
resultat som 14,65, medan Gösta inte var
mvcxet sämre. Han kom tvåa på 74,47, vlltet ar nytt personligt rekord, och slog Her-

nefors, i<vilie, 14,30 och Romare, örgryte'
74,72. Kuluppgörelsen krlev tävlingarnas
bästa gren och resultaten måste betraktas
som st"orartaae. Det rådde nämligen.ihåIiande regn ett par timmar före tävlingen
samt under densamma'

Korporationsskjutning i Kinnevetl.
Vid styrelsesammanträde med Kinneveds
Skytteförening har beslutats att en korporationstävling' skall anordnas den 16 juni,
till vilken styrelsen vill uppmana föreningar och korporationer inom Kinneved till
Iivligt deltagande. Anmälan mottages av

A. Bohman och skall vara inlämnade den
12 juni, varefter det blir lottdragning mellan lagen. Annandag pingst blir det träningsskjutning vid skjutbanan' blU''lb.
:

Den av Västergötlands fdrottsförbund an-

Som en stor och glädjande överraskning
kom Gösta Arvidssons resultat i Göteborg
vid Kvilles tävlingar i onsdags.
Alia 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 rekryt-

tjiinst 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 KviIIes vårtävlingar, nådde han 13,47 och ökade sedan
på detta med 76 cm. till 14,23. 76 cm. till
14,41 gör.. . . Ja, så mycket kan man

ju

ej
hoppas, men bä"sta result-atet 1943 var omkring 11,50, 7944 13,14, 1945 L4,23 och i år

redan 14,41. Kurvan går stadigt uppåt.
Det iänder Gösta till aU heder, att han
slannar 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 beträffar, torde den bli av satnma. klass som i
fjol. En stor föriust har gjorts, genom att

Kart-Erik Eckerlid flyttat till Ulricehamn,
där han tävlar för IJIF, Förlusten uppvägs
clock av att de lovande Äsarpsjuniorerna
Olle Törnell och Mats Sand6n nu tävla för
Kinnarp. Därjämte blir Yngve Frisk åter
att räkna med i år.
916''tto '
Klubbrnatch annanilag pingst.
i(lnnarps IF och Karleby GIF mötas anni;nclag pingst ki. 14 i en klubbmatch i fri

irlrott.

Grenar: löpning 100, 400 och 1500
in., kula, diskus och spjut, höjd- och längd-

lio.pp sauit stafett 4 x banvarv. Båda lagen

konrma med sina starkaste uppställningar'

Torvarbete
Ackordsarbete erhålles vid Karbo
Torvströfabrik, Kinnarp.
Förhöjda ackordspriser.
Tel. 19 A. Träffas efter kl. 17.
5270

5

SOMMARFEST
å
ldr^ottsplatsen, Slutarp

lördagen rl. 15 och söntlagen

il. 16 juni.

För dansmusiken svarar ÅKE WERNERS populära orkester.
kl. 1? FOTBOLL. Floby lF-slutarps IF.
1:sta matchen om n. T.-pokalen.
Sedvanliga festanordningar.
Vät mött till 2 trevliga festkvällar.
5696
SLUTARPS IF"
Söndag

IVIånga lovande

i fri ldrott

Bröilerna Lorsson, Kinnarp.

32.

'Rolt Gustaosson:

förlagd tiil tr'alköping och har även besökt
Kinnarp och Wilske. Enligt vad vi erfarit
har Gustavsson visat sig vara en mycket
god tränare. Han har på ett lättfatiligt
sätt såväl teoretiskt som praktiskt nött in

rätt stil hos pojkarna och hans besök kom
också lägligt i säsongstarten, då det är
värdefulit för pojkarna, att från början
komma in i rätta spår. En klubbledare yttrade, att Gustavsson är en av de bättre

amatörtränare som besökt trakten och att
hans instruktionsförmåga ej stode långt efter sjäIvaste Martin Jansson,
F. T:s medarbetare hann få en avskedsintervju med Gustavsson i fredags kviiJl,
innan han lämnade staden för att resa till

i

femkamp i Vänersborg.
Nå vad har Du att säga om Ditt verksamheisfält
här i staden och bygden?
* Jag tycker att intresset
i stort sett är
gott. Det har nästan varje kväll varit ett
tiotal pojkar på träningen, av vilka en stor
del varit från orter utanför Falköping. Vicl
mina besök i Kinnarp och Wilske har 1015 pojkar varit närvarande, varför intresset
vara särdeies gott i orterna kring
lVctrs
Faiköping. Dessutom har jag på förmidDM

