
$räsinuilutEtlln
Genom offentlig auktion, som förrät-

tas å

Mönarp., Lilleg., SlutarPo
tisdagen den 9 dennes kl. 15, låter Ei-
nar Byhlin, SörbY, försålja cirka 25

tunnland slåttertegar. tr'örvaring erhål-
les i större lada.

Lekaf ton
å ldrottsplatsen, Slutarp
onsdagen den 1? juli kl. 21.00.

STENS lekgäng
ledep.

s. I. r'.
Samling hos Nils
Av mig kände såsom säkre inroPare

erhåtla tre månaders kredit, andra får
betal* kontant"

Slutarp den 4 juli 1946.

6486 Ragnar Johanson.

Fastighetsaffär. YI?'' b'

IIöskörtlen tvb-vro-
är nu i full gång ute i bygderna. På

en del ställen, såsom t. ex. i Kinneve
samt i Gökhem har man redan börjat
köra in höet. Eljest är man sysselsatt
med att hänga upp det avslagna grön-
fodret. Överallt 'betecknar man årets
höskörd som synnerligen god.

BorttaPPat.
En grå trenchcoat borttappades sön-

dagen den 8l? å vägen Brlsmene-Kärr-
äkra. Upphittaren torde meddeia sig
rn'ed tel 14 c KinnarP.

tilililililililililililililtililililililililililfi tl

På auktion i går försålde Gunnar

Gustafsson 3i16 mtl Axtorp Ledsgården'
Kinneve socken, tilt lantbr. Harry Karls-
on, AxtorP Lunnag', KinnarP, -föT :"

köpesumma av 3?,500 kr., vari dock in-
gict< en del lösören. Tillträde nästa 14

mars.

Kinneveds Erk. Sj ukkassa
Expeditören bortrest under tiden 4-

20 juli Under nämnda tid får anmälan
om sjukdomsfall göras hos kassans

ord.f. herr Robert Bärnskog, Kinnarp'
6450

Lekafton
i FESTPARKEN, KINNARB

lördagen den 13 juli kl. 20.

F'OLKLEKAR tilI MUSIK.

Servering.

Kl. 2L DRÄGKAMP mellan

lag från Äsarp-Kinnarp-
Slutarp.

. _:_' _ - Kinnarps IF,

he0, siälufiindars
5 fot, i gott s'Itlc'k, samt'ett halvrenåhde'
TRöSKVERK; , nästan nytt, av Ol6ns
fabrikat, säljes;för billigt pris. 1

_ . i ,l_,i ., . i;".,, "t.,Jru*, / cittu,fsson, sruta"p. " .f '

/' rei. loziKir,r.u'lpl"

Serveringar.
6669

6615
I(arl- Erik Sandbet0s swin$tyta

. :sslåd irp,uill${trq fial
festligheterna i

Kirnna;rps 'festparle
In

on
å TÅNGAVAf"L0N; SLf,ff, ,&RP,

onsd. d. 17 juli kl.21..

Kl. 19,15 FOTBOLLSMATCII rnet-

larr Sk. L. S., Skara.-Slutarps I. F.

s. r. tr.

Den.riursf, pcpulära

lgtl(

den 2O och, 97 iuli,,
Kinnnrps IF

' Ett "skaräborgs"
till Falköping.

Harry A. vann kula, IVilgotsson,
Kinnarp, stav. $6-q6,

Skaraborgsmästerskapen i fri idrott av-
gjordes i söndags i Tibro med Tibro ÄIK
som arrangör. Sammanlagt voro 19 före-
nin€:ar representerade. En del bättre re-
sultat uppnåddes.

1För Falköpings och tr'albygdens del kan
noteras att Harry Arvidsson vann kulstöt-
ningen på 14,51 och Gunnar Wilgotsson,,
Ilinnarps. IF, segrade i stavhoppet. Hö1-:
den var 3,20. Gösta Arvidsson tycks på
allvar ha tagit upp klappjakten på sin bro-
der. Vid fredagstävlingarna på Odensplan
var han 8 cm. efter och nu endast 5. Han
stjitte nämligen }:,.ela" 74,46, vilket torde 

,

vara hans bästa resultat hittills och på vil- 
|

köt han blev säker tvåa. Nils.Gustafsson, 
ITiarp, blev tvåa på 5,000 m. på tiden 
I

76,25,2 sedan han på sluttampen gåti om 
I

Håkansson, Skackan. I stavhoppet belades I

f. ö. även tredje och fjärde platserna av j

pqjliar från våra trakter.
'Resultat:
'Slägga: 1) Beyron Andersson, Tibro ÄIK

4\,92; .2) Gösta, Ohlsson, Skultorps IF,
38,00.

Längd: 1) S. E. Svensson, Mariestads
AIF, 6,36; 2) K. Borg, d:o, 6,29.

Diskus: 1) Eskil Eriksson, Itr' Hagen,
42,45i 2) Gösta Olsson, Skultorps IF, 40,81.

Stav: 1) G. Wilgotsson, Kinnarps IF,
3,20; 2) O. Åberg, Skackans IF, 3,10; 3) Å.
Fredriksson, Mullsjö II', 3,00; 4) Y. I'risk,
Kinnarps IF, 3,00.

Häck: 1) A. Carlstedt, Mariestads AIF,
77,0; 2) Lars Brinkenberg, Skövde Itr'K,
18,6.

100 m.: 1) Rune Gustafsson, Lidköpings
IS, l-1",2; 2) Rolf Karlsson, Mariestads AIF,
11.3.

400 rn.: 1) A. Ahlberg, Skackans I!',
51,9; 2) Inge andersson, IF Hagen, 53,0.

Kula: 1) If. Arvidsson, Falköpings ÄIK,
l+,51; 2) Gösta Arvidsson, Kinnarps IF,
14,46; 3) Lasse Dolck, IF Hagen, 13,06.

1,500 m.: 1) Sigge Persson, Skackans IF,
4,01,6; 2) N. Nicirlasson, IF Hagen, 4,04,8;
4) Stig Davidsson, Mullsjö IF, 4,15,0; 5)
Gösta Alexandersson, Tidaholms GIF,
4. r D. tl.

Höjd: 1) L. Carlstedt, Mariestads ÄIF,
1,70;2) K. E. Celin, Lidköpings IS, 1,65.

5,000 m.: 1) E. Bäckström, IF Hagen,
16,10,6; 2) Nils Gustafsson, Tiarps ltr',
46,25,2.

Spjul: 1) Karl AxeI Johansson, Ifr Ha-
gen, 57,30; 2) E. Ivansson, Lidköpings IS,
52,60.

Tresteg: 1) L. Brinkenberg, Skövde IFK,
73,77; 2) Karl Hugo Folger, Lidköpings
rs, 13,25.

Stafett 1,000 meter: 1) Skackans IX'
2,O6,8; 2) liariestads AIF lag 7 2,A7,2; 3)
Tibro AIK 2.12.2.

2 st,'!4-18 års tliltiga poikar
erhålla omedelbart anställning vid

A.-It. SI-UT A IiPS MöB}.]LINDUSTII,I,
Slutarp, Tel. KinnarP 45.



D. K. W.,
1937. Nash 1933, i prima skick och kör-
klara, till salu. Tage Andersson, Slutarp'
Tel. 126 KinnarP. 6018

TÄNGAVALLEN, SLUT INN, 
12ft 

1,,

gästas på onsdag av Sk. L. S. fotbollslag'
Skara. Laget rymmer en deL spelare från
Skara IX' samt Stenstorps ch. Slutarp
ställer upp med sitt serielag' Dock med
reserv på cf. Matchen börjar kl' 19,1"5'

öH$Kf,$ ffiYME

T orr a' truktlri lok3f
l?l,f af 'l; " ??.,?:n1ilL'Iä åä qi::i- I^?* 

i

åffå?T:' J;* -;lirä, 
ia'""" "Portiercn '

6761

4 st. bvx'stimffisrsfior
få stadigvarande anställning, även
ovana och flickor i 75-76;ärsåldern
antagas. Bra ackordsarbete för vana
sömmerskor. Rurn finnas.

SI,UTARPS SYF'ABRIK.
A. V. Ählqvist.' 6586

5lära Hotettet, F alköPing'

ftter hussfiirbinilelse
Fal[ö ging - Ulric shamn?

nh-qb'

Järnvägsstyrelsen har begärt bemyn-
digande att driva linjetrafik på vägsträc--
l<orna Falköping-Luttra-Slutarp-N:
Åsarp - Trädet-Blidsberg-Dal'um-
Lena och Bårarydsby järnvägsstation-
Mossebo-Östra Tranemo.

Halmstad-Nässiö järnvägsbolag be-

drev 'på sin tid linjetrafik på' 1. a. des-

sa sträckor, men trafiken nedlades un-
der 'krigsåren. Då behov av linjetrafik
på dessa sträekor måste anses föreligga'
bör trafiken eniigt järnvägsstyrelsens
mening återupptas så snart förhållande-
na så medger. Då S. J. redan trafike-
rar sträckorna. tena-Ulriceha&n och

Bårarydsby-Gislaved, erfordras nu tra-
fiktilistånd endast för sträckorna tr'al-

köping-Lena och Bårarydsby-östra
Tranemo.

Slutarp, Missionstältet
tisdaE-Iördag kl. 8 evang. möten
'talaie pastoi,Srig Wikstrtun och' Aruirl
And,ersion m. fl. 

-Sång och musik'
VäIkomna.

S tutargt s Mis si,o n sför s amli'n g'

-

ITLEil

l6tr-qb-

t6b rruu, KTNNATiF ocn IIARLEBY
-4L- nrores i F'rirxDRorrsMATcH.

På Tångavalien i Slutarp utkämpas i
kvåu en tiiangelmatch i fri idrott mellan
KFUM:s, KinnarPs IF:s och Kårleby
Cotr:s i8-årsjunioier. Grenarna bli: 100,
g0O octr 1,OOO m., längd och höjd' kula,
spjut, ev. äiskus samt stafett 4 x 100 m'

Ilinnarps IF-HFUM
34-43 i lri iJroll

utl>-qo.

På Tångavallen i Slutarp- ut'kä.ginq{es,,i
torsdags kväll en klubbmatph i lri idrott
Å"tiuä-xi""urps IF:s och KFUM:s i Fallrtj-
ping 18-årsj,.rriorer. Slutresultatet btrev att
krtm v"nn med 43 poäng mot Kinnarps- 34'

Från början var del meningen atl även l{"ar-
leby skuJJe vara med, men man hade rnte
it;il.i" ""*lu t-tågot lag på det- håIlet'. Nåe-
ra av Karleby-pojkarna sl.äIlde docx upp
utom tävlan.

Med hänsyn till banornas
man anse de uPPnådda

beskaffenhet får
resultaten såsom

2) G. Lei-
43,6, 4) E.

mycket goda.
I(i = Kinnarp'
Res.u]tat:

K : KFUM.

100 m.: 1) G. Leijon, K,
llarsson, K, 12,3,3) O.

Kiell6n. Ki.
Längd: 1) O. Thörnell, Ki,

jon, K, 5,82, 3) Linnarsson,
Torstensson, Ki, 4,98.

Utorn tävlan: Steffner 5,99.

12,L,2) L.-E. Lin-
Thörnell, Ki, I2,4,

4) M. rSand6n, Ki, 13,0.
Utorn fiåvlan: B. Steffner 12'0.
300 m.: 1) O. Thörnell, Ki, 41,3,

jon, K, &2,0, 3) T. Alström, K,

5,91, 2) G. Lrei-
K, 5,60, 4) Ä.

I
j

r

t

IIöjd: 1) G. Leijon, K, 1,60, 2) Thörnell, Ki'
1,55, 

-g) 
E. Kje116n, Ki, 1,45, 4) Arne Svens-

son, K.
fula: 1) L.-E. Linnarsson, K' 13'15' ?) {tl:

Svensson,' K, 1J-,31, 3) M. Sand6n, Ki, 10,86,

4) Gothard Gunnarsson, Ki' 10,54.
Utom tdvlan: Steffner 12,65, Arne Anders-

son 11,60.
Diskus: 1) L.-E' Linnarsson, K, 37,74,

Arne Svensson, K, 32,74, 3) O. Thörnell'
32,72, 4) Sand6n, Ki, 26'18.

Utorn tävlan: Arne Andersson 36,28'

Spjui: 1) Ä. Torstensson, Ki, tl8,00,

San&n. Ki, 44,50, 3) Arne Svensson,
42,14, 4) T. Sjögren, K, 38'87'

-
.---w
tkuatlen r tluhy,

Sönd:rg kl. 16.45 andra matchen
om E. T.-pokalen.

Slutarps I. F.-Floby I. F.

2)
Ki,

t\
K,

I{nvl'Eviln Snndhqt,U
sin swingtYYu

spelar upp till dans i FESTPARKENT KINNARP und'er

lördagen och söndagen.
. I hänrtelse av regn hålles festen i Förenlngslokalen,

slutarP' 
Kin*nrps rF,

.S.f,T]TÅTEP.
,Kr:rtsbtir, ltullon, bl,tt lttlit'r't'ötlaittnbtir su,mt repadc suar{,a uin-
[ör' uppköpas till högsta priset i
$törre ocb mindre p&rticr dagligen,l

Sandens Tel.,Ki4narp ttg. i

Kinneved och Vårkumla:'höstvete 3, höst-
råg 3,5, vårvete 3, korn 3, havre 3, iblandsäd
3, vicker 3,5, potatis 3, foderrotfrukter 2,5,

hö från odlad jord 4 och från naturlig äng 3.
Höst- och vårsäd ser lovande ut. Roffrulk-

terna ha på en del hå1l fått sås om på grund
av jordloppor. I övrigt ha de blivit förse-
nade i växten på grund av försomrnarens kal-
la väderlek. Höskörden pågår under gynn-
sam väderlek. Betet gott. Arlbetskrafts-
bristen är så stor, ait allvarlig risk förelig-
ger att överhuvudtaget kunna i rätt iid bär-
ga skörden, särskilt vad det gäller de medel-
stora jordbruken. ela-qV .

Kulstötning: Denna gren blev inte rik-
tiet som väntat, i det att Lidköpings kul-
st"ötarbjässe Tage Pettersson var ur slag'
llzrn har på sisla tiden inte kunnat träna
nä {rund av skördearbete i hemmet och
i;om" inte upp till 15 meter i någon stöt'
De båtla brödeina Harry och Gösta Arvids-
son hade en inbördes uppgörelse, som den
förstirämnde avgjorde till sin fördel med
L4.54 i sin femte stöt.

Resultat: 1) Tage Pettersson, Liclköpings
IS, 14,65; 2) H. Arvidsson, FalköpinCs Al5'
14,5-1; 3) Gösta Arvidsson,. Kinnarps Il]
74,28. (ddLowarhlet) 245.-ub.

Högerförening bildail i Kinneved.

Vitl sammanträde i SlutarPs före-
ningslokal den 18 juli fattades beslut
om bildandet av Kinneveds Högerföre'
ning, som vid starten fick ett 15-tal med'
lemmar. Till ordf. valdes f. mejeristen
Ragnar Johanson, v. ordf. folkskoll.
Axel Nilsson, Kinnarp, sekr. köpman G.

Sandin, Kinnarp, kassör köpman E. Sa-
muelsson, Slutarp, samt utan särskild
funktion dir.'Ivar Gustafsson, Kinnarp'

' och hemmansägarna G. Karlsson, Mö-
narp, Lillegården, sannt N. Ax, Kinnarp.
Revisorer blevo fastighetsägarna J. W.
Andersson, Gärdhem, Slutarp, och Vic-
tor Pettersson, Slutarp. Till ombud vid
lskaraborgs Högerförbunds årsstämma
lvatdes hrr. Ragnar Johanson och Axel

lNilsson. L>/+- t'th,



hver 200 hcistar uppvisade

i Vartofta oclt Slutarp.
e+ft-tb{tÅ^t or(uJ)

Sex avelsdiplom utdelades i Vartofta.

Hästpremieringarna i vära trakter
började i onsdags i Vartofta och fort-
satte i går'i Slutarp. Vädret var vac'
kert och många håstar uppvisades. I
Vartofta var antaiet 120 och i Slutarp 

l

9?. Antalgt'avelsdiplom, som utdelades 
I

var 6 i Vartofta, av vilka 2 gingo till 
I

öjevalla, och 1 i Slutarp. Nämnden be- 
|

står i år liksom tidigare av godsägarna 
I

Betjemann, Bettna, ordf., och Kuylen- 
|

stierna, I{ålltor,p.

4 års ungston med värdebokstav'
Rexan B (Reflex), äg. Alexis Boh,man,

ödegården, Siutarp; Rellan B (Reflex), San-

Kinnarp. Flingstar.
m. fl.

i Fes{parken, Kinnarp
onsdagen clen 31 jLrli.

3$tems åekgärug
leder f oiklok:r,rna.

Kinnarps I. F.

Vet Ni att

frid Nilsson, Kotarp, Slutarp; Relli B (Re-
flex), Sanfrid Nilsson, Kotarp, Slutarp; Don-
ny B (Lorel1), Göran .{,hlin, övergården,
Vintorp; Be1la B (Julkir), Gustaf Gustafs-
son, Västergärdet, Brismene; Stel]a B (Stim),
Ru,ben Andersson, Krogstorp, Slutarp; Be1la
B (Blanko), Helge Vikströrn, Hallagården,
Slutarp; Espa gdk. (Espoir), Hjalmar Jo-
hansson, Storegården, Börstig; Donna gdk'
(Fyran), Erik Fransson, Risholrnen, FaIkö-

Marette B 20 kr. (lMagnet), Torsten Gustavs-
son, Vdstarp, Brismene; Litlan III B 20 kr.
(Baron), Salom. Gustavsson, Prästgården,

Premieringarna fortsätta i dag i Sand-
hem, om måndag i FlobY samt
dag och onsdag i' FalköPing.

Hi,::li

SLUTARP:
1 års ungston med skP. 

i

Robusta (Robuste), äg. Erik Fransson, Ris- 
|

holmen, Falköping; Hottyra (Hotteur), Erik 
I

Fransson, RishoLmen, Falköping; Bellonal
(Monte-Bel1o), Ivar Andersson, Gunnestorp,
Börstig; Rexy (Reflex), Gustaf Oskarsson,
Brandstorp, Slutarp; Tyra (Hotteur), Torsten
Andersson, Backgården, SLutarp; Julia (Ju-
vi11), Nils KdI16n, Stränggården, Vårknrmla;
Reseda (Reflex), Valter Oskarsson, Fröje-
redsled, Slutarp; Jorita (Joris), Allan Jo-
hansson, AJarp, Kinnarp; Lissie (Robuste),
Erik Fransson, Risholmen, Falköping; Molla
(Monte-Be11o), Salomon Gustavsson, Prästg.,
Kinnarp; Venny (Akiiles), Paul Larsson,
Storegården, Brismene.

2 å,rs ungston med skP.

Vega II (Reflex), äg. 'Salom' Gustavsson,
Prästgården, Kinnarp; Ebba (Elbe), Valter
Oskarsson, Fröjeredsied, Slutarp; pansy
(Blanko),' Åke G,ustavsson, Ledsgården,
Strutarp; Reisy (Re{iex), Sanf,r. Ni}sson'
Kotarp, Siutarp; Sättan (Reflex)' Torsten
Andersson, Backgården, rSlutarp; Sagq (Re-
flex), Nils Kå116n, Stränggården, Vårkumla;
Majken VI (R'eflex), Salom. Gustavsson,
Prästgården, Kinnarp; Dansy IV (Refle]-),
Allan Johansson, Alarp, Kinnarp; Bella
(Gorijant), Arvid Johansson, Nolgården,
Vårkumla; LyIjan (Sylbin), Bertil Kjellan-
der, Mossagården, Slutarp; Bonetta (Bonit),
Bertil Johänsson, Skatiegården, Vårkumla;
Dali (Reflex), Einar Josefsson, Backgården,
Vårkumla; Ringa (Reflex), Johannes Jo-
hansson, ItruJegården, Slutarp; Moniq\a (Re-
flex), fhore Andersson, Naglarp, Kinnarp;
Ragni (Monte Bello), Henning tarsson, Ha1-
Ian. Brismene.

ping. Äidre fölston.
Vilma AB 40 kr. (Blanko), äg. Nils Käi16n,

Stränggarden, Vårkurnla; Flexy AB 40 kr.
(Reflex), Vald. Johansson, Siggagården,
Slutar,p; Torsta B 20 kr. (Tore), Johannes
Johansson, Itrulegården, Slutarp; lora B 20
kr. (I.orell), Apvid Jorhansson, Nolgården,

nielssdn, Lil1egårr:len, Luti.ra; Marja 13 20- kr.

Vårku,mla; Bessy B 20 kr. (Amo,r-rreux), Erik
Gustavssons steribitr., Kinneved; Frg inette A 

I

(Frebin), Valdem. JoLranssoni Siggagården, I

rslutarp; Daga B 20 kr. (Monte Bello), Ar- |

tur Andersso", f.itUt"tp, görstig; Rev-älla
ÄB 40 kr. (Reflex), Erik Fransson, Rishol-
men. Falkivping; Tonny IJ 2U kr. (Tourver)'
Erik FransÄot'r, ni=hol-utt, Faiköping; Rexi
B 20 kr. (Reilex), Åke Gustafsson, T,eds-
gården, Slutarp; Relly AB 40 kr. (Reflex),
Valdem. Joharis.son,,siggagården, Slutarp;
Satrona B 20 kr. (Satyr), Göran Andersson,
Hulegården, Ifinnarp; Ala-Dansy ÄB 40 kr'
(Reflex), Ä1lan Johansson, Alarp, Kinnarp;
Flora AB 40 kr. (Blanko), Erii< Danielsson,
Lillegården, Luttra; Monda B 20 kr. (N{onte
Be[oJ,,Salom. Gnstavsson, Prästgården,
Kinnarp; Freja ts 20 kr. (Citop), Ragnar Jo-
sefsson, Rulyokan, Börstig; Daisy B 20 -kr'(Heroton), -Åke 

Gustavsson, Ledsgarden'
Slutarp; Talia B 20 kr. (Orie-n,*t): {:.t\^Pn-

(Junof), Griståv Oskarsson, Brandstofp Slut-
arp; Dansy I A 50 kr. (Magnet), Allan Jo-
håsson, Älarp, KinnarP; Vega AB 40 kr'
(Magnet), Salom. Gustavsson, Prästg., Kinn-
arp; Vendia B 20 kr. (Vendes), ValtelOs-
ka-rsson, Fröjeredsled, Slutarp; Lilly B 20

kr. ('Loreli), Ragn. Gustavsson, Siggagården,
Sl,utarp; Topsy B 20 kr. (Flanör), Bröd. Jo--
hansson, Kiinglarp, Börstig; Mona-f.isa B
20 kr. (Valdo), Elias Scherman, Vintorp,
Börstig; Mangnie B 20 kr. (Magnet), Thore
Anderison, Naglarp, Kinnarp; Sessan ^B- 

20

kr. (Magnet), Alex. Bohman, ödegården,
Slutarp; fyra B 20 kr. (Reflex), Nils Kä1-
16n, Siränggarden, Vårkumla; Bellis B ?0-k-r'
(Magnet), Helge Vikströ'm, Hallagår<ien,
Slutarp; Maja AB 40 kr. (Pierrot), Torst-en
Anderss;on, Backg., Strutarp; Stella B 20 kr.
(Neckar), Flans Lindgren, Nolgården, Kill-
arp; Lisa ts 20 kr. (Tourver), Bröd.- Sand6n'
Märrbogarden, Slutarp; Rosa B 20 kr. (Re-
flex), Torsten Andersson, Backg., Slutarp;

. 3 ärs ungston med fris.
Refly (Reflex), äg. Åke Gustafsson, Leds-

gården, Slutarp, avelsdipl.; Flexy (Reflex)'
Salom. Gustavsson, Prästgårrden, Kinnarp;
Mon6a (Stim), Gurtav Oskarsson, Biancis-
torp, Slutarp; Loretta (Lorell), Ragnar G-us-
tav-sion, Siggagården, Slutarp; Dol1y (AJ<il-
1es), Valter Oskarsson, Fröjeredsled, Slutarp;
Lola (Reflex), Erik Fransson, Risholmen,
Falköping; Johanna (Stim), Göran Anders-
son, Ilulegården, Kinnarp; Mona I (Monte
Bello), Artur Andersson, Kringlarp, Börstig;
Rella (Reflex), Paul Johansson, Skrädd,are-
gården, Grolanda; Stjärna (Valdo), Elmer
Jofrransson, Stommen, Döve, Börstig.

Jupard B (Jutard), äg. Kinneveds
sockira.s Hingstförening, Siggagårdea,
arp: Reflex 

- A (Guval), Kinneveds
roik.ru.s Hingstförening, SiggagåLrden,
arp: Hotteur B (Heron), Kinneveds
.o-"kr".r Hingstförening, Siggagården,
arp.

Slut-
m. fl.
Sl,ut-
m. fl.
Slut-

i 4 st. byxsömmelsftor
lfå stadigvarande einställntng, även
lovana och flickor i 15-16-årsåldern
fantagas. Bra ae&ordsarhdte f,.tir vana
lsömmerskor. Rum finnas.

i I SLUTARPS SYFABRIK. .

ll a. v.  htqvis!. 6586

Lol,as orkester
Göteborg spelar vid

SLUTARPS IF:s. FEST
den 10 och 11 augusti.

s.LF.

[Jnder hand
' fönsälles

1ra mantal Lillegården, Lagerstorp i Kin-
neveds sobken, belägen intill allmähna
vägen Falköping IJlricehamn, 5 min.
väg från Kinnarps station. Gärden om-
fattar omkr. 34 tunnl. odlad jord samt
stora;skogsmarker,,.skog 1ångt över går-
dens behov. Uppgörelse med ägaren,
tel. 28 Kinnarp. 7t75

En transformator
3200X200 15 krva, samt en torr-
betningsapparat, miirrke \'ts. till
salu.

Sluta,rps ltuat"m, 9l,ut arp;

frm rögstol
med halmsl<akarc, nästan nytt säljes
billigt. Oscar KjeHander, Slut-
arp. TeI. Kinnarp 41. 7177

L

t.



Kinnarp

tM-re!tond,
NIV-'rto-

Falbggtlens id,rottsungdorn stormad,e fram pd' Oilensplan i sönda'gs. Det
oar d,en ftrl|,ga genera,Imönstri"ngen 

- miisterskapstiiul,i,ngen - sont gi'ck au
stapeln och sono bjöd, på, md,nga hd,rda strider, ailka, bl. a. 'rned,förile, att tte
miisterskapsrekord strökos, ett tangerad,es oc'h, i öurigt antecknatles ett fl'er'
tal goda noteri,ngar. Detta trots att ilen bgiga bl,ttsten bid,rog töll att för'
,sii nt ra resultulcn, . . i,r I .'

Söndagstävlingarna visade, att det un-
dan iör undan kommer fram nya förmågor
i de äldre kämparnas spår. Detta fick nu
främst niofaldige stavhoppsmästaren Gun-
nar Wilgotson och Wilskeordföranden K. G.
Johansson med sina 7 mästerskap erfara.
Den förue detroniserades nu av en ur sin
egen "skola", närnligen Yngve !'risk, som
t. o. rn. höil på att 'ua mästerskapsrekordet
från "Wilgot". Nu blev det "trara" tange-
ring. Det blir att spotta i nävarna och ta
nya tag, tyckte Gunnar, som inte tänker
att ge sig förrän han får 10 l'M.

Fal byg ds mästerska pen :

slandfrret,llUilske tou

p$ka!slt, Tre rlya

Av de 70 anmälda uteblevo en hel del
och bland dessa märktes särskilt Allan
Svensson, sorn säkert skulle haft rätt myc-
ket att säBa till om både i höjd och diskus.
Nu blev Allan av med ett mästerskaps-
rekord: diskus - 

41,70 
- vilket Gösta Ar-

vidsson oväntat lade sig till med. f kula
bättrade Gösta på sin fjolårsnotering. Den
tredje rekordstrykningen svarade Evaid
Fant för med ett väldisponerat 1,500-
meterslopp, Den gamla noteringen hade
han själv på 4,13,0.

f standardstriden höll Wilske väl undan
för Kinnarp och slutsiffrorna blevo: Wilske
46, Kinnarp 30, Karleby 72, Gudhem 9,

Tiarp 5, Broddetorp 4 och Albion 2.

Kinnarps Itr'i sin tur var överlägset i
kampen om mästerskapspokalen, vilken
som bekant bara gälier friidrottsmäster-
skapen, och tog hem denna med 91 poäng.
Wilske bade 62, Karleby 43, Gudhem 23,
Tiarp 6, Börstig 3 och Älbion 1 poäng.

GREN F'öR GREN:
100 metcr: 10 startande: Bertil "Kyparn'/

Gustafsson hade här ingen större svårig-
het att försvara sitt fjolårsmästerskap.
Gösta Arviclsson överraskade med att korn-
ma in som tvåa på 12,7, rr'err blev "diskad"
för att inte ha hållit sin bana, varför Steff-
ner blev andre man.

1) Bertil Gustafsson, Gudhem, 11,9; 2)
B. Steffner, Karleby, 12,3; 3) Stig Karls-
son, Kinnarp, 72,4; 4) Rune Krus, Gudhem,
\2,9i 5) K. E. {aql-[.ilske, ]-2,8.

400 meter: 11 st.: Även här återuppre-
paL.le "I(,i'parn" sin fjolårsseger. Han lade
sig bakorn X'örnell, oviss som han var om
sin cgen styrka, men på uplloppet hade
han ingcn svårighdt att slå om takt och
irlilssi:r sig förbi hinnarpslöpar:en. Dessa
iv:i. ;;toclo i särklass.

1) Bertil Gustafsson, Gudhem, 54,5;2) O.
T'ö;:ncil, Kinnarp, 55,1; 3) Sigvard Johans-
son, Karieby,57,7; 4) I. Algotsson, Wilske'
58,0; 5) K, E. Augustsson, KinnarP, 58,2;
6) G. Alf, V'rilske, 58,4.

2 clubbctmii'sture: t. u. "Kgparn" Gustafs-

son, Guil,hem, och Gösta Arui,dsson, Kinwrrp

för' sista varvet lade Wilskelöparen på
nägra extra kol och tr'risk hadgingen chans
att t<;tja hans vägvinnande och vackra
steg. Karlebys Sigvard Johans.son preste-
rade en bra spurt och gick upp från femte
till tredje plats noterande nytt personligt
rekord.

1) E. Fant, trVilske, 4,72,6 (nytt FM-rek.)
2) G. Frisk, I{innarp, 4,17'0; 3) Sigvard Jo-
hansson, Karleby, 4,19,O; 4) A. Qvick, Bör-
steg, 4,20,0; 5) Magnus Pettersson, Wilske,
+,zl,z; 6) S. Bengtsson, Karleby, 4'31,5.

5,000 meter: 3 st.: Nils Gustafsson och
Magnusson växeldrogo tills det var 5 varv
kva-r, då Tiarpslöparen gjorde ett ryck'
som med en gång lade 20 meter mellan ho-
nom och Magnusson, och det försprånget
höll han sedan.

1) Nils Gustavson, Tiarp, 16,19,0i 2) Bet'
til Magnusson, Wilske, 16,35'6; 3) Eldor
Andersson, KinnarP, 1-7,74,8.

Höjdhopp: 7 st,: Här var det svårt att
få ansatsän att stämma i det blåsiga väd-
röt. Fjolårssegraren och naturspänstige
Gunnar Gustafsson, Gudhem, klarade en-
sam av 770 - nytt personligt rekord. Man
hade väntat att även Karlebys Anders
Nilsson skulle orka med denna höjd, som
han gick över i söndags, men han stannade
oå 16O. Även Arne Frisk trodde man sig
iå se som 1?0-man.

1) G. Gustafsson, Gudhem'I70i 2) B'-4t-
dersson, Karteby, 165; 3) Arne Frisk,,Kin-
narp, 165; 4) A. Nilsson, I{arleby, 190; ?.)
Evald Fant, Wilske, 155; 6) O. Törnell,
Kinnarp, 150.

StavhopP: ? st.: Rena klubbtävlingen
för Kinnårp. Wilgotsson, som tagit nio
raka, visacle redan vid tre meter, att han
ei var i form. Falhågorna besannades och
SäO utev för' myckct för' honom. Eidor A'
klarade denna ilöjd och tangerade därmed

"i1i 
persontiea rekord, medan Yngte Frisk

svingade sig över 330 och höjde därmed sin
oersäntiga notering med hela 30 cm' Han
irade sedan 3 bra försök På 335'

1) Y. Frisk, Kinnarp, 330; 2) Ejdor An-
.dersson, d:o, 320; 3) G' Wltgot1t5oT, d:o'

tiil +1 u, JgsefgsQn, d:o, 290; 5) Ä: 44-
dersson, d:o, 270; 6) K. E. Pettersson, Wil-
ske, 270.

Längdhopp: I st.: Steffner stod i sär-
klass och lämnade inte fjolårsmästaren
Arne Olsson någon chans. Karlebypojken

f ,fOO meter: 11 st.: Frisk och Fant 
I

kommo ganska snart upp till ledningen 
I

och växelärogo sedan. Då klockan rllAde 
I

sr-.

@, ii

En FRIBK-trio fr&n Kinnarp: frd,n u. Ame
28 d,r, Yngue 2I å,r'och Cerhard, 30 å,r,

hade 4 hopp mellan 610 och 629. Yngte
F risk iåg länge tvåa men Olsson nådde i
finalen 2 cm. längre.

1) B. Steffner, Ilarleby, 629; 2) A. Ols-
son, Kinnarp, 587; 3) Y. tr'risk, d:o, 585; 4)
K. Vejdemo, Wiiske, 574; 5) H. Josefsson,
Kinnarp, 552; 6) S. Fredriksson, Albion,
532.

Spjut: 8 st.: Vinden pressade ned spju-
ten rätt avsevärt. Änders Nilsson ledde
ända titl sista omgången, då fjolårsmästa-
ren Arne Frisk samlade sig bra obh fick
upp ett kast på nära de 50. De fiesta kas-
tan:na stannade upp alldeles för tvärt vid
utkastet och fick härigenom'inte mycket
användning av ansatsen. Med god instruk-
tion kan det bli över 50 för flera av poj-
karna.

1) Frisk, Kinnarp, 49,77: 2) A. Nilsson,
Karleby, 48,78; 3) K.-E. Fant, Wilske,
46,13; 4) Mats Sand6n, Kinnarp, 44,67; 5)
R. Hallagård, d:o,44,36; 6) Å. Torstensson,
d,:o, 42,86; 7) K. E. Andersson, KarlebY,
38,02; B) J. Wennerholm, Wilske, 37,70.

Kula: 9 st.: Gösta Arviclsson - natur-
iigtvis. Man hade väntat nytt rekord på
över 74 meter, men nu biev det "bata"
13,98. Snabbheten i ringen var ej den van-
liga. Närmaste man kom 2 meter efter
Gösta. Det var Lindgren, som nu beseg-
rade klubbkamraten I'ransson och satte
nytt p-rekord. Ragnar Andersson, Karle-
by, har varit justerad och kom blott upp
till 71,72. En tredje arvidssonbroder, Elon,
hade en verkligt snärtig utstöt. Trots att
inte kroppen fanns bakom stöten, blev det
77,44.

1) G. Arvidsson, Kinnarp, 13,98 (nytt
tr'M-rekord) i 2) K. E. Lindgren, Wilske,
11,99; 3) I. Fransson, d:o, 11,83; 4) R. An-
dersson, Karleby, 71,72; 5) E. Arvidsson,
I(innarp, 71,44; 6) A. Frisk, d:o, 11,35.