dagarna undervisat skolbarnen i Falköping
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 ticl

i

få

känsla för idrotten, för faktum är att
idrotten
om den tages rätt
är av stor

betydelse- för ungdomens fostran.
Är det några av pojkarna, som särskilt
på Dig?
imponerat
Ja, det kan man säga. För att börja
- Rune Persson, visar harr väIdiga takmed
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 ri{ttade han snart till, vilket rö-

suitatet i "Kvilles" visade. Bland de nva
fäste jag mig särskilt vid Benning, som ä"
mycket lovande. Sköter han sin träning,
bör han gå ned till omkring 4 min. på 1b01
mcter redan i år. Steffner, Karleby, är en
särskill -iovande längdhoppare. Kinnarp
h:r,de många bra pojkar, särskilt hoppare
rneC gan:rie Vilgotsson

i stav

som ledare och

forhlarande god som aktiv, Wilske hade
gcda Iöpare, av vilka Fant är en stillöpare,

scm bör kunna ta hand om pojkarna därute.

F'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
- gamla kastarkamrater
mina
Urbän och KG

visade ganrla takter och de kunna säkert
ge sina yngre konkurrenter kamp även i år.
Jag har trivts bra i Falköping och jag
viil passa på att tacka Faikarna med Setterberg i spetsen, vilka gjort allt för att
h]älpa mig tillrätta. Jag kommer gärna
tillbaka,
Och säkert är han välkommen.

-

tf/U'.4tu,

tlos å[er
Eåi*t*nrp i $ri idrolf

avhålier sin sedva,nlica

Hen'rbygdsfest
miilso mrnarafton o. rnidsotnmard agen
Utförlig annons senare.
\5545
Styrelsen.
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NV

100 m.: 1) B. Steffner, Karleby, 42,2; 2)
Stig Karlsson, Kinnarp, 72,4; 3) Arne Oisson, Kinnarp, 13; 4) R. Cardell, Karleby,
1D

A

1) O. Törnell, K, 56,8; 2) Sigvard
Johansson, Ka, 58,5; 3) R. Cardell, Ka, 59;
+00 m.:

4) Eldor Ändersson, K, 60,7.
1500 m.: 1) Sigvard Johansson, Ka,4,24,2;
2) G. Frisk, l{.,4,25;3) G. Alv6n, K, 4,28,6;
4) S. tsengtsson, Ka, 4,32,6.
Kula: 1) G. Arvidsson, K, 13,41; 2) Ragnar Anderssan, Ka, 7\,67; 3) Y. Frisk, K'
10,26; 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.

Kinnarps l.

i

Kinnarps IF och Karleby GoIF utkämpaklubbmatch på
Tångavailen, Slutarp. För tredje gången i
följd kunde Karleby triumfera, nu med Siffrorna 50---45. I{innarp kunde dock ej ställa upp sitt starkaste lag. Löparbanorna
voro bättre än väntat efter allt regnet, medan kastringarna voro mycket dåliga.

de annandag pingst en

R,esultat:

j,

fl

F.

lättviktare,

prima skick, till salu.
H. Johansson. Tel. 11 Kinnarp.

Pokalmatcher

[å.*ä*by

Slutarils snrlthätrisfilrnnitlE

Spjut: 1-) Anders Nilsson, Ka, 45,06; 2)
G. Arvidsson, K, 43,06; 3) K.-E.Anclersson,
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 Olsson, I{, 5,58; 4)
R. Kardell, Ka, 5,16.

Stafett 4 gånger banvarv: 1) Kinnarp

4,25;

2) Karleby

SlutarP-FlobY''
Slutarps IF:s och tr'Ioby IF:s fotbollslag
komma under tre år framåt att två gånger
årligen mötas för match om ett vandringsuppsatts av två
p1"i5"- ET-pokalen
?otbollsinträsserade från Slutarp och Floby'
Den första matchen spelas i Slutarp om

plo-'1(.

söndag.