Diskus: I st.: KG ledde länge och hade
flera kast över 40. .Gösta Arvidsson höil
sig etl par meter under nämnda gräns,

i men så i sista kastet fick han bra tillslag
och lagom höjd i motvinden: 41,82 - KG
distanserad med 32 cm. Ex-mästaren kon-
staterade stillsamt, att det var oturligt, att
bli besegrad, då han haft så många 40-
meterskast men gladdes samtidigt åt de
unga grabbarnas frarnmarsch. Länge se-
dan vi hade så l:ra diskusfinal på ett mäs-
terskap, konstaterade han, innan det var
dags för honom att i egenskap av Wilske-
skeppare gä fram och hämta det åtråvärcla
standaret.

1) G. Arvidsson, Kinnarp, 47,82 (nYtt
FM-rek.); 2) K. G. Johansson, Wilske,
41,50; 3) R. Andersson, Karleby, 36,30; 4)
A, Nilsson, d,:o, 34,92; 5) I. Fransson, Wil=
ske, 34,73; 6) K. E. Lindgren, d:o, 34,16.

Den avslutande stafetten, 1,000 meter,
tog Wilske hem. Det var E. tr'ant, som av-
gjorde på sista sträckan. Hårdare hanske
det hade blivit, om Kinnarps Stig Karlsson
tagit det litet lugnare i början på tredje
etappen. Nu hade Wilskes Algotsson ingen
svårighet att "klippa" honom i spuiten.

Stafett 1,000 m.: 1) IK Wilske (S. Dahl-
ström, G. Alf, f. Algotsson, K. E. Fant)
2,73,5; 2) Kinnarps lF I 2,13,7; 3) Wilske
II 2,].6,0; 4) Kinnarps IX' II 2,16,5; 5) Gud-
hems IF 2,19,0.



Sfor Hembyi gds{esl
anordnar

Kinnevetls Landstrygdsorganisationer å TÄNGAVALLEN, s L u T a R P,

söndagen den 28 juli 1946 kl. 15. \

Program:
Kl. 15

,, 15,30

,, 16

,, t7
,, 18

,, 18,30

,, 19,30

Musik.
HäIsningsanförande av Riksdagsman Hallagård, Slutarp.

Föredrag av S. L. U:s v. förbundsordf. Erick Carlsson, Vikmanshyt'
tan. Dalarna.
Uppträdande av den populära Levene-Duon.

Musik.
X'olklekar under ledning av bröderna Lindberg, Jäla.

Tänk på Mor. Teater i tre akter, uppförd av Göteve S. L. U:s amatö'
rer. Därefter folklekar.

,, 21 Uppträdande av Levene-Duon. F olklekar.

SEDVANLIGÄ BASARANORDNINGAR. Högtalaranläggning. VäIkomna!

Kinneveds avtl. B. tr'. - S. L. U. - S. L. K. F.

Kinneveds-korpen: r.fu-vt.

Snickare-Jorilbrukare
1_0.

På en av regnet tungsprungen och hal
plan spelades sista matchen i första om-
gången mellan rubr. lag, som Snickarna
avgjorde till sin fördei. MåIet gjordes i
andra halvlek av vy. Gustavsson, vilken
var en av de bättre i Snickare-kedjan, som
trots övertag i spel ej lyckades få ut något
positivt av sitt arbete. F örsvarets främste
var ch. Ändersson. Jordbrukarna fingo
ställa upp med reserv för sin bästa kedji-
spelare. Bäst voro målv. Andersson, vb.
Andersson, ch.. I(jellander och vh. tr'risk.
Snickarna hade en straff i första halvlek,
som ej resulterade.

Snickare
Jordbrukare
Diverse-Iaget

2
1

2710
27 01
2011

QO
at

B-5

I Årarp och Slutarp 4f'qb.
ha tältmöten varit anordnade av resp. mis-
sionsförsamlingar. I Äsarp medverkade
ungdomsevangelisten Karl-Erik Andersson,
pastorerna Sven Johansgon, Erik Jansson
samt Ärvid Ändersson och missionsförsam-
lingens sånga?e. Mycket foltr har samlats
och rikliga missionsoffer ha framburits. I
Slutarp ha pastorerna Stig Vikström, Karl
Th. Johansson och Arv. Anderson samt
sångare från olika platser medverkat. Även
här samlades jämförelsevis mycket folk.

MEDDELANDE.
Måndagen slen 29 iuli inftytta vi i nya lokaler i. Kinnarpt

och vi rekoåmend,era oss tiil herrar bilägare vid behov av däck' repara-

tioner och regummering.
Allt inom ltranschen.

Flerrliunga gumrniverkstads
(förut $lutanP.)

Humana priser.

filial, Kinnarp. KINNEVED

wffihwwwatut
OT}EE{SPLAN,

' sönda,gen den

Kl. 11,15 Falköpingsscrien: , I

SLUTARPS IF . 
FAIK.I

Folkpartlets väljare i Kin-
neveds socken kallas tiil sam-
manträde i Föreningslokalen,
Slutarp måndagen den 12 aug.
1946 kI. 19,30. ?31 1

17 Västgötaserien:
Falköping.
4 augnsti. I t K, Sköude- ,F A I |(,

|(innnveds $k
har tävlan om vanclringspriser å 300 rne-
ters avstånd söndagen den 11 augusti
k]. 8 fm.
7383 Styrelsen.

FIA
körklar, i
Iäderväskor

pr tel. Ki,nnarp

TåR& sa$u
Volvo 1932; 6 däck,
Ford Eife}, 1939, sami,

2 st. D. I{. IV.-bilar säljas.
Bilarna monterade med nrima
mt skatt betald.
Tel. Kinnarp 101.

I.
t,

i
gott
till

4 pers.,
ett par
till salu.

Vidare

den 1! aug' kl, 19" Fir dansmusihen sva ar LOLASTtop,utiira, orlleste,r fr. Göteborg,
SEDVÄNI,IG A BASARAIf ORDNINGAR.
TilI två trevlign festkvällar inbjuder S. .I F



Horplotboll I Hff,Jl,.a 
i

En korpserie har startats i Kinneved
där man lyckats samla tre lag nämligen
snickare, jordbrukare och diversearbetare.
Serien blir dubbelrondig och två matcher
skola spelas varje vecka. Hittills har två
matcher avverkats.

Snickare-Diversearbetare
2_2.

Snickarnas mera jämna lag hade något
övertag i spel men Diversearb. attacker
voro i regel farligare. Div.-arb. tog ledirin-
gen med 1-0 genom cf. men detta utjäm-
nades till 1-1 med mål av vi. Rehil. Äter-
igen tog Div,-arb. ledningen; denna gång
med mål av cf. Andersson. Utjämningen
kom på ett skott av vh. Andersson. Bästa
män i Div.-arb. lag voro målv. Rutman,
vb. Fransson och ch. Wilgottsson medan
motsvarande i snickarlaget voro vb. Eng-
dahl, ytterhalvorna Gustavsson och An-
dersson samt vi. Rehn.

Jordbrukare-Diversearbe-
tare 3-1.

De segertippade Diversearb. tog över-
raskande stryk av Jordbrukarna efter att
ställningen varit 1-1 tills 11 min. återstod
av matchen. 1-0 blev det till Jordbrukar-
na med mål av hi. Göransson. Utjämnin-
gen kom på straff som lades in av hi. Ar-
vidsson, varefter Jordbrukarna avgjorde
matchen till sin fördel med mål av vy. An-
dersson och cf. Ingerhage. Bäst bland Jord-

Ki,nnarps Samlt rill,sför eni,ng.

är vid laga a4svar förbjuden å ne-
dannämnda gårdar:

Backg'årdarna, LedFgåfdarna, Sig-
gågårdarna, I\fiarbogården, Rävkulien,
Odegården, (G. Johansson), Grens'
trund, Lyckornar Mellorngår den, I\[os-
s agården, (Kj ellanders).

Slutarp den 9 aug. 1946.

,T alctr ti tts i nn eh att ar n a .

Aff

Slutarps, l, F.

'FALKöPINGSSERIEN.

Kättilstorp-Falköpings AIK B 2-5
Folkabo-F loby B 9-0
Tomten B-Blidsberg 8-1
l\{ullsjö-Åsarp 6-1
Slutarp-Bjurum 5-2

Slutarps IF
Tomtens B
Bjurums SK
I'olkabo SK
Blidsbergs SK
MuUsjö
Kättilstorps SK
Falköpings AIK B
Äsarps IF
Floby B

SKARA_ÄLVSBORGS POKALSER,IE.

Grolanda-Börstig 9-2
Vartofta-Åsarp B 4-6
Blidsberg B-Slutarp B 2-3

lilrottsfästän' å Tängavallen;
Slutanp i dag och i moröon.
Io hilnd.el,se ao . regn i, Förenirrrgs-

2 2 0 012-4 4
2 2 0 011-3 4
27018-52
210 110-8 2
2L 019-9 2
27 016-7 2
27015-62
27017-92
20023-90
2 0 0 2 7-720

I uefssolr ocr]. cr. rngernage. lJast bland Jord_ I

lbrukarna voro målv. Ändersson, vb. Än- I

dersson, ch. Kjellander och cf. Ingerhage. If diverselaget gjordes bästa insatserna äv I
hb. Grahn, ch. Gustavsson och hV. Torstens- 

|
I

---lffiondeförhumdets

LEKAFTON
anordnas

i, fu-estparlram, Kinna'rp
onsd.agen den 74 aug, kl. 20.

FOLKLEKAR ledes av Stens giing.

Liiskedrycl{er o. varm korv serveras

Inträde 75 öre.

IFCTBC[. 1
A'dn g au a,l,l,en, Slwta,r'p,

söndagen den 11 aug. kI. 15.

Bjurums S. {. - Slutarps I. F.

s. r. F.

SÖNDAG
KI.5,45 o, 8
Borntillåten.

Edvard Fersson
i succÖn

Ilem glwde
shviiddwven

Fatlfrukt
oeh hallon
: r.: ij :i. '.. 

',tt: 
! r ,. ;

uppköpas hontant å följandc platser
AV:

Otto Dahltin, Broddetorp,
Änilors lYaiilström, Broddetorp,
Friborgs' Speaeriaf{ärr'l'lob;r,
Guunar Yilgotson, Kinnarp,
Folke Ältl6n, I(åttilstorp,

'Iage Hermansson, KäIvene,
John Norb0rg, Gudhem,

Karl I(ringlunds Eftr., Mjäldrunga,
I. Sandborg, Odensberg,

John Larsson, Scgerby,

Erik Salomonsson, Slutarp,
Osltar Carls8on, Eltikantorp,

Einar Sotterborg, V. I(leva,
S. ,Incobssons nftr., Vartofta,

Walltn & Jonsson; Vartofla.
S. Ånderssons Dftr., Åsarp,

Il. Rosman, Åsarp.

Åke Glnns6n, Trärleb samt av
E. O. Olsson, Falköping, tel. 999.

668ä

lFalIf rH,j kt,
äpplen,

i
uppköpcs till högsta gällande priscr hos
nedanstående firmor:

tsirger Thur6n; Guclhem,
Bröd. Ahlqvist, Torbjörntorp,
Andersson & Fettersson, V. Kleva,
Artur Bolander, V. Kleva, '.Fritz Kjellgren, Gökhern,
Tage Sylvander, ö. Tunhern,
Arvid .A.rvitlssonr Kintrarp,
S. Sand6n,,,Slutarp,
Gunnar Clausont,Slutarp,
Evcrt Erenius,. Btirstig,
Erie Johansson, JäLay,

Alrik Johansson, Kättilstorp,
I{emming Olsson,r Kättilstorp,
Curt Lilierskog, Träclet,
Dlm, Vartofta,
Denis Pettersson, Sanrlhern,
Johansson, Iförnviken,
Einar Anclersson, Grolanda,
Bergins, Gerum,
B. Johansson; Udtlagårtlen,
Carl Carlsson, Falköping, tel. 759.



Lan dsbygdspartiet Bon deförbu n d ets
vackra valfilm

'oDe unga {ar vido'
visas pd följande

Gökhemr folkskolan tisdagen den ?9
aug. kl. 19,30. Föredrag av rektor V.
Lengddn, Skara.

V. Klevat kommunalrummet tisdagen
den 20 aug. kl. 20. Föredrag av lantbr.
Harald Pettersson, Kvänum.

Jäla' Bygdeg.
Föredrag av
Kvänum.

Grolanda. Gamla folkskolan onsdagen
21 aug. kl. 20. Föredrag av rektor
Lengdön, Skara,

Skörstorp, skolan torsdagen den 22 attg.
tt. ro,e-0. Föredrag av lantbr. Ernst Svens-
son, Härja.

TomtenB 3 3 0 0
SlutarpslF 3 3 0 0
BjurumsSK 3 2 0 1
tr'alköpingsAIKB 3 2 0 1
Blidsberg 32 01
tr'olkaboSK 3 1 O 2
Mullsjö 3102
KättilstorpsSK 3 1 0 2
Åsarpsftr' 3 0 0.3
FlobyB 3 0 0 B

p'l,alser och tider:
\rårkumla, NTo-tokalenr Kir}Ilarp tors-

dasen dän 22 aug. kl. 20. För'edrag av
tantbr. Karl Linddn, Sandhem.

Kättitstorp, tserghallen fredagen den 23

aue. kl. ig"go. -r'öredrag aY ombudsman
O'[ie Alsson, $kan.

Kymbo. Bygtlegården fredagen 2-3 aug'
"[r. zo. Foiear'äg av riksclagsman Gunnaf

L.arsson, Luttra.

Sandhenal Föneningshuset lördagen den
24 aus. Ll. 19,30. - Föredrag av riksdags'
man Gusf. Hallagdrd, SIutarP.

Gusiav Adolf, Församlingssalen lörda'
gen den 24 aug, kl. 20, Föredrag äY otrl'
budsrrran Oll'e Ol'sson, Skara

".FÄT'LFHUKT

FALKöPINGSSARIEN!
F loby B-Tomten B 1-14.
F alköpings AIK B-F olkabo 4-0.
Kättilstorp-Slutarp 2-5.
Åsarp-Bjurum.. 0-8.
Blidsberg-Mullsjö 1-0.

onsdagen den 21 aus. kl. 19,30
lantbr. Hqrald Pettersson,

(1.
l/

25-4 6
17-6 6
16-5 4
11-9 4
10-9 4
10-12 2
6-8 2
7-71 2
3-t7 0
2-26 0

pir samtliga platser visas som förspel reportage fuftn lantbruksmötet på Solvalla'

OBS.! de dndrade dagarna för Jdla, Crolanda, Gökhem oclt Vilske Klevu'

AIIa välkomna! Fritt inträde!

Lancl,sb'gtr g cls pt a'rt'iet Ii ondeförbwntl'et,

Amangörerna. li

Folkpartiets valfilm ll - I

HoLoER r{il.ssolts ur{DEfiBARÄ nEsÄllr I _ _ fI ^ _- |

KTNNAR*, ,,ii,Iirhatert, onsda*.,'ll Le KaI'IOn I
den 21 aug. kl. 8 eur. ll , I

ÅSlÄtt, Söd,ra sl,;olan, torsdagen den ll anordnas å I

?,?rtåfl;**t;u8#il.-oror. Karr .r.-[l rdrottspratsen, $lutarp 
I

tafsson,"Kavlås och lantbr. Stig;llor6ugen derr tZ kt. 20. " Ilotkl.ku"l
.r$Kfföh"d; ål:,if,7,',Xi*.rser. torsda ll,"u*. av srens säns. Lagerbår och 

I

fiål"Sä?'-XT,?;-i';ålä: j\rarm.llsr<amttavrinsar. Serveringar. 
l,

Folkpartiets valtitm tt - I

HoLoER r{il.ssolts ur{DEfiBARÄ nEsÄllr I _ _ fI ^ _- |

KTNNAR*, ,,ii,Iirhatert, onsda*.,'ll Le KaI'IOn I
den 21 aug. kl. 8 eur. ll , I

ÅSlÄtt, Söd,ra sl,;olan, torsdagen denll anordnas å I
22 aug. kl. 8 cm. ll ,."-_.r^-.r^r^, I

X'öredrag nv kom.-ordf. KarI Cus-[ Idrottsplatsen, $lutarp 
I

tafsson,"Kavlås .och lantbr. Stig;llor6ugen derr tZ kt. 20. " Ilotkl.ku"l
.r$Kfföh"d; ål:,if,7,',Xi*.rser. torsda ll,"u*. av srens säns. Lagerbår och 

I
gen den 22 

^9.g.jt_^9^"T' *...,* llskamttavlingar. Serveringa,r. l.Föredragarrriksdagsm.0'l\taIm.||---_---.___-o-'_'
borg, Skövde. ll umangorertta' l(

A|,llttcinheteninLiwd,es.Frittintrrit],.||-,

Kinneveds-korpen: n,ls-'ib I I Medborgaraf ton 
I

Diverseraget-Jordtrrukar"" I li SLUTARp, Byggnadsfören. lokal, I4-0. | | lördagen d.en 24 aug. l<1. 19,80. 
I

,"",ut,"1',"å,"';-Jäflå"äfl;3J'::å""å"11 l- .Pr.gs'am, I

korp-serien. Jordbrukalna fingo ställa upp | | [.ramllllgs]eglOnaren ,laCk Utucnsten I

med reserv för cf. rngerhage medan där- | | talar onl sina unplevelser i clet I

emot Div.-laget hade nya män på två plat- | | . nyligen avslutade v:irldskriget. 
Iser. Div.-laget tog ledningen 1-0 och 2-0 |

men sedan tyckres deL vara srut. Jordbru- I I 
A.ti.uetlt politis}:l.ftiredrag av iedal<- 

|

karna ha<le ett Iitet övertag i spel i slutet | | tör Tore G, Wcirenstam, Borås, I

ä'u,1,!fl?".1'iif,"Jiå:*,1_ilå":';#?l,lllll 1Film:.,"vi a,itt" och "Med höeern förl
get att. vjnna med två måis övärvikt rör att | | Jora'oru$et" 

I

lu hem serien och spelar'na satte till atta | | ServerinE m. m. I

X;:l"i',iå;" ;',1å:f,'ä?#"0","J1-.öJ"'"'J.T;I I kin,,,u,d, Höserföreni,no. 
I

c:;r 8 r,in. återstodo av matchen slogs fjät'- | | |

de målet in. ' l l

f det segrande laget märktes vb. Frans-
son, ch. Juiiusson oclr vh. Gustavsson. De
hästa i kedjan voro hi. Arvidsson, cf. Vil-
gottsson och vy. Ahiqvist. I Jordbrukarnas
lag voro de bästa måivakten Andersson,
vb. Andersson och halvbackstrion Silvan- i

der-Kjellander-!'risk samL i kedjan'hi' 
I

Göransson. I

Diverselaget 4 7 2 | L0-6 4l
Snickare 4L2t 8-8 4l
Jordl:rrtkare 4 2 g 2 8-tr0 4l

Vid en metlborgatafton'l SlutarP

i kväll, anordnad av Kinneveds höger-
förening, berättar främlingslegionären
Jack Ulvensten om sina upplevelser från
det nyss avslutade värltlskriget' var-
jämte red. Tore rG. Wäre4stam håller ett
politiskt föredrag. Shitligeh visas hö-
gerfilmen "Vi vill!' och 'lMed högern för
jordbruket".

Skara-Älvsborgs pqkalserie :

Slutarp B-Grolantla l-2.
Rubr. lag möttes i söndags i match in-

gående i Skara-Älvsborgs pokalserie.
Planen var svårspelad efter allt regn, var-
för spelet ej blev så bra. Slutarp som ha-
de snabbare spelare, klarade sig bättre på
den såphala planen men kunde inte överlis-
ta målvakten i det gästande laget, vilken
för dagen var i god form. Jämte ch.
Carlsson var han bäst i Grolanda. I det
jämna hemmalaget fär man framhålla vb.,
ch. och hy. Slutarp pressade men det blev
i stället cf. Fallgren, som påpassligt gjorde
1-0 till Grolanda. Strax före haivtid rå-
kade Grolanda ch. ändra riktningen på ett
skott och försatte målvakten ur spel, var-
för ställningen i halvtid blev 1-1.

Andra halvlek såg ut att bli mållös men
i slutet av matchen gjorde gästernas vy.
Johansson mål efter klungspel framför
Slutarps måI. Domaren S. Ry1andep, Ås-
arp, övertygade ej. L.lg_qU.

Lekfrffsrd
anordnas å itlrottsplatsen, Slutarp, lörd.
den 24 aug. kl. 20.

Stens gäng leder folklekarna.
Serveringar

7748 Klnneveds SLU-avil.

lnkfrfi$kCIrl I( I
utlännnas:

Erismene torsd. 29 aug. kl. 10-72,
Kinnarp månd. 2 sept. kl, 9-72,
Vårkurnla månd. 2 sent. kt. 14-15.



Kungönelse.
Jämlikt 20 $ 2 mom. kommunala val.

lagen kungöres härmed att val av 20
komrnunalfullmäktige och suppleanter
för dem för Kinneveds kommun för en
tid av fyra är räknat från och med den
1 januari 1947 skall äga rum i Rossbac-
kens skola söndagen den 15 september
1946 mellan kl. 9-10 fm. och kl. 11,30
fm.-3 em. samt kl. 5 em.-? em. Sam.
ma tider och ställe som landstinssmarri
navalet.

Röstberättigad, som på grunil av vis"
telse å annan ort inom riket är förhind-
rad att utöva sin rösträtt vid valförrätt,
ning för det valdistrikt, där han är röst-
berättigad, må å vaidagen avlämna val-
sedel, avseende valet i valkretsen dit
nämnda distrikt hör, å fast postanstalt.

Kan med skäl antagas, att röstberät.
tigad kommer att å vaidagen vistas
utom riket eller att röstberättigad, vil-
ken utövar militärtjänst eller tillhör be-
sättning eller annan personal å fartyg
eiler personalen vid statens järnvägar
eller vid enshilt järnvägsföretag eller
vid post-, tull- eller lotsverket, till följd
av tjänstens utövning icke kan utöva sin
rösträtt å r'aidagen, må sådan röstbe-
rättigad före valdagen avlämna valse-
del, avseende valet i den valkrets där
han är i röstlängd upptagen, inom riket
å fast postanstalt samt utom riket å
svensk beskickning elier konsulat, som
konungen bestämmer.

Röstlängdsutdrag utfärdas efter där-
om gjord ansökan av undertecknad eller
Erik Gustavsson, Ifassla, Kinnarp, som
även tillhandahålier inner- och ytterku-
vert för valförsändelse för äkta make.

Sådan försändelse får
gast aderton dagar före

Slutarp den 26 augusti 1946.

Gustav Hallagårtl,
valnämndens ordf.

. 
z4lg

l/i rtcfar-Frökirrdl Sl.U-lrret" -t{t-
har hr. ' '.:' , li-r": '

av häslrir.å Lidcn, Siuta.rp, hos Joh. .It''
hansson. Frisdoirare voro för hästuppvis-
ningen lantbr. H. Dahlgren, Vartofta-Åsa-
ka, Åke Gustavsson, SlutarP, och Inge
Gustavsson; tr'olkabo, och för körtävlan,
lantbr. John Larsson, Åslätt, Vald. Johans-
son, Slutarp, och G. Äkerskog, Vartofta-
Äsaka.

Resultat: Hästuppvisning (17 delt.)l 1)
L. Dahlgren, Vartofta-Åsaka, 83 p., 2)
Karl-Erik Karlsson, Kinneved, 82 p., 3) B.
Vård6n, Kinneved, 76 p.,4) Ingvar Johans-
son, Tiarp, 74 p., 5) Hans Karlsson, Var-
tofta-Åsaka, 72,5 p., 6) Änton Svensson,
Mularp, 71,5 p., 7) L. Ärtursson, Kälvene,
70 p., 8) Ä. Björkman, Tiarp, 68 p.

I{örning (18 deit.): 1) Ingvar Johansson,
Tiarp, 88 p., 2) L. Dahlgren, Vartofta-
Åsaka, 87,5 p., 3) B. KlingståI, Vartofta-
Åsaka, 87 p., 4) Gösta Karlsson, Karleby,
85 p., 5) B. Vårddn, Kinneved, 8a p., 6) Sig-
vard Johansson, Slöta-Vårkumla, 83,5 p.,
7) Karl-Erik Kailsson, Kinneved, 82,5 p.,
8) Ärne Karlsson, Slöta-Vårkumla, 82 p.,
9) Ragnar Pettersson, Skörstorp, 80,5 p.

anordnas tidi-
valet.

8021

Kalvar uppköpas
varje måndag hos handl. E. Erenius, Dö-r'9 Börstig,

handl. C, Johansson, Brismene'

(säckkalk) på

FALKöPINGSSERIEN.
Foll<abo-Kättilstorp 2-L.
Tomten B-Falköpings AIK B 4-5,
Bjurum-Blidsberg 2-2.
Slutarp-Åsarp 5-1.

Slutarps IF
Tomtens ltr' B
Bjurums SK
Blidsbergs IK
Falköpings ÄIK B
MuIIsjö IX'
Folkabo IK
Kättilstorps Itr'
Äsarps fF

24.

i iunior-FM.
zllg-uro'

Flera god resultat näddes vid FM för ju-
niorer i"söndags och det är tydligen vät
sörjt för återväxten inom Fal'oygdens fri-
fArött. Som vanligt nåddes goda resultat
oå den fina 100 meterbanan och även på
iOO octr 1500 meter nåddes utmärkta re-
sultat. Med en ordinär rundbana torde
segrartiderna på 400 och 1500 ha blivit 54

resp. 4,15. Även i hoppen blev det bra re-
sultiat genom Steffner i trängd 61O och'Iör-
netl i höid 165. I stav tog Wilskes Nils-
son överraskande segern före en ny uppla-
ga av idrottsfamiljen Frisk, Kinnarp'
Fransson tog en överlägsen seger i kula
men i. diskus överraskade han negativt ge-
noin att mecl juniordiskusen ej ens orka
med de resultat han brukar göra med se-

niorredskapet. Snärtige Andersson, Kar-
lebv vann nu med 4 m. till godo. Spjuttäv-
lingen blev utrnärkt med tre man på 50
m. I{innarpspojka-rna Sand6n och Tor-
stensson samt Olsson, Börstig, hade om-
våxiande ledning tills Torstensson i sista
kaslet gick knappt förbi t sina konkur-
renter.

100 rn.: 1) B. Steffner, Karleby, \1'6i 2)
S. I(arlsson, Kinnarp, 11,6; 3) R. Kruus,
Gndht:lrl, 71.,71 4) S. Fredriksson, Albion'
X2,0; 5) S. Eriksson, Albion, 12,L.

400 rLr.: 1) O. 'iiirnell, Kinnarp, 56'2; 2)
4.. -4-ir.ri:ri.,'iron, Wilsl,re, 57,8; 3) S. Fredriks-
soii. i,J.l';ir, 5.q,0; 4) G. Alf' Wilske' 59,7.

15f 0 rr.: 1) M. Pettersson, Wilske'
4,2n,\; 2) E. Andersson, KinnarP, 4,32,0;
:-i) Å.. 'Iorstensson, Börstig, 4,33'3; 4) B.
Oftilgren, !"r'ilske, 4,37,3', 5) Anders Gö-
:r.nrason, Floby, 39,1,.

Hö'tclhopp: 1) O. Törnell, Kinnarp, 165;
2) P,. Persson, Wilske, 155; 3) H. Krans,
Wilske, 150; 4) S. Karlsson, Kinnarp, 150;
5) Å. ;Toha.nsson, Wilske, 145;6) Erik KjäI-
16n, Kinnarp, 145.

St-avhopp: 1) I. Nilsson, Wilske, 270i 2)
U. Frisk, Kinnarp, 260; 3) A. Andersson,

Yilgot Johanssot't, Kirnarp, Te1. I(innarp

Godt reruhaf,

A@fu,i:J'i"lf
Åre gooerblorn,

Ann.Mangnet Biönlin,
::* i tstt$",BongFlröm

Ftivsiih imfe
mEfr putri r

I
I

(En:pigg, r.olig och trerlig fitm. Åträ
Söclerblom är i sitt esse och lockar
till många hjärtliga skratt.'( ST. '

SI.UTARP.

KAtK
.,F'ffiW'ffiffiffi&

å Tångavallen, Slutarp,
söndagcn den 25 alrg. l(1. l,l .

Äsnrps [F, -${uturf}s IF.

{

lager.

sÄlTnnN

440
330
421
421
420
310
310
300
400

Karleby, 240.
Längdhopp: 1) B. Steffner, KarlebY,

610; 2) O. 'förnell, KinnarP, 591; 3) H.

SKARA_ÄLVSBORGS POKALSER,IE.
Vartofta-Trädet 6-1.
Grolanda-Blidsberg 8---4.
Börstig-Slutarp 1-8.

GrolandaAB00].g-76
SlutarpB 3 2 0 1 I2-5 4
Vartofta 310218-11 2TrädetB 2 7 0 1 7-6 2BlidsbergsB 3 1 0 210-14 2ÄsarpsB 21-0 1 6-10 2Börstig 2A02 B-120

Krans, Wilske, 577; 4) S. Eriksson, Albion,
562; 5) S. Isaksson, Börstig, 561'

Kula: 1) L Fransson, Wilske, !3,72; 2)
S. Isaksson, Börstig, 12,55; 3) B. Steffner,
Karleby, 72,50; 4) R. Persson, Wilske,
72,49; 5) Ä. Andersson, KarlebY, 12,07.

Diskus: 1) A. Andersson, Karleby, 37,65;
2) I. !'ransson, Wilske, 33,87; 3) S. Isaks-
son, Börstig, 31,08; 4) L. Ändersson, Lutt-
ra, 30,44; 5) R. Jakobsson, Gudhem, 3A,42;
6) I. Larsson, Älbion, 30,16.

Spiut: 1) Å. Torstensson, KinnarP,
50,83; 2) M. Sand6n, Kinnarp, 50,68; 3) E.
Oisson, Börstig, 49,96; 4) R. Jakobsson,
Gudlrem, 37,4+; 5) H. Algotsson, Wilske,
JO.Jö.

St"t"tt 4+7 banvarv - 1020 m.: 1)
Kinnarps IF 2,21,4; 2) Wilskes lag T 2,22,1";
3) IK Albion, StenstorP, 2,24,3.

0 22-7
0 15-6
1 18-7
L 72-77
2 t4-73
2 6-8
2 3-.73
3 5-12
4 4-22

8
6

^
2
2
0
0



UtiämnEng mellatt slad

oclr lamdshy$d ståldYärlili0.

Irögerrnöte tj::La-n 
:,1-":i-''aTls-aö"

Kinneveds högerförening hade i lör-
dags anorclnai en rätt tatrikt besökt
mcdborgarafton i Byggnadsföreningens
lokal i Slutarp. Sedan f. mejerist Rag-
nar Johansscn hälsat de närvarande väl-
komna, höll redaktör Tore G. Wären-
stam föredrag om aktuella politiska
Irågoi'.

Tal. lämnade i föredragct en redogörelse
-för högerns instäIlning tili olika problem i
samhäl1et.

Efter att inledningsvis ha berört den
andliga och n'rateriella kris, som skakar
världen, och vägarna därur, delade tal. sin
framställning i tre huvudstycken: ansvaret
för riket, ansvareL för saathäiisskicket och
ansvarct för folket. I]nder den första ru-
briken uppehöll han siE; särskilt vid för-
svarsfrågan och framhöll, att effektivitet
och sparsamhet samtidigt måste vara rikt-
punkter för försvarsorganisationen, och att
en kunnig, vidsynt och omutligt lojatr be-
fälskår, rekryterad från alla folkgrupper,
är ett villkor för god anda inom försvaret
och fast förtroende för försvarsmakten.

Den folkli6Ja självstyrelsen är ett för
Sverige givet samhällsskick. Detta sam-
hällsskick får ej givas obotliga skador ge-
nom att den statiiga maktutvidgningen
fortsätter till ständigt nya områden av
samhällslivet och den enskildes ansvar mer
och mer avtrubbas. Den kommunala själv-
styrelsen är en av grundvalarna för vårt.
fria samhällsskick. Genom denna kan man
på olika orter utan onödiga pekpinnar från
Stockhoim forma förvaltningen, som den
passar bäst just clär den skall tiilämpas.
Samtidigt får medborgaren. ett'direkt med-
ansvar i vården av allmänna angelägen-
heter'.
. Inte minst för folhets försörjning och
välståndets utbredande måste ett fritt nä-
.ringsliv bevaras. Personlig äganderätt och
fri tävlan, fritt konsurntionsvai och frihet
,att välja yrke och arbetsplats är enligt
högerns sätt att se nödvändiga förutsätt-
ningar för hög effektivitet, friska initiativ
och ekonomiskt framåtskridande.' Enligt högerns tydliga programuttalan-
.de är det nödvändigt att bidraga till en
förbättring av levnådsförhåIlandena på den
svenska landsbygden, ekonoiiniskt, socialt
och kulturellt. En utjämning mellan stad
och landsbygd är helt enkelt nödvändig,
och härvid måste bl. a. dyrortsgrupperin-
gens alla orättvisar undanröjas, samfärds-
'medlen förbättras och utbildningsmöjlig-
heterna vidgJas. Jordbrukets utövare mås-
te tillförsäkras samma levnadsstandard
som andra folkgrupper i vårt land, främst
genom att näring:ehs lönsamhet höjes.
:Ifråga om jordbrukets ekonomiska före-
ningsrörelse framhöll tal. med skärpa. att
denna för att nå största möjliga framgång
måste hållas politiskt neutral.-

Efter att ha berört arbetsirarknadsfrå-
gor och inflationsh,otet, upfehöil sig tal.
utförligt vid högerfis posifiva instältnins
till sociaia reformer. Han berörde särskitt
folkpensionsfrågan, och framhöll att den
folkpensionsreform, soltt nu beslutats 

-inte minst efter kraftiga insatser från hö-
gerns sida - är så iagd, att den befräm-jar sparsainhet och arbetsvilia. Även un-
dervisningsväsendet berördei, och höger-
inställningen: Lika start åt alIa. kom-
menterades. Efter att även ha uppehållit

ha idkat lastlilstrafik utan vederbörligt
tiilstånd dömdes en person från Kinnarp
till 50 dagsböter å kr. 2:50. A{g-ub-
För olaga tryggnadsverksamhet'

bestående i att vederbörande utan veder'
börligt titlstånä byggt till en fabriks- och
bostadsfastighet, fick en person från Slut-
arp 72 dagsböter å kr. 4. En innehavare
av ett pensionat samt en byggmästare från
Mullsjö dömdes till vardera 15 dagsböter
å kr. 3 och 2 för att de utan byggnadstill-
stånd reparerat och tillbyggt pensionats-
byggnaden.

AII Sakt
är vid laga ansvar förbjuden å ne-
danstående gårdar:

X'röjeredsled, Hallag., (Vikströms)
Storegårdarna, Krogstorp och Abra-
hamssons, Kotarp, Liden, HuIegården,
Mossagården (Kjellanders), Lunna.
gärdet.

Slutarp den 31 aug. 1946.

' Ågare'ock jaktrritts'innehaaarna,

Mutoreykel, flfi$qudma
500 cc., inreg. .och körklarr,till se.lq.. Erik
Blomberg, Slutarp. Tel. Kinnarp 47. 

.