POKALMATCH I SLUTABP.
I morgon utkämpas i Slutarp den Jörsta
matchen mellan SIF och Floby om den av
iTarry Thiel, I-loby, och C' Ed6n, Slutarp'
uppsatta pokalen. Trots atl de båda lagen
näit otika framgångar i serierna, ha mat-

cher:na dem emellan varit ganska jämna
och stri<len om de första poängen på "E.-T'pokalen" kommer nog inte att stå seriedus-

terna efter. Matchen börjar ki.

17.

ffi&ru

Kinnarp iörd. den 22 juni
K.

I.

F.

Fe'iidrottsserierlr,a:.

4,27.

$fo-,rb.Kirrnarps IF

till klass I.

$Hutarp,$ Sarn håÄ[ lsföpenflng
anorrlnar sin tradiiionella

Västergötlands X-riidrottssektion har vid
sammanträde i Borås i söndags faststäIlt
klassindelningen i årets distriktsserier i fri

å ldrottsplat*iqn,

''Sl,uta,r"p

i'

'-

idrott. Intresset bland klubbarna är mycungefär
ket stort och 40 stychen
sajarma antal som i fjoi -'elier
ha anmält sitt
deltagande. På grund -av att Svenska

"

Miclsomrnarafton oeh Miclsornrnard agen, med början Midsommarafton kl.
18 och llidsornm4rdagen kl. 15 med
FöREDPIAG av Chefsretlaktör P. Perslow, Ulricehamn, och folkskollärare

, Valtcr Dahl6n.

]\{USIKavenavde]n.urKungl.Pansarregementetsrnusikkår.
UFPTRÄDANDE av Erik Andr6n, Borås, (Hamsleriund), och Lundin,
Ixögtalareanlåggning, Tombola, Skjuttlana, Cltoklatlhjul, Servenngar m. m.
MIUSOMMAEi.4FTON.
Musik.

7

:

Alingsås IF, Kinna IF, Kinnarps I!',
KFUM Alingsås, Mariestads AIF, Rydboholms SK och Trollhättans

SK.

Summa

7

Iag.

/{la.ss 2.'

II', Heri'ljunga SK, IFK Hjo,
IK Helios, Lerum, IK Omega, Hultafors,
tr{ungl. Eifsborgs Reg:s IF, Skara IF, Tidahokns GIF, Ulricehailns IF och Väners'
bcrgs AIK. Summa 10 lag.
Klass

II'K Kinna, I(arleby JUF:s

10 lag.

Hälsningsanförande.

Resultaten i första perioden räknas som
t. o. m. den 30 jutli och de skola
vara insända till clistriktsförbundet före den

Förädrag av Chefsredaktör P. Pbrslow, Ulricehåmn.
Uppträdande av Erik Andrtån, Borås. (Hamsterlund).

tr'olklekar kring midsommarstången.
Entr6: Midsommarafton 50 öre och 25 öre.

treka,nt
B'iuli.

Midsommardagen 1:

-

kr.

KOMMITTERÄDE.

5818

fiAl

sorlr, nur.err,q ct

Goltr', KI'UM

Borås, KFUM F alköping, Kinnaströms SK,
N:a lrågelås IFr, N:a Vånga IF, Sandhems
Itr', Skultorps IF och Torpåkra Itr'. Summa

MINSOMMARDAGEN.
tr'esten inledes med musik av Pansarregementets musikkår.

och 50 öre.

3.'

Bollebygds IF, Fristads GIF, IFK Vara,
IK Wiiske, Mullsjö IF, Rävlanda AIS, SvenIjunga II{ och Tibro AIK. Summa 8 lag.
Klnss 4.'

F öredrag av tr'olkskoliärare Dahl6n.
Uppträdande av Lundin, F alköping.
Folklekar kring midsommarstången.

Vä$kat'nmen

mansättning:
Viistgötaserten klass

Eredareds

Fa11<öping.

"

Idrottsförbundet iegat på handlingarna i
;irendet alltför länge har indelningen fördr'öjts till nu. Serierna få följande sam-

iir *1 f,, h'emhy g d,sfe st,

llllt!llllllilllllllllllllilllillllillll!lll!lllllllllll

f|allsäng E, F. S, Missionslält,

Kinnarps Festpark

1f reseomb. Rudqvist, kyrkoh. K. Larsson m. fl. Kaffe
serveras. Sång och musik. Välkomna !
Midsommardagenr kl.