- ?/ct.fb 8259

Efter föredraget, som mottogs rned
livligt bifail, följde kaffeservering och
så berättade främlingslegionären Jack
Uivensten om sina upplevelser i det se-
naste världskriget. 'Elan var med i span-
ska inbördeskriget men blev tillfånga-
tagen av Franco-trupper och forslad till
saltgruvor i Marocko. Ilärifrån rymde

FALKöPINGSSERIEN.
Falköpinss AIK B -Mullsjö 1-5'
Kättil;toip -Tomten B 0-2'
Folkabo-Slutarp 1-5.
Blidsberg-Äsarp inst.

SlutarP
Tomten B
Bjurums SK

lBlidsbergs IK
luntt"3.i 

-rr
IT.AIK B
lrottut o rr
lxätutstorp
|Äsarps IF

glq'\t- x,olkabo-slutarp 1-5.
Folkabo kunde ej betvinga Slutarp, som

därvid inregistrerade sin femte seger. Det
var knappast tal om vart vinsten skulle gå,
då Slutarp matchen egonom, så när som
på en period i andra halvlek, var överläg-
set i spel. f halvtid ledde Slutarp med
2-0, målen gjorda av hi. Ärvidsson och
cf. Andersson. Gästerna ökade sin ledning
titl 3-0 med mål av hi. Arvidsson, varefter
Foikabo reducerade till 3-1. Nu hade
hemmalaget sitt bästa spel men dock utan
att kunna utjämna Slutarps ledning. Det
blev i stället gästerna förunnat att med
mål av vi. Rehn och hi. Arvidsson faststäl-
1a resultatet till 1-5. Slutarp hade dess-
utom två straffar, åv vilka den ena slogs
utanför och den andra mitt på målvakten.

Bäst i Folkabo voro målvakten och hb,
Halvbackarna voro de bästa i det för öv-
rigt jämna Slutarpslaget.

Domare: H. Lindström, Stenstorp.

SI{ATiA-ÄLVSBORGS POKALSER,IE.
Trädet B-Grolanda 1-?.
Åsarp B-Slutarp B 0-6.
Blidsberg B-Börstig 9-0.

o
4,
4
+

4

4

Grolanda 4 4 0
Siutarp 4 3 0
Blidsberg 4 2 0
Vartofta 3 1 0
Trädet 3 1 0
Åsarp 3 1 0
Börstig 3 0 0

50027-8
40 017-6
21-118-7
2 r L 72-7L
20271-9
2 0 3 15-18
103 4-18
004 6-47
004 4-22

10
8

4
4
2
0
0

0 26-7
1 18-5
2 19-14
2 13-11
2 8-73
2 6-76
3 2-26

8
r,

2
2
2
0

FOTBOIT,
å Tånga,vallen, Slutarp,

söndagen den 8 sept. kl. .13,30.
Blitlsbergs lK-Slutarps JF.

Kl. 15,15 
_

Vartofta SK-siutarps B.sig vid befolkningsfrågan, slutade tat. meo I

att i stark koncentration återge den sven- |ska högern nya handlingsprogram, som Iställer människan i centrum. inte kollck- |

tivt utan som individ . ctt program, 
"o- |med all rätt kan rubriceras: Frihet 

- |
framsteg 

- trygghet. I

hän oöE=icFin i framlin;stegionen.
Han var sedan med på ett engelskt Röda

, Kors-fartyg, vilket blev torpederat. Han
]gav i det fängslande föredraget många
laventyrsmättade men också hemska
lSlimtar från kriget.
I Tiil sist visades högerns valfilmer "Viviil" och "Med högern för jordbruket,'r

SÖNDAG
Ill. 5,45 o. 8
Barnförbj.

VIVECA LINDFOR,S
JOHN EI(MAN

OLOX'.VIDGRSN

Den allvarsamma
tl

leKen
En fitm sorn är förrrrer än tle flea'ta
svenska. Äftonbladet.

AM,;iäl'li
VIVECA LINDEORS

ANDERS EI( -.IOHN EKMAN

ROSOR
En fascinerande
bra svensk filrn.



Meddelonde
IJr av alla slag kan iniämnas
för reparation hos handl. Eaert
Ereni,us, Döve, Börstig.

Ilerbert Johanssort.
. Slutarn.

SLUTÄRP.
LINGON

lra inkommit. Nya partier inkommer
varjc vecka.

$and6ns. Tel. Kinn'aip 113. 
,

Otof Nilsson. fel. Kinnarp 106.
::-.--
. I Kinneverl
gå de borgerliga till val med följande
listor:

Högern: R. Johansson, komm.-f.ul,l-
mäktig, Slutarp (ers. Olof Nilsson, köp-
man, Slutarp); Axel Nilsson, kommunal-
fullmäktig, Kinnarp (Göran Sandin,
köpman, Kinnarp), E. Samuelsson, kom-
rnunalfullmäktig, Slutarp (J. W. An-
dersson, fastighetsäg, Gärdhem, Slut-
arp), N. Ax, rkomm,uiralfullmäktrig, Hals-
äng, Kinnarp (Flias Svensson, hem.-äg.,
Axtorp, Kinnarp), Torsten Andersson,
komm:unalfullm., Back., Slutarp (O. San-
d6n, lan:tbr., Backg., Slutarp), Ivar Gus'
tafsson, fabrikör, Kinnarp (4. Sandahl,
byggm., IGnnarp), Gunnar Karlsson,
hem.-äg., Mönarrp, Lilleg., Slutarp (A.
Settenberg, köpman, Sl,utarp), Nits Jo-
hansson, hem.-äg., Västarp, Kinnarp (G.
Wilgotsson, köpman, Kinnarp), G. Kar-
l6n, fabrikör, Tångaberg, Slutarp (H.
Levinsson, fabrikör, Strutarp).

Bondeförbundet: Evald Johansson, Arl-
arrp (ers. I_dnnar Andersson, Naglarp),
Ivar Gustavsson, Slutarp, Ledsg. (D.
Abraharnsson, Krogstorp), Elias Johans-
son, Fröje (Birger Andersson, Axtor:p),
Karl Svensson, Ledsgården, Slutarp (H.
Trygg, Hudene, Lilleg.), G. Karlstedt,
Hassla (L. Hermansson, Naglarp), Gun-

Eriksson, Hallagården (O. Kjellan-Ilar
der,
so4

tr'astarp, Måsag.), Herbert Aiders-
Alarp (Iugdil Andersson, Alarp),

Vald. Johansson, Siggagården (K. Vil-
helmsson, Slutarp, Ledsg.), Margit An-
dersson, östergården (Ester Johansson,
tr'astarp, Huleg.), Stina Johansson! rslut-
arp, ödeg. (Vendla Johansson, Siggag.),
Arvid Andersson, Ilalsarp (Harry Jo-
hansson, Halsanp), H. Trygg, Huden€,
Lil,leg. (Gustav Andersson, Hudene,
Lilleg.).

Folkpartiet: Nämndeman Erik Gus-
tafsson, Hassla, Kinnarp,,handlanden
Evert ,Sand6n, Slgtarp, fru Ester An-
derssön, Lofsgården, Kinnarp, fabrikör
Gert Johanssqn, Solhaga, Slutarp, chauf-
för Einar Andersson, Axtorp Nolgården,
Kinnarp,,byggmästare Karl Rutman, Ny-
hem, S'lutarp.

SLIITARP.

Falf;frukt
(äpplen) uppköpes till högsta da,gspris'

Sand6ns, 1lel._ I{innarp 1l3.

.Kinnevecl och Vårkurrila: höstvete 3,
höstråg 3, vårvete 3, korn 3, havre 3,
blandsäd 3, vicker 3, potatis 3,5, foderrot-
frukter 2,5, hö från odlad jord 3 oph hö
från nat-urlig äng 3.

Regnet under mogningstiden har något
nedsatt kvalitdn på höstsäden. Vårsäden
är.ännu ej fullt mogen. otatisen och rot-
frukterna bra. Som vanligt brfst på ar-
betskraft. 4lo1-vg,

ST,UTARP

--iiri:En v;r$n ll$fflandslinssn
terra, välrcnsade i 25-l<9. lådor in-
kommer torsdas.

Sandöns, tel,. Ki,nnaryt 113.
Ol,aJ N"C,lssom, tel,. Kianaryt 1-06.

g I q'q I' Ki\neveds skyttef örening
har haft pokalskjutningar. Prislistan fick
följande utseende:

Wilske-Frökinds-pokalen: 1) Gustav Jo-
hansson 139 p.; 2) Göran Ggstavsson l30.
p., 3) H. Trygg 128 p.; 4) B. Engdahl 127
p.; 5) J. Karlstedt 723 P.;6) A. Bohman
122 p.;7) Egon Johansson 122 p.

Vandringspokalen: 1) J. Karlstedt 77 p.;
2) B. Engdahl 75 p.; 3) H. Trygg 70 p.;
4) G. Johansson 69 p.; 5) V. Johansson 68
p.; B) Ä. Bohman 67 p.

Stadspris- och pokalskjutningar komma
att anordnas den 22 ocll, 29 sept. AUa
skyttar, som ej skjutit sina 50 fria skott,
torde göra detta innan prisskjutningarna,

FALKöPINGSSERIEN.
Tomten B-F olkabo 8-1
Mullsjö-Kåttilstorp 8-0 s
Bjurum-Falköpings AIK B 8-2
Slutarp-Blidsberg 2-2

Slutarp
Tomten B
Bjurum
Mullsjö IE
Blidsberg
F'AIK B
tr"olkabo IK
Kättilstorp
Åsarps IF

6
o
a
5
A

o
5
D

4

5 1 0 29-10
5 0 025-7
31126-9
3 0 2r9-9
2 L r 72-1L
2 0 4 17-26
104 5-26
005 5-22
004 4-22

11
10

7
6
o
4
2

0
0

Kinneved bäst

Yid SLU-DM.
rt{q -u! -

Skaraborgs SlU-distrikts idrottande ung-
domar hade i söndags samlats till Odens-
plan för att göra upp om DM-titlarna i fri
idrott. Sammanlagt räknade täviingen om-
kring 40 deltagare, representerande 14 oiika
avdelningar, bland vilka de på Falbygden
dominerade.

Resultaten blevo över hela linjen bra,
överhuvud så bra som de kunde på de sura
och tunga banorna. Det hade ju regnat
kraftigt under natten och även under täv-
lingarnas gång var det ingalunda fritt från
den varan.

Intres$erade
iör upprättande av en opolitisk val.
sedel till kornmunalf ullmälitiger.alet i

Kinneveds kommun
sanlas i f. d. 't'extilindustris lokal,
Kinnarp, iorsdagen den 12 innevl
rept. kl. 20.

I övrigt kan nämnas
a t t Evald tr'ant 

- i vanliga fall Wilske
och väl en av de grannaste idrottspojkar,
Falbygden har att uppvisa, liksom sin bror
Karl Erik 

- 
gjorde en vacker löpning på

1500 m., vinnande säkert sedan han lett
större delen av loppet;

at t Yngve F'risk 
- en i frisk-kvartetten

från Kinnarp - blev tredubbel måstare:
han vann nämligen 100 m., längd och
stav;

att "gamTingen" NiIs Gustafsson från
Tiarp, som i 3,O00-metersloppet iåg en god
bit efter när sista varvet började, kom med
en kraftig spurt och vann;

a t t goda tider noterades i juniorernas
10O0-meterslopp: 7 man under 3 n-rin.;

a t t Anders Nilsson kastade över 46 i
spjut - längre har han gjort 

- och nog
snalt placerar rcdskapet på rätt sida om
50-metersgränsen; samt slutiigen

a t t Kinneved örzerlägset blev bästa avd.
med 44 poäng. Närmast , kom V. Kleva
med 29 och sedan följde Friggeråker-'Ior-
björntorp 20, Karleby 19, Broddetorp 17,
Tiarp 15, Ransberg 12, Sjogerstad-Rådene
11.

Resultat:
100 m.: 1) Y. Frisk, Kinneved, 72,1; 2)

K. E. Fant, V. Kleva, 12,7; 3) K. E. Her-
mansson, Laxv,72,9; 4) Arne Oisson, Kin-
neved, 12,9; 6) Bertil Johå,nsson, Brodde-
torp, 73,2.

400 m.: 1) G. Ranström, Ransberg,54,5;
2) K. E. Fant, V. Kleva, 55,8; 3) Sigvard
Johansson, Slöta-Vårkumla, 56,9; 4) K. E.
Ilermansson, Larv, 57,6; 5) Nils Gustafs-
son, Skörstorp, 58,0; 6) E. Lundin, Brodde-
torp, 58,2.

1500 m.: 1) E. tr'ant, V. Kleva, 4,20,0; 2)
Sigvard Johansson, Slöta-Vårkumla, 4,23,6.

3000 m.: 1) Nils Gustafsson, Skörstorp,
9,12,6; 2) B. Itlagnusson, V. I{leva, 9,20,2;
3) E. Lundin, Broddetorp, 10,19,8.

Utom tävlan: G. Frisk 9,17.2.
1000 m., jun.: 1) B. Thorstensson, N.

\Iänga, 2,45,2; 2) K. E. Ändersson, Tiarp,
2,48,0; 3) B. Arvidsson, Friggeråker-Tor-
björntorp, 2,49,8; 4) Eldor Andersson, Kin-
neved, 2,50,6; 5) Stig Andersson, Tiarp,
2,53,9; 6) Evert Johansson, Slöta-Vårkumla,
2,58,8; 7) AIIan Larsson, Gökhem, 2,59,4.

Höjd: 1) Bengt Andersson, Karleby, 1,65;
2) Alrik Andersson, Sjogerstad-Rådene,
1,60; 3) Anders Nilsson, Friggeräker-Tor-
björntorp, 1,55.'

Längd: 1) Y. Frisk, Kinneved, 6,26; 2)
G. Renström, Ransberg, 6,05; 3) Ärne Ols-
son, Kinneved, 5,8?; 4) K. E. !-ant, V. Kle-
va. 5.86,

Stav: 1) Y. I'risk, Kinneved, 3,10; 2) E.
Josefsson, Broddetorp, 2,60; 3) Arne An-
dersson, Tiarp, 2,40,

Kula: 1) I. Fransson, Gökhem, 12,06; 2)
Ragnar Andersson, Karleby, 12,03; 3) E.
Arvidsson, Kinneved, 77,37; 4) N. Vinquist,
Ås-Sal, 11,01; 5) Y. tr'risk, Kinneved, 10,96;
6) E. Lundin, Eroddetorp,70,82.

Diskus: 1) Ragnar Andersson, Karleby,
36,51; 2) Anders Nilsson, Friggeråker-
Torbjörntorp, 35,25; 3) Arne Andersson,
Tiarp, 32,83; 4) I. Fransson, Gökhem, 30,91.

Spjut: 1) Anders Nilsson, Friggeråker-
Torbjörntolp, 46,08; 2) Anders Olsson, Sjo-
gerstad-Rådene, 43,67; 3) K. It. F'ant, V.
Kleva, 39,72; 4) Ä. Thorstensson' Kinneved,
37,96; 5) E. Lundin, Broddetorp, 36,68; 6)
H. Krans, BroddetorP, 35,43.

Stafett 1000 m.: 1) Kinneved 2,25,0; 2)
Broddetorp 2,27,5.



ttlePlb. Stutarp-Blidsberg 2-2.
Blidsberg utjämnade Slutarps ledning

några minuter före matchens slut och där-
med var hemmalagets första poängförlust i
den pågående serien ett faktum. Gåsterna
kunna vara glada för den pinne, de erövra-
de, enär Slutarp hela tiden hade grepp om
spelet. I 15:e min. kom ledningsmåIet ge-
nom vy. Karlsson. I mitten av halvleken
utjämnade Blidsberg på en frispärk, vilken
lades av cf. Andersson. Slutarps kedjemän
hade goda chanser till mål vid flera tiltfäl-
len men voro för ivriga. 20 min. in på an-
dra halvlek svarade hy. Andersson för 2-1.
Gästerna lågo i för utjämning och deras
välspelande kedja skapade även chanser till
måI. Den skottfarlige cf. var en källa till
ständig oro för hemmaförsvaret och det
blev även han som utjämnade till 2-2.

I gästernas lag märktes mest målvakt,
cf. och vy. Hemmalagets bästa voro hb.,
cb., vh. och vy,

Vartofta SK A-lag mötte Slutarps IF B
i Skara-Älvsborgs pokalserie å idrottsplat-
sen i Slutarp i söndags och kunde återvän-
da hem med full poäng och målsiffrorna
3 0 (2-0).

I det segrande Vartofta-laget märktes
målv. L Gustafsson. I övrigt var jämnhe-
ten framträdande. Målen gjordes av L.
Käck, J. Hjort och Rune Karlsson. I Slut-
arps-laget var cf. bäst. 1z/4-4b.

lfi nneueds $ltylteflitrBtt,
anordnar statspristävlan och pokal-
skiutuing den 22 och 29 sePt Stind.
den 22 med början för III och IV
klass kl. 8, II klass kl, 9, I klass
kl. 9,30 och rekrytklassen kl. 10.

Skänkta pris'och pokaiskjutningar
sönd. den 29 kt. 12.30.

8682 Styrelsen.

SÖNDAG
KI.5,45 o. 8
Barnförbj;

IIIAR,IA MONTEZ
r JOHN HALL

F. mejeriägare Eagnar Johanson.

I Kinneved l:,tlq-vb-
har en Opolitisk Samlingslista framkom-
mit med följande namn:

Folkskoll. H. Josefson, Kinnarp (fastighets-
äg. J. Karlstcdt, Krinnarp), lantbr. A. Boh-
man, ödeg., Slutarp 1f. d. Iolkskoll. A1b.
Gusta,fsson, Slutarp), lantbr. L. Hermansson,
Naglarp, ,Kinnarp (Iantbr. G, Karlgren,
Kinnarp), radiomek. E. Blomberg, Slutarp
(snickaren Lennart Gustavsson, Slutarp),
polisman D. Everland, Kinnarp (byggm. A.
Sandahl, I(innarp), handl. G. Clauson, Slut-
arp (verkstadsäg, Tage Andersson, Slutarp),
lantbr. Birger Andersson, Axtorp, Kinnarp
(handl. C. öman, Axtorp, Ifinnarp), träd-
gårdsrn. Bertil Andersson, Slutarp (lantbr.
Tage Larsson, Hud,ene Li11eg., Slutarp).

- 
Socialdemokraternas ]ista i Kinne-

ved upptager följande namn:
R. Bärnskog, Kinnarp, S. Ahlqvist, Slut-

arp, K. Johansson, Kinnarp, H. Johansson,
Slutarp, A. F1or6n, Kinnarp, G. Augustsson,
'Slutarp, J. Carlsson, Kinnarp, H. Engdahl,
Kinnarlr, L. Gustavsson, G. Gustavsson, N.
Hermansson, K. Kjeilberg, de fyra sist-
nämnda Slutarp.

Soc.-dem.
1946 1942

Kommunister
1946 t942(t"-.uX;^to',^^*) -^F^öcg11^' 1946 Lg42

Brismene 61 72

Börstig 50 87

Kinneied 10? L27

Vårkumla ' 35 48

f,uttra l-5 t4

I xrN5nvPo. (a'n*cnl"\Afi lt*{tD 
I

I UOg..t 100, Bondeförbundet 199'l
I Folkpartiet 65, Arbetarepartret Lzo' 

I

f 
opolitisk samling 8U._ IL-_--

Bondeförb.
1946 t942

74 54
158 727
220 208
?0 52
95 98

FALI(öPINGSSER,IEN:
Falköpings AIK B-Åsarp 0-4
Kättilstorp-Bjurum 3-5
F olkabo Mullsjö 1 3
Tomten-Slutarp 5-2

I Falkapingsserien'r
tcll(l-Llb, To,mten B-Slutarp b-2.

Uppgiirelsen mellan rubr. lag blev, som
vänfat, ganstrra jämn och äncla tills tio mi-
nuter ålerstodo var släIiningen två lika'
men inför hemmalagets starka spurt måste
qästerna dock ge sig. 5-2 motsva^rar
f,nappast spelfördelningen, en uddamåls-
vinst hade räckt.

Förs'zaret var Slutarps bästa lagdei med

tr'olkpartiet
7946 t942

'-2 ;
2L
8-

I
8

L22
I

I

L2 t2
31 31
8? ö1
45
t7

a2
11

9
8

2
2
0

I
t2

L45
I

L4

Tomten B
Slrrf e rn
Bjurum
Mullsjö
Blidsberg
F'AIK B
Åsarps IF
Folkabo IK
Kättilstorp

Grolanda
Vartofta
Slutarp B
Blidsberg B
Trädet ts
Åsarp B
Börstig

660030-9
7 511" 31-15
6 41137-72
640222-70
421172-71
7 2 0 517-30
5104 8-22
6105 6-29
6006 8-27

SKARA_ÄLVSBORGS POKALSERIE.

Vartofta-Börstrg 7-1
Groianda Åsarp inst.
Trädet B-Slutarp B 2-l-

Iusne och säkrc B. Juliusson sorn primus-'
rvii. f.. Karl6n var säkerheten själv på

höjdbollaq men ganska svag På markbollar
o"å hat. tilltag ätt använda fötterna i stäl-
let för händerna kostade laget två baklän-
gesmål. Ytterhalvorna bröto skapligt, men

äatade dåligt. Cf. Ejdor Andersson och vy'
f.-n, .tno.lsson voro kedjans bästa' -In-
rarna Rehn och Arvidsson ville gärna hålla
bollen för länge.

Största andäIen i hemmalagets vinst ha-
de rlog mv. I. Axelssor', ty under gästernas
starkä press i andra halvlek var han omut-
iis:- itlerharvbackarna G. Åhl och G' Ny-
bärs voro bäst i första halvlek' men i andra
ttåiif"r.. motvind drog bakre för'svaret' E'

+4
53
63
52
42
50

0
0
0
a
1
0
0

o 26-7 B

2 23-72 6
3 19-10 6
2 27-a6 5
2 72-\6 5
2 9-78 4
5 5-36 0

(

t
t
t
I

(

tt*";-" I

En vagn norrlandslingon I

torra, vålrensade, i 25 kg.-lådor, in-l
komurer uåndag. 

I

Fronth, G. Andersson och A' Nilsson, upp-
märksamheten till sig genom säk.ert för-
svarsarbete. Kedjan kom inte upp tlll sam-

ma goda spel som tidigare. Vy' B' Johans-

.on i"" Uäit före paus och cf' O' Sääf efter'
Gästerna togo ledningen efter 21 min' ge-

nom vy. K.-E. Ändersson och 7 min' senare

äiåro"- "y. 
B. Johansson 1- 1' Två min'

Fdrå trarvtia gjorde hi' R' Carlsson 2- 1'---Sft"t paus"kunde gästerna med vindens
hjätp föåägga spelet till Totntens planhal-

"ä-'n"Outii-ti'cdje 
min. bröt hb' Fronth en

uäir .a olyckligt,-att den gick i rn!t; |-z'
iIämmateänlng-i 35:e min' kom ovåntat ge-

nom cf. Sääf, som nickade in en hörna'
ileÅroafag"ts anfall blevo nu ettrigare.och
luä *itr. "fOtu slut var cf' Sääf återigen
i;;;;" och säkelställde segern' - -9*9d*-
bart efter det bollcn spelats ut sKot vl' rl'
Ek från nära håll och mv' missade: lr -z'

Sanddns. Tel I(innarp
Elof Älilsson. Kinntlrp

6 sl, rsakti$nsfria htli$or
därav 3 st. dräktiga, sal|-r,

Åke Gustarsqon, Ledsgården, blutarp.
Tel. 102 KinnarP.

OilR&rcerc
En av dq mest spännande och.inte1,r.:
sivt nervpflfrestande filmer som .vi:
sats. - Inspelad i en iorhähtibk
miljö.



Mot talong 106, 107, 108, 109, 110' ut-
lämnas

H{va tillä$$sksrt:
Brisrneno torsd. d. 26 sept. kl. 10-12'
Kinnarp månd. 30 sePt. kl. g-12,
Vårkumla månd' 30 sePt. kl' 14'

Slutarp månd. 30 sept. kl. 16,30-18'
Etrarpi skola torsd. 3 okt. kl. 17-!9'
-Medtag personkort, försett med inne-

havarens namnteqJrning!

8834 Frökintls Kristitlsnämntl'

llit$mdes skadad
hredtlid sim eykel.

2*lq-ub.

Tiil Falköpings ,iasarett infördes: vid
-ra1v 10-tiden i fredags kväil lantbruka-
.ren Ingvar Nilsson, Storegården, Kinne-
ved, som med en ymnigt btödando skall-
skada hittats liggande bredvid sin cykel
i backcn nedanför järnvägsövergangen
i Luttra i närheten av Majnegården' En
förbipasserande bilist had.e sett'honom
och tagit honom med sig in till lasa-
rettet.

Nilsson hade tydligen av någon anied-
ning kört omkull i bachen varvid han
slagit huvudet i vägbanan. Någon ska-
da på cyi<eln, som kunnat förorsaka om-
kullkörningen, har man dock ej funnit
med undantag för att sladden till lam-
pan varit av. Huruvida detta kan sättas
i samband med olYckan är ej bekant.
En närboende hade eineliertid sett en

man, som ej kundc vara någon annan
än Nilsson, komma cyklande och plöts-
Iigt hade cykelljuset sloc]<nat'

,Från lasarettet rneddeias på förfrågan
att Nilsson, som ådragit sig en skall-
fraktur, legat medvetslös några dagat
men nu är'bättre och befinner sig utom
ail fara.

Direktionon för Frökinds kristials'

förbuntl 2rl4-11b -

har vid sammanträde uPPrättat in'
komst- och utgiftsstat för nästa år. Som
utgifter upptagas löner, arvoden och re-
seersättningsr med 4,950 kr., hyror och
telefon 200 kr., annonser pch skrivma-
terielt 150 kr. samt till oförutsedda be'
hov 136:80 kr. På inkomstsidan räknas
med en behållning av 800 kr. samt
statsbidpag med 1,000 kr., vartill. kom'
med utdebitering från Kinneved med
2,124:74 kr.,. Börstig 738:?6 kr., Bris'
rnene 422:91 kr.'och Vårkumla 350;39
kr. Staten balanserar på 5,436:80 kr.

Eyggnadstillståntl zvtlq,-W.
. har av arbetsmarknadskommissionen
beviljats Torsten Andersson, Kinnarp,
för att bygga ladugår.d och sädeslada i
Sörby, Kinneved.

t
r

;

Direktionen för Frökintls härads polis-

distrikt zilq-qb.
har vid sammanträde rippgjort förslag

lill inkomster och utgifter under nästa

är. På utgiftssidan upptåges polisman-
nehs lön tili 3,153 kr., rörligt tillägg
och kristillägg 977:43 kr., tilifälligt lö-

netillägg 720 kr., beklädnadsbidrag 150

kr., kostnad för tjänsterum 240 kr', se-

mesterlön L25 kt., pensionsavgifter' te-

Iefon, porto m. m. 300 kr', för'säkrings-
avgiftei 2A kr., arvode till direktion
100 kr. samt' tilt oförutsedda behov

276:37 kr. Dessa utgifter täckas av

statsbidrag 2,425 kr. samt utdebite-
ring från Börstig med 738:76 kr"
BrGmene 422:97 kr., Kinneved'2,724"74
kr. och Vårkumla 350:39 kr'

F alköpingBseri€n t zlrc-1b.

Mullsiö-SlutarP 2-2.
Söndagens uppgörelse i tr'alköpingsserien

mellan NIuIlsjö och Slutarp biev en rafflan-
clc cr'. ån ej så väIspetad match, som sluta-
cle oavgiord 2 --2. Mest rättvist hade nog
v|*'jt or; Mullsjö fått en vinst med ett eller
|va ,rr:'r1, ty efter första omgångens'jämna
spt.l dominerade hemmalaget stundtals gan-
ska kraftigt.

Slutarp tog ledningen efter ett vackert
.:irott av cf. holanC T,lndherg utjämnade
ijrlalt nog: och 1- -1 irle';' iivan hah'tidsresul-
l.åt-et. I ondlå oii,g-:1r::';ens sjåtte i::inut tog
slllrn.l'Ir ån.','o ielning€i1 e'fter cn hörna, då'
i-...1i..1! '.+.. ,.'L'r1,1 ^1,t -,iss iöstes över mål-
linJen. Ch. "Lille-Gustav" Johansson gjor-

cr} 5i,.!L!irj:lshörna. .'tl1I' hacl'.' srdiln fiera
ca;,r:r. -]rr-,1.,r,r a,l-t ök-:r nlen l'orlvei'dS t;,'gkt
ha svtlrt atl avsiuta anfallen effehtivt'

.- siö hec-i:,.' s'n bäFjiir liiS-cl.l i {örr:valet
rned ,.rv. Andersscn, "Liiie-(.lustav" och hh

i,inici:r:di s,lrn de främsta. Ked-
iens bästa voro cf. Äkc Claesson och till-
I ,1i. .:-,'. ll.,iunl Lrtt,t-r'r g'

: .;.,:i i, liirtna,lc inte sarnma godl i1-
t i,r ..ii,-',' 'rit solir vid ticligare besök, ty
.1. .r . , ,.116^19.,r för. vå.idslöst på flera
' n tillät nu.för all del nästan

" 
"rt på piåncn men spelarna b-öra

.i .::. i.1r,'r lör goda att utnyttja detta. Slut-
, .r.i -": ii tar säker och hh' effektiv om
I - - i ö- opolerad i sitt spel' Cf'.var

i q:''d r:ch skottsnabb men bör lägga
1:. 

.pelet.

lare G. SåIl, Trädet, hade en svart
ci rr Publik c:a L25 Personer.

I

(

l
I

]:

t

l
I

I
h

h

Kinneved.
Resteranile kommunalutskYlder

torde inbetalas senast måndagen den
? oktober 19,16.

Komrnunalniimnd'en,

FALKöPINGSSDRIIi:N:
Kättilstorp -Bliclsberg 4-3
Folkabo-ÄsarP 0 -3
Tomten-Bjurum 5-3
Mullsjö-SlutarP 2-2

Tornten B
Slutarp
Bjurum
MulIsjö
Blidsberg
Äsarp
F'AIK B
Kättilstorp
F olkabo

Vartofta
Biidsberg B
Grolanda
Trädet B
Slutarp B
Åsarp B
Börstig

880038-72
86?133-17
8 5 L2 38-18
841324-t5
63L227-L6
730474-24
820618-36
810714-33
8107 7-e6

SI{ARA-ÄLVSBORGS POKALSDRIE.
Börstig-GroIanda 3-2
Slutarp B-Blidsberg B 0-4
Äsarp B-Vartofta 0-3

16
72
11
I
6
t

2,

10
9
8
ry

t)
4,

F{bT BGTT,
å Tångavallen, SlutarP

söndagen den 6 okt' kl. 13,30'{, söndagen dea 6 oKt' KI' rÖ,öu'

t uul|siii l$*$lutar[s lF
L

[n rtidbrnki$
titl salu. I(alvningstid
oktotrer.

7
6
6

6
7

50
4L
40
31
3',0
2A
10

2 33-72
2 37-76
2 28-17
2 !6;LB
4 t9-L4
4 9-33
6 10-41

kvi$a
i slutet av

Gilbert Karlgren.
l'cl. 20 I(innarP.

Stöaa',re
med svart rygg, brunP ben och brunt
huvud tiltvaiitägen. Återfås hoa Emil,
Freclrihsson, Lindö, KinnarP.

SÖNDAG
Kl.5'45 o. 8
Barnförbj.

GUNN WÄI,LGR,EN
HOLGER LöW4N.$'pI.pF

STURE LAGEEWALL

"m[$AIt| B0HT"
En svensk film, som står På toppen
av prestation, efter originalmanu-
skript och regi ALF SJÖBERG. _=-:l

SÖNDAG
Kl.5,45 o. I
Barntillå!en.

ELOF AIIBLE .INGR,ID BACKLIN

BnNG{f LOG,{&Df

trlundra dragspel
osh en flicka

Iilela Sveriges dragspelselit trted:
verkaf.

9247
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Kinneved.
ORD. KYRKOSTÄMMA

rncd Kinneveds församllng i Ross-
backens skola månd, den 14 okt.
1946 kI. 3 e. m.

Pastoriltsstämma efteråt.
Ordf.

tho- uv.
Ett smått fenomenalt resultat skola vi

passa på att nämna om redan nu: Rune
Fredrikssons, Kinneved, i andra klassen
med, 22 träff, med 6 och 6 på de två sista
och svåraste målen. Det bådar gott. Men
så får han också ett extra hederspris för
bästa resultat i kl. 1-2, FT:s redaktörs
uppmuntrings- och hederspris.

F qlköpingEserien ! tal$- 14,.

Slutarp-Mullsjö 6-p.
I jakten efter Tomten B inhöstacle Stut-

aro -i söndags två värdefulla poäng g.enom
att besegra Multsjö med hela 6-2. -Hem-att besegra MuIIsjö med helaatt besegra MuUsjö med hela 6-2. Ifem_
malaget- hade till dagens match gjort en

hade föryngrat sitt lag, fick finna sig i att
ligga på defensiven. De anfall, som drogstrtöd pa uererrslven. De anrall, som drogs
upp, stoppades lätt av försvaret. Med mål
av vy. Ingerhage 2, cf. Arvidsson 1, hi.
Strengberg 1 och hy. Andersson 1 kunde
Slutarp gå till halvtidspaus med femmåls-
Iedning.

Med vinden i ryggen höll Mullsjö spetet
uppe i andra haivlek och försvaret hade tät-
tare för att få ifrån sig bollarna. Slutarps
ledning ökades dock till 6-0 på en straff,
som lades in av hh. R6hn. Något senare re-
ducerade gästerna på en straff och i mitten
av halvleken fingo de sitt andra måI genont
cf.

De främsta i hemmalaget voro målvakt
och ytterhalvor. F orwardsmännen, som
hade en lyckad dag, voro överlag jämna.

Mullsjölagets största tillgång var ch.,
som uträttade ett bra arbete och var klin-
pan i försvaret.

Bra matchledare var Valle Johansson.
Tidaholm.

SLIJTARP

stlnsNrcEsr(0R,
helst vana erhålla omedelbart an_
ståi,llning.

Konfektions Ä._8. Ohic,
Tel. Kinnarp 193.

del_ omplaceringar, som visade sig "vära 
avgodo. Kedjan gick bra och på den hala

planen spelades Mullsjöförsvaret bort gan-
ska ordentligt under första halvlek, då

DEN,
sonl upphittar 2 st mattof straxnofl'om Slutarp, onsd. kL fl_12
bedes godhetsfullt ringa Kinnaryt 154.

Hittelön.

FöREDRAG av folkskollärare
sue)t slie bonden. gen7m t'id,erna.Lt

SON, Falköping (4 Personer')
I'ESERVERING. Inträde 1:-

Å{tonunder hållning
anordnas i l,okal,em 

.{TINTERNY, Ki'nnarp'
lördagen den 72 ok'tober kl" 20'

VALTER DAI{Ltrl{. .Lmne: uDen

KABARET AV BRÖD, AUGUSTS-
MUSIK. PAKETAUKTION, KAF-
kr.

Ki,nnarps Samhiil,lsföreni'ng.

b]ÖNNAG
I(1. 5,45 o. 8
Barnförbj.

En Iilm åv
BERTIL MALMBERG

Regi,
ANDERS HENRIKSSON

SONJA VIGERT, ANDERS
HENRIKSSON, GEORG FANT,

INGE W,4RN m, fl.