5867

tasti$hetsaukliorl
Genom offentlig auktion, som förrättas å stället onsdagen den 3 juli 1946
kl.74, låter Gunnar Gustafsson försälja

sitl

ägande hemman 3/16 mantal

Axtorp Ledsgården

$KYTTH

Lördag.

Vivex dansorkester

i söndags

Iag deltogo:
Resultat:

Kinnanps

ilililililrilrilf illllllllll||ll||l

Kinneved., Vårkumtra och

Luttra.
GEMENSAM KOMMUNALSIÄITIMA
Kinneveds, Vårkumla och Luttra

med

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.

5938

Kinnarps Textil t'ann korpskyttet'
Kinneveds Skytteförening hade

anordnat korporationsskjutning, varvid tio

,SPE{, oelo ,SERVEBING
.

ezto-,rt-

1) Kinnarps Texlillag 280 p.; 2) Slutarps
Sniåkerifatiik 277; 3) Hudeneds lag 268;
4) Nagiarps 7ag 266;5) RLF lag 265 p'
Intl. resultat:
3-4 k1.: 1) Atex' Bohman 99 P.; 2) Erik
Gustafsson 94; 3) Göran Gustafsson 94; 4)
Sven Johensson 93' 5) Egcn Johansson 92;
J. Karlstedt 92; 7\ Gustaf Johansson sz'
6)
-'7-2
L<i.: 1) R. Fredricksson 97 p'; 2)
Gunnar Johansson 96; 3) K. öman 94; 4)
COsta f,arsson Sf; 5) Olof Andersson 87;
B)
e l- Cåo.g Johansson 87; 7) K. Arp 86^;
Gitti*läde"sson 81; 9) G. Silvander 81'

i

24

Kinneveds socken

med tillträde den 14 mars 1947. Hernmanet är mycket lättskött och ligger intill 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, vatten och slask, telefon, cirka 30 hektar
jord, därav 14 hektar odlad, stenfritt,
skog över tiil husbehov, föder 3 hästar
och 14 nötkreatur.
Närmare upplysningar lämnas av ägaren, tel. 161 Kinnarp, eller undertecknad.

Vitlkoren tillkännagivas vid utropet.
Blivande köpare skall såsom handpenning lämna 2000 kr. och fullgod säkerhet för köpekontnaktet.
Slutarp den 17 juni 1946.
594L
Ragnar Johanson.

Ordföranilen.

ffimsffiHruffirmH$e.
'

Härrned tillkännagives,

för val till

att

rösilängd

riksclagens andra kammare
jåmte kominunal röstlängd, för

Kinnev-eds kornrnun och

valdistrikt
finnes under tiden från och med clen 6
till och med den 12 juli frarnlagda i un-

<lertecknads bostad för att där vara för
l3ranskning tillgängliga; och erinras tilllika, aL|. den, vilken rösträtt enligt längrlelna e11cr någon av dem ej tillkommer,
rincn som för sig vill påstå sådan rätt,
r:ller den, som anser, ar! annan icke

,,;kall vara i längderna eller någon av
'Iem
upptagen såsom röstberättigacl,
iger att ingiva sina anmärkningar,
;kriftligen avfattade och åtföljda av
;evis, han

vill

åberopa,

till

$pe ImanIpsggs&N"sEa
välkända och populära från radio samt Liseberg svarar för dansmusiken
Vid KINNEVEDS SKYTTEFöRENINGS

STORA

de

å Tängavallen, Slutarp

valnämndens

xdförande sist å torsdagen den 18 juli
före kl. 12 på dagen, ävensom att prövning av mot röstlängderna frarnställda
anr;rärkningar äger rum i undertecknads
bostaci torsdagen den 25 juli'med början
k]. 19.
Slutarp den 17 juni 194G.
GUSTAV HALLAGÅRD.
valn. or<if.
5g3g

lörtlagen tlen 29 juni kt. 20-24 och söntlagen den 30 juni
Söntlagen kI. 18 (precis)

M

kl. 18-23.

USIKSIIOW av slrelmanspoikarna

Ett strålande
atf höra.

program, framfört med fart och kläm, som det är en fröjd
Kom, hör och dansa efter denna eminenta orkester!

SEDVANLIGA F'ESTANORDNINGAR.
VÄLKOI,fiIA TILL SOTIMARDNS STöRSTA SKYTTEF EST !
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Kinneveds SkYtteförening.

I