Kinnarpb sarrlhällsförening ttlra'lV.b'

hade i lördags anordnat en aftonun-
derhållning i lokal Vinterny: Hr R.
Bärnskog framhöil i sitt välkomsttal,
att det blivit iiksom en tradition att
samhällsföreningen, då höstmörkrct fal-
Ier, anordnar en underhållning för att
lner ljiis skall kunna spridas över det
flairiåtgående samhället. Folkskollära-
re Vaiter Dahl6n, Hökerum, höil ett fö-
rediåg över ämnet: "Den svenska bon-
döii genom tiderna". Tal. berörde bon-
detis liv århundrade för århundrade.
Säiskilt framhöll talaien den stora fri-
hetSkärlek, som den svenska bonden all-
tia agt; vilket äverl visar sig i våra iia-
åäi, !'öiedragät bglönades mecl ihål-
land-e applåder. Efter kaffeservering'
följde sedan paketauktion, ledd med
känd brio av hr JuliuS Karlsson, och
söm avSlutning tiiljde sedan ett under-
nåiiningiprogrqm av biöderna Augusts-
son och Co, tr'alköping. Lokalen var i
det riårmaste fullsatt.

9516

SLUTARP.
Sömmersko!'

helst vana erhåIla oinedelbart an-
ställning.

Kon{eltti,ons- A.- B. CHIC.
Tel. 133 Kinnarp.

lUto'rtb-
Och så tråff.a vi samman med lantbru.

karc Vald,. Jaltansson från Siggagården
i Slutarp, som bekant välbeställd hingst-
hållare i "Kinneveds m. fl, socknars"
och även han tycker, att det är skralt
med hästkvalit6n på marknaden.

- Men samtidigt är intresset för avel
kanske större än någonsin och i fram-
tiden blir det nog bara hästar med god
härstamning, som bii gångbara.

Samtalet kommer så in på den egna
föreningen och då omtalar hr Johansson
bi. a., att Jupard har ökat. I fjol be-
täcktes 60 ston, men i år har siffran gått
upp till 75.

__ Det här vackra vädret får gärna
stå sig ett tag framöver, säger Sigga-
gårdsägaren vidare. Vi behöva mycket
torka. Ännu ha vi nämligen inte kunnat
ge oss på och plöja mossarna där hern-
ma. Det är gott och väI, att man,kun-
nat få in skörden från dem - fast den
varit rätt dålig. På Mönarp t. ex. har
man först nu fått in all hartren. Och det
gick inte att släppa på hästarna på mbs-
sarna, utån man fiak '&rsb_qp! Sköf4glr

Kinneved.
BLANKETTSR

för mantalskrivningen finnes att häm-
ta hos undertecknad.

Blanketterna skola, vederbörligen
ifyllda, inlämnas senast den 2 nov.
1946.

Hassla, Kinnarp d. 1? okt. 1946,

Komm.-nämnilehs orilf,

med, traktor till vägen, där hästarna
I kunde ta vid.

I Som sagt: vackert yi.ll vi ha.

| --- (ail'*eorlil'4)



SÖNDAG
KI. b,45 o. 8
BarsrtilLiten.

MAX HANSEN
ANNA.LISA ERICSON

Stwre L{Lg€-lwcill, 
- 

Jolttt' Botut'd'

F t.. .' i
hn förfiw$unde-"t
F ". Irf oKe{1

Från början tlil slut en stråIande

underhållning.

$lutarps missi0nshus,
Söndagsskolans skördehögtid, sönd.

tlen 20 oiit. lcl l5. Förutom ssk.-
barnen medv. pastor Stenström och
Arv. Andersson.

Skördeoffer. I(affe serveras.
Alla väii<omna. Barnen samlas

kl. 1rt.

KINIVEVED. rdro-t{6.

Vid ord. kyrkostämma i måndags beslöts
rrvsätta 1-,000 kr. till kyrkans biivande res-
tLaurering. Kyrkorådets försiag till in-
.komst- och utgiftsstat för kyrkokassan
faststäitdes. Staten slutade ä kr. 4,780:67
och utdebiteringen biir 45 ör'e å 10.623'70
skattekronor, vilket innebär en sänkning
med 5 öre.

å Tångavallen, Slqtalp
söndagen den 20 okt. kl. 13,30.

fsmtmgl ffi-$llnlar$ lF.

ll
.l n a r dw cAv ALLE N, sLu T aRp, tqrto -ul t'l
I spelas i morgon en match i I'alköpings_ I

lå',1få" ål TT#åliTl TS:rä 
serieteoaräai

wffiä'ffi{pnL

r.ALKöPINGSSSNIEN:
Mullsjö-Folkabo 3-2 '
Bjurum-I(ättilstorp 1-2
Äsarp-tr'alköpings AIK B 4-1
Slutarp-Tomten 2-4

0 0 43-14 20

L 2 47-2L 15

2 2 4t-23 14

1 5 29-24 11

0 5 23-27 10

2 4 23-24 8

o 7 22-42 6

0 8 18-39 4

0 9 t0-42 2

- Vid den föIjande pastoratsstämman be-
sIöt man avsätta disponibla 2,000 kr. ur
prästtönekassan, vilket överskott uppstått
genom för hög uttaxering för några år se-
clan, tlil en särskild fond, Kinneveds präst-
gårdsbyggnadsfond. Frågan om den nya
laclugårdens å Prästbolet läge bordlades
och hänsköts till pastoratskyrkorådet för
för'nyad utredning. Pastoratskyrkorådets
förslag till inkomst- och utgiftsstat för
nästkommande år godkändes, vilket innebär
en oföränclrad uttaxering med 10 öre å
72.37 5,65 skattekronor.

Den sammanlagda skatten tiil kyrkan
blir 85 öre.

Tomten B
Bjurum
Slutarp
MuIlsjö
Åsarp
Blidsberg
Falk. ÄIK B
Kättilstorp
tr'olkabo

10 10
107
r-0 6
11 5
105
93

103
102
10 1

Kinneved och Vårkumla: höstvete 3, hösi-
råg 3, vårvete 2,5, korn 3, havre 2,5, bland-
säd 2,5, vicker 3, potatis 3,5, foderrotfrukter
2,5, hö från odlad jord 3 och från naturlis
äng 3. Beräknad skörcl per hektar: höstvetÄ
1,800, höstråg 1,800, vårvete 1,100, korn 1,400,
havre 1,100 och blandsäd 1,300 kg.

Höstsäden delvis grodd på grund av regn
under bärgningstiden. Vår'säden skadad och
grodd. Skörderesuitatet torde därför bli om-
kring 30 proc. mindre än vad som eliest be-
rdknats. Pota l.isen och rotfrukterna deivis
ruttnad av regnet. . Höstsådden rnyokel föi-
senad. Som vanligt brist på arbeiskraf,t.

AnrsmdeaufiliuFl,
Genom off. auktion, som å stä;ltret för-

rättas f.red. d. 25 .okt. 1946 &I. tr5 låi,er
Fredrik Aardersson bortarrendera sitt
.ägande hemnea,n 1/3 manta,l ödegården,,
Slutarp. Gården ligger intill Slutarps
station, är ]ättskij'tt, ha,r 30 trar odlad

l

c

l'

F alköpingEcerien ! l,{.lW-tb.

Slutarp-Tomten B 2-4.
Ej heller Slutarp förmådde med fördel av

hemmaplan stoppa "Tomtarnas" framfart i
Falköpingsserien. Slutarp avkopplades där-
med från striden om seriesegern, vilken
av allt att döma går till Tomten B. Efter
första halvlekens övertag i spel kunde SIut-
arp med litet tur haft ledningen med 3-1.
Redan i de första minuterna hade Slutarp
ett flertal chanser och i 7:de min. hade man
tre hörnor i följd utan resultat, innan cf.
Arvidsson med ett vackert skott på pass-
ning av vy., gjorde första målet. Ut.jäm-
ningen kom i 34:e min. genom Torntens cf.
Gästernas målvakt hade mycket att göra
men ingrep säkert och räddade målet från
påhälningar. Några minuter före paus ha-
de Slutarps hy. etl givet tillfälle men sköt i
stolpen. Slutarp återtog ledningen i andra
halvlel<ens nionde minut genom cf. F em
min. senare var ställningen åter oavgjord,
då gästernas cf. sköt andra målet. Efter
detta fick Tomten mera att säga till om
och lagets goda samspel satte hemmaför-
svaret på det hala. Slutarps vy. hade i 18:e
min. ett skott i stolpen och i 19:e min. tog
Tomten ledningen med 3-2. I matchens
sista minut fastställdes resultatet till 4-2.

I gäslernas lag märktes framförallt n1å1-
val<ten och dessutom vb., hh. och cf. Mål- 

i

lakt, r'h., cf. och vy. gjorde de starkaste;

jord, bra byggnader, töden 6 håsta,r och ,
20 nötl<reatrar. Vil.l*oren til,lkännagi.vas I

vid utropet. I

Slutarp den 18 .okt. 1946. I

9757 Ragnar Johanson. .l

,l
insatserna i SlutarPslaget. I

Domaren Bertil Andersson, Göteborg, I

gjorde inga misstag. Ä

t'tft o't'16' Vartofta lantlsfiskalsttistrlkts
kgmgt1r4-.I [6A o,t o{rilret)

Bammanträdde därefter och fö1st kom
turen till Brisrnenes talesrnan,
nämndeman Per A. Andersson, vilken
höll på Fröki4ds härad som den lämp-
ligaste kqmrnunen. Luttra har ju för-
bjndelser med Kinneved - gemensam
nämndeman och överförmyndare - så

$eqpp qoeJlel hpnde aven täq\ps fqsd
till den nya kommunen. Man och man
emellan har man dock talat om en an-
slutning med Norra Åsarp och Kölaby,
om detta skuile v'ara möjligt.

Börstig företr,äddes av kommunal-
ordf. öhrnell o. ordf. ri fattigvårdsstyrel-
sen E. W. NissWandt, v.ilk4 framförde
ungefär samima synpunkter sqm Bris-
menes. "Vi ha fattigvård, och komma
nu att få brandväsendet gemensamt rned
I(ölaby och det är besvärligt att cj få
gå över länsgränsen i ett dyiikt fall.
Vi ha nära till bå4e Ås4rp och Trädet,
vilka även i stort sett ha sina affärer åt
tl arKoplng .

Korf, trl-unalordf örande Eskil Johansson
företpädde Felköpinåg östf a gp,h

Iramhöll polisdistriktet, Karleby, SIöta,
Falköpings ö., Lutira, Åsle, Mulprp gch
Tia1p, såsom en lpmpiig i.<qr4mun. Den-
na sk$llq tA 2,646 inngvånare qch vi ha
inget annat önskemåI. Vi vilja i varje
r'ali inte till Falköping!

F a r t e b y t4lesmän, l<gmguunalordf.
G. Krall och hernrnans'äg. Sven ;Svens-

son, ,gingo på samma linje och påpeka-
de bf, 9,,, alt $411dby och tr'alköpjngs Ö.
hade nämndeman och överförrnyndare
thop. I a4dra hand kunde pastoratet -polisdistriktets,socknar minskat med
Luttra - tänkas bilda en kommun.

Lantbrukare Fval{ Johangson, orflf.
i komrnunalfullrnäktige i Kinneved,
samt nämndeman E. Gustafsson höllo i
första hand på pastoratet, rnen om det-
tp. plev för litet vilie de ha Frökinds
härad plus T,uttra. Även häradgt ogra-
verat kunde tänkas.

iiälvene representerades av kom:
munalordförande O. p4nd\, vilken de-
kiarerade de starka banden med Näs

I och förordade en kommun bestående av
ldessg, tr.lq so9!pa1 plW $lQ!l 99tr V. ef-
tofta-Äsaka. I andra hand kunde den-
na storkommun tänkas utökad med Kar-
tcov ocn varxumla.

Luttra tlrag åt flera håll.
Riksdagqma4 Gqpnar Larsson repre-

senterade Luttra och ansåg, att det
var ungefär likvärdigt för kommunen,
o1n den fipk bilda storkommun med öv-
riga socknar i Leaby polisdistrikt eller
orn clen blevg anslqten till socknarna i
Frökinds härad. IIan kände dock en
viss dragni4g 4edåt Vartg,fta, om det
blev en kommun med centrum där. I
vilket fa]l som helst ville man ej vetl
^.- .r ...:.--. :-l--:-.-':,":i'::3 ::cC tralilöf i::1.



Ett 25-ånsminne: zutho-r&"

0å tös "å{om bort"

vid hcittig snöstorrn

Ett rätt märkligt 25-årsminne kan
om rnan så vill * fira,just nu.

Ilelt säkert komma de äldre årgångarna
,av iäsekretsen ihåg det våldsamma ovä-
c'ler med orkanartad storm och rhäftig
nederbörd som natten mellan den 23
oeh 24 okt. 1921 drog fram över stora
delar av landet och som anställde oer-
hörd skadegörelse inte minst inone vå-
ra trakter. Det blev ett hastigt siut på
"brittsornrnaren" ogh stormen och. snö-
yran, som tilltogo rrtecl varje tirnme, tor-
nade upp rneterhöga drivor.

Ilelt naturiigt åstadkom det svåra
ovädret stora rub'bningar i såväl tele-
graf- och telefon- som järnvägstrafiken.
"Tiil f:öljd av inträffade stolpras och
andra skador - står det att läsa i F al-
köpings Tidning, som fick uppskjuta ett
nummer på grund av att "det elektris-
ka" strejkade - avbrötos telegraf- och
telefonförbindeiserna åt alla håIl och
Falköping stod under stöne deien av
söndagen och måndagen (den 23 oc}:' 24
okt.) utan kontakt med yttervärlden".
Beträffande de svårartade rubbningarna
på järnvägarna kan läsas att "å linjen
Falköping-Nässjö blev 'så gott som
]:ela sträckan F alköping-Mullsjö bloc-
kerad av nedrasade stolpar och trådar,
vadan trafiken å linjen måste inställas".
Ett hjälpiok, som utsändes från Falkö-
ping, kom ej iängre än till Luttra och
till siut måste alla tåg inställas.

Men än värre saker hände! Vi låter
Falköpings Tidning berätta:

"Å Västra Centralbanan var det lika-
Iedes "stopp" i trafiken. Det tåg, som
avgick härifrån till 'Itralmstad söndag
kväll körde fast i snön melian ,Slutarps
och Kinnarps stationer, där det måste
förbli kvarstående ända tills i måndags
ern., då det äntiigen kunde fortsätta till
bestämmeiseorten. I Halmstad visste
rnan ännu på måndagsfm. ej var tåget
fanns, då telegraf och telefon ju ej fun-
gerade, ogh ett hjätptåg, som därifrån
utsänts meddelade utifrån linjen att tå-
get ej "hittats", vadan man i Haliands-
tidningarna rubricerade det som "spår-
löst" borta." !!!

Ja, det var litet om ovädrets härjnin-
gar i våra trakter, men lika besvärligt
var det på andra håli. Det kan sålunda
nämnas att hela Skaraborg's län blev
utan kraft,och ljusl Få en del håll me-
jades hela $kog?,{,',4y stormen och f, ö.
hade telegraf- och telefonförbindelserna
brutits över stora delar av landet. En
mängd olyeksrappofterfrån sjön ingingo
även.

SÖNDAG
KI.5,45 o. 8
Barnförbj,

Sonja Wigerf - Ålre Ohberg
Barbro Iiollherg

Publiken lever heit med i denna vä,1-

spelade .lch spännande film.

sr.,ur$qq

.Höns
kalkoner, ankor och gäss, sla,k-
tade, uppköpes till högsta dags-

. pris.

SANBHNS,
Tel. Kinnarp 113.

Elehtrifieringen.
Länsstyreisen tillstyrker hos k. m:t

att Vartofta elektriska distributionsför-
ening får statsbidrag med 1,080 kr. för
elektrifiering av jordbruksfastigheten
Lockefalan i Vartofta Äsaka socken.
Anläggningskostnaden är 2,400 kr., var-
av konsumenten bidrar med 1,080 kr.
och företaget med 240 kr, Vidare för-
ordar länsstyrelsen att Slutarps elek-
triska distributionsförening får statsbi-
drag med 2,250 kt. för eiektrifiering av
jordbruksfastigheterna Risholmen och
Lofsgården i Kinneveds socken. Kost-
naderna för denna anläggning är 6,360
kr., varav på konsumenterna kommer
2,9LT kr. och på företaget 1,183 kr.

lElektrifieringen i Kinnevetl. ulw-ra$,

I Länsstyrelsen tillstyrker en framställ-
ining från Slutarps Elektriska Distribu-
tionsförening u.p.a. om statsbidrag med

12,250 kr. för elektrifiering av tre jord-
bruksfastigheter inom Kinneveds soc-
ken. Företaget ,beräknas kosta 6,360 kr.
o,ch konsumenterna satsa kontant 2,250
k:r. och utföra naturaprestationer för
tr( I Kr.

Vidare tillstyrker länsstyrelsen, att
Vartofta Elektriska Distributionsföre-
ning u. p. a. får statsbidrag med 1,080
kr. för elektrifiering av en jordbruksfas-
tighet inom Vartofta Äsaka socken.
Detta företag rberäknas kosta 2,400 kr.
och här satsa konsumenterna kontant
1,080 kr. och utföra naturaprestationer
för 240 kr.

hnemm

Kinneveils skolor. t4iln-46'

Kinneveds folkskolestyrelse haran-
hållit, att extra småskollärarinnan vid
Sörby småskola Britta Hultman skall få
xått 'att söka den ordinarie tjänsten vid
skolan, när den kommer att ledigförkia-
ras efter den ordinarie lärarinnans av-
gång 1 januari nästa år. FolJ<skolin-

spektören tilistYrker.

FALKöPINGSSERIEN:
(Slutspelad för hösten)

Blidsberg-Kättilstorp 6-2
Åsarp-!'olkabo 9-1
Bjurum-Tomten B 3-1

11 10
11 8

106
l-l b

11 5
104
103
11 2

11 1

Fåånkmr f

Tomten B
Bjurum
Slutarp
Åsarp
Mullsjö
Biidsberg
F'AIK B
Kättilstorp
Folkabo

0 1 44-17 20
1 2 50-22 17
2 2 41-23 74

05322872
1 5 2S-24 11

2 4 29-26 10
0 7 22--42 6

0 9 20-45 4

0 L0 11-51 2

FÄLTSKJUTNING I

I

anordnas av Kinneveds skytteföre 
I

ning vid Axtorp söndagen den 3 nov.
kl. 9. Farligt område: sydväst till
sydost Axtorp. 10169

Offentligt

sffin8tftwäm
anordnas i

Vinterny, Kinnarp,
söndagen den 3 nov. kl. 20.

T Ii / T I.: p ?Y .amatörer från

Sång-l\{usik-Lekar.
Kirif e scr vel'ils.

Inträde ?5 öre. Vålkomna.

Urlgsugge
till salu.

1 Måndagen
VÄRIiUMLA hos E.

daktsstund 17.
KINNEVED hos G. Johansson.

Andaktsstund 19,30.

den 28 okt.
Bohman, S1ättäng:

TeI. Kinnarp 86.

nans
anordnas i

Föreningslokalen, Slutarp
lördagen den 2 nov. kl. 8 em.

l\[usik: Royals orlaester,

Krtntntitter nde.

N,T O

Iszzt



KommuneE-

fullmöktlgevclen.
$1ro-.lb"

För Kinneved
har den officiella sarnmanräkningen av
de vid kommunalfullmäktigevalet avgiv-
na rösterna nu venkstälits inför länssty-
relsen.

Vid valet hade avlämnats tilihopa 553
valsedlar, därav per post 3. A-gruppen
Kommunai samling erhöll 334 röster (2
poströster), gruppen Opolitisk samling
84 och Arbetarepartiet-Socialdemokra-
terna 127 (1). Vidare förekommo 4 val-
sedlar med diverse väijarbeteckningar.
tr'yra valsedlar ogillades. De för kartel-
Ien Kommunal samling avgivna 334 rös"
terna fördelade sig på Högern med 102
(2), Bondeförbundet 168 och Folkpar-
tiet 64.

Kartellen Kommunal samling erhöll 13
mandat, därav Högern 4, Bondeföribun-
det 7 och Folkpartiet 2. Gruppen Opo.
litisk samiing fick 3 mandat och Arbe:
tarepartiet-Socialdemokr aterna 4,

tr'rån kartellen Kommunal samling val"
des: Evald Johansson, Alarp (Bf), kom'
rn-unalfuilm. Ragnar Johanson,,Slutarp
(H), Ivar Gustavsson, Ledsg., Slutarp
(Bf), nämndeman Erik Gustafsson,
Hassla, Kinnarp (f'olkp.), Elias Johans-
son, X'röje (Bf), kommunalfuilm. Axel
Nilsson, Kinnarp (II), Karl Svensson,
Ledsg., Slutarp (Bf), kommunalfullm.
E. Samuelsson, Slutarp (H), G. Karl-
stedt, Hassia, (Bf), handl. E. Sand6n,
Slutarp (Folkp.), Gunnar Eriksson, Hal-
lag. (Bf), kommunalfullm. N. Ax, Hals-
'äng, Kinnarp (H) och l{erbert Anders-
son, Alarp (Bf).

Från gruppen Opolitisk samling vai'
des: folkskoll. H. Josefsson, Kinnarp,
lantbr. A. Bohrnan, ödeg., Slutarp, och
lantbr. L. Hermansson, Nagiarp, Kinn-
aro.

F rån Ärbetarepartiet-Socialdern:okra-
terna slutligen valdes: snickaren R.

1Bärnskog, Kinnarp, kommunalfullm. S.

l,r:.hlqvist, Siutarp, kornmunalfullm. Karl
lJohansson, I{innarp, och urmaharen H.
lJohansson, Slutarp.

såiljes ev. bytes mot
Persson, Sörby, Kinn-

10238

Fem d$ink offih $flffi$r&flr,
600X16, ti.ll saiu.

Tel. 101 Kinnarp.

J$dodCIs" wy&aw$,
500 c. c. topp.
låtiviktare. G.
arp.

I

;l t9\6

g llgqb. r(inneveds skytteförening
hade i lördags anordnat samhväm i Före-
ningslokalen, Slutarp, varvid prisutdelning
för årets tåvlingar ägde rum. Vid detta
tillfälle utdelades även den högsta utmär-
kelse en skytt kan få, närnligen riksmedal-
jen i guld, till hr Alexis Bohman. Medal-
jen överlämnades av ordf., Julius Carlsson,
vilken samtidigt med anledning av hr Boh-
mans förestående avflyttning från orten,
tackade denne för hans in;satser som sty-
relseledamot och aktiv skvtt under de
gångna åren.

Följande tävlingar ha hållits:
Vandringspokal: 1) J. Carlstedt 77 p.;2)

B. Engdahl 75; 3) H. Trygg 7O.
Vilske-Frökindspokalen: 1) Gustav Jo-

hansson 139 p.; 2) Göran Gustavsson 130;
3) H. Trygg 128.

Blankettförlagets vandringspris: 1) Ä.
Bohman 48 p.; 2) Ä. Torstensson 48; 3) G.

I Carlstedt 46; 4) H. Txygg 45; 5) I. Trygg
145; 6) Göran Gustavsson 45;7) J. Carl-isLcdt 45.

Textils vandringspris: 1) G. Karlgren 48
lp.; Z) Sven Johansson 47; 3) G. Carlstedt
a6; 4) L. Flermansson 45; 5) J. Carlstedt

Mästerskapspokalen: 1) Georg Johans-
son 98 p.; 2) Göran Gustavsson 92; 3)
Sven Johansson 89; 4) Gustav Johansson
86; 5) Folke Larsson 86.

Skänkta priser: 1) Gustav Johansson 47
p.; 2) Harry Johansson 45; 3) J. Carlstedt
rt5; 4) G. Alv6n 44; 5) Sven Johansson 43;
6) Olof Andersson 43; 7) L. Ilermansson
43; 8) E. I{je1l6n 42; 9) Georg Johansson
l1ar. a

l\{örks vandringspris: 1) Gustav Johans-
son 50 p.; 2) G. Carlstedt 49; 3) Göran
Gustavsson 49; 4) Georg Johansson 49; 5)
L. Hermansson 48.

Algot Carlssons vandringspris: 1) Olof
Anrlersson 49 p.; 2) Egon Johansson 49; 3)
H. Trygg 49; 4) Georg Johansson 48; 5) G.
Karigren 48.

Bröd. Johanssons vandringspris för hög-
sta sammanlagda tävlingsresultat under
året erövrades av Gustav Johansson med
542 p., närmast följd av J. Carlstedt på
527 o.

Jubileumspokalen, skänkt av Julius
Carlsson och Algot Carlsson, erövrades för
året av Harry Johansson med 91 p. när-
mast följd av Gustav Johansson, vilken
hade samma poängsumma.

Statspris: Kl. IV: 1) A. Bohman 73 P';
2) J. Carlstedt. 64. I(1. III: 1) B. Engdahl
70; 2) Gustav Johansson 68; 3) H. Trygg
62. Veterankl.: 1) EriI< Gustavsson 50 p'
Kl. II: 1) Harry Johansson 74 P.; 2) R.
Fredriksson 67: 3) Gösta Larsson 63; 4)
Gillis Andersson 60; 5) K. Asp 58. Kl. I:
1) Ingemar Carlsson 61; 2) Gustav Gus-

rtavsson 55. Rekrytkl.: 1) Å. Torstensson

I oA; Z) Sven Johansson 94; 3) E. Kjell6n 93'

ARR ENDE
Yid Li,llegå,rd,en,

deras srörre eller
tillträde nu i höst

IJppgörelsr: med

Mönargt, uttarren-
mindre areal med
eller till våren.
ägaren.

Nils Ryd6n.

I(innarps I. F.
Gymnastikövningarna taga sin bör-jan den 8 nov. kl. 20 i N T. O..

lokalen.

KINNNVAD. ltlo.9L.
Ord. kommunalfullmäktigesarrimanträde

hölls den 21 okt., varvid de olika nämnder-
na.s förslag till utgifts- och inkomststat
f.ör. är 7947 fastställdes. Bland utgiftspos-
terna märkas: fattigvården 10,900 kr., po-
lisväsendet 2,124, barnavårdsnämnden
1,750, arbetSlöshetskommitt6n L,600, famil-
jebidraggnämnden 600, hälsovårdsnämnden
265, brandväs,endet 3,000,,pensionsförsäk-
ring 5,000 9ch förvaltningskostnader 1,593
kr. Skolstyrefseas stat omslöt 31,87L kr.
Den. totala utdebiteringen blir 1947 h'r.
5:45, vilket utgör en höj4ing med 25 öre.
Av utdebiteringe4 går 3 kr. till skolan,
0:85 till kyrka och prästerskap och L:60
till .komiatingn. Ilundskatten lreståimdes
till 1"0 kr.

Anslag beviljades till Skaraborgs iäns
blindförening 50 kr., NTO och SLS biblio-
tek i Kinneved vardera 50 kr. samt tiil
Kinneveds Röda kors-krets, till tandvården
åt skolbarn, 500 kr. En ansökan från Kin-
neyeds erkända sjukkassa om ett anslag
på 1 kr. pr inedlem inom sjukkassan be-
handlades, men. anslaget fastställdes till
0:50 pr medlem,

Å{T&-kretsntö'le i Ffinnarp, 4u'41"
NTC)-förenirlgarrla i södra delen av

Skaraborgs iäir lia varit sanelaCc till
kretsmöLe i Kinnarp.

Är' ollrbudi'rs repportcr frnr:rgick, att
dc ile:"a iörcn!,:r;ai"nrL korrmiL r'äi igang
mei hösten arbele. Under hösten kom-
mer att anordnas en leiriedarekurs inorn
kretsen å plats som sena.re bestämrnes,
En teateiledai'ekurs skall anordnas i
Mölitorp och l<retsmötet siällde i utsikt
ett stipendinm till cienna kurs. V. distr.-
chefen Franz Svedberg nämnde om de
ryri'r'ilirrh.' ry l'örn.!lpäl'ita nut:ct'a he att
ia hjälp liil o:n- orh tiliir.;ggladlr av
sina lokaler i forrn av sla"tslån på goda
vilikoi',

På ]<l'äiien vr-r ett offentligt samkväm
ruordnat, viik-: t r'önte s1'nnerligen god
tillslutning. Frogramrceb bjöd på sång
cch musik samt clekla,ryratiou av värd-
föreningens ineiUemmar samt en vete-
ran fi'an. .fa1iröcing, Crri Ljungkvist.
Vidare uppföi:des ett teaterstycke av
Nlo-are f::ån l3asilarp. Som avslutning
iektls ioii:ieka,'.

I
I

SÖNDÄG
K1.5,45 o. 8
Barnförbj.



Kinneveds Skytteföreni ng'4U -46'
hade i söndags sin sista fältskjutning för
året, i vilken ett trettiotal nredlemmar del-

logo. Målen utgjordes av hund i front,
Ll4-tig., U4-tig. i profil och huvudmål'

Prislista:
KI. IV-III: 1) A. Bohman 19 tr', Pokal,

3:dje och sista inteckning; 2) Gustav Jo-

hansson 18; 3) L. Hermansson 16; 4) H'

Trygg a5;5) Vald. Johansson 13'

Kl. II: 1) OIof Andersson 19 tr', Pokal,
2:dra inteckning; 2) Georg Johansson 17;

3) R. Fredriksson 15; 4) Karl l(arlsson 14

Kl. I: 1) Mats Andersson 11 tr'; 2) Erik
Svensson 10; 3) Äke Torstensson 8; 4)

Bengt Andersson 8.

Extra insats:
1) L. Hermansson 6125; 2) Valdemar Jo-

hansson 6/21; 3) Helmer Trygg 6/19; 4) Ä'
Bohman 6/17.

Kl. II: 1) L. 'Nx 6120; 2) Olof Andersson
'6/14; 3) Karl Karlsson 6/18; 4) R' Fred-

riksson 5117;5) Georg Johansson 5/17'

Kl. I: 1) Mats Andersson 4/10; 2) Erik
Svensson 3/12'

SÖT{DAG
Kl" 5,45 o. 8
Barntillåten

St@.e!,td-
Belqg,F,trFd

@e44s,/-?"r
6BBEgEN

Körskola i KinnarP. lzl11'4b.

På därom gjord framstäilning har
länsstyrelsen tillsvidare till den 1 ja-
nuari 1951 godkänt G. H. tr'. Larsson,
Kinnarp, såsom lärare för utbildning i
Kinnarp, annorledes än i körskola av
rnotorfordonsförare.

g{äNNÅStr}.

T II A T Il P" trördagen den 30 nov.

Utförligare annons i tisdagstidningen.

Tö6ö so8wa
en aa,l,l,c!,ck 2 å'r, en kui,gat kalv-
ningstid 25'110, en ung kor kalvnings-
tid 15/11. R.-fria.

Födelsedagar.

- 60 år fyller den 26 d:s nämndeman
Eri,k Gustu,fsson, I{assla. lli4nevgd-

Jubilaren är född å Hassla, vilken gård
han jämte en syster övertog efter faderns
död. men som han nu överlåtit.

Inom det kommunala livet har hr Gus-
tafsson varit - och är fortfarande - en
mycket anlitad och mångbetrodd mtn:
Förutom att han är nämndeman, kan det
nämnas att han är ordf. i kommunalnämn-
den och fattigvårdsstyrelsen samt v. ordf.
i skolstyrelsen. Dessutom tillhör han bI. a.

taxeringsnämnden, kristidsnämnden, direk-
tionen för polisdistriktet och direktionen
för Floby åiderdomshem. Hr Gustafsson är
en intresserad och kunnig kontmunalman'
som sköLer sina uppdrag på ett plikttroget

lltr
t;ll
ti
lr

t-
Irl!
t!

Tel. 96 Klnnanp. och mönstergillt sätt'

, f#"t S''?,0" ."*1få'i]f ouuo"-

holms SK en överlägsen seger' Ende del-

tagande klubb från våra trakter' I{innarps 0chä0
häl]b

t-
I

I

il

bällksnickmre
IF, placerade sig som sexa'

Rydboholms SK """"
Kinna IF'
Alingsås IF " '

Mariestads AIF """'
Trollhättans SK '"'""
Kinnarps IF " '

KFUM Alingsås

29.305
27.970
27.245
27.14L
26.67'J"
25.270
24.555

omedelbart stadigvarande anstållning. 4ckordsarbete.. :' - '. t. ." ;

A.-8. Slutarps Möhefind'u$tni.
Tå1. Kinnäiö 45.

SÖNDÄG
KI.5,45 o. 8

Barntillåten.

NILS POPPE _
Sigge Fiirst - 

Oalle R'einholdz

Inga Landr6 -- Elof Ahrle

DF- hd GARt"EilsA{'*'

"Publiken skrattade värre åt den

"rtå 
iä.i-i""utta situation;f:äi;f '

ST,UTARP
4-

- 
tttitt., kYcklingarti

(slaktacle) uppköpes till högsta dags-

nris.' SANDInNS. Tel. Kinnarp 113'

TEATER KINITARP.
:SMUGGLARI(UNGEN

av Elof Ahrle.

Skådespel i 3 akter, uppföres'i N. T. O.-lokalen lördagen den 30 nov. kl. 20
av Falköpings S. D. U. K:s Teatersäll,skap.

OBS:!" Pjäsen har spelats i Stockholm över 300 gånger. tr'örsumma ej tillfället
att se denna spännande pjäs.

Förköp av biljetter kan ske i Wilgottsons affär. Entr6: 1:25. 10946

I

144b.

Missioxrsförsäljning
hålles i Axtorps Missionshus lörd. d. 30

ki. 3 em. Predikan av Pastor Carl Nils-
son. Kaffe servcras. Skänk något.
Köp mycket. Hjärtligt. välkomna.

rnevea. *lwq|.Den nyå'slrpfan t Ktl
Regefingetl har ]ämnat utan bifall en

framitäilning från Kirmeveds skoldi'
strikt om omPrOvning av frågan om

statsbidraget tiil den nya folltskolebyggl-
naden i Kinneved'

SONDAG
KI.5,45 o. 8

I!arnförbj.

Wwffi@W

triAX HANSEN
ANNÄ I.ISA ERICSON

ANDERS HENRIKSQN

SÖNNÅG
Kl. 5,45 n. 8
Barntillåten

GEORGE FANT
STIG OLIN GÖRAN GENTELE

BRITTA HOLMBERG

Tve sfinev Eirtntill tlyget
En film om män, som varje stund

äro redo offra sina iiv.

Igmptffi/ffi&ro 
"g

En stlf,laircltr svensk film.



Lärartjänst som får återbesättas.
. Skolöverstyrelsen }:'ar medgivit till-
sättning i vanlig ordning av en vakant
ordinarie småskollärarinnetjänst i Kin-
neveds skoldistrikt, som blir vakant 1
januari. ''</U -rlb-

sin 60-årsdag
Gustcr,f sson'

Ivan Gustafsson, Faiköping.

Säng och musik. Kaffeservering. Lekar.
llyflning. cälu'r4b'

- 
Hjärtligt hYllad blev På

i tisdags nåmndeman Ert'k
N. T. O.

Hassla, Kinneved.-- 
Sai"itO" infann sig: en dePutation från

skolstylelsen, som överiämnade en pen-

;;;;;;t jä-tu blo**oY och vars talan
?ä;ä;.-;;-;ilolstvrelsens ordr', kvrkoherde
iirrril,tt.*o". Pönningar och blommor fick
irrLitt""tt även mottaga från kommu.nal-
irä#d;;, 

-som 
ro"etrådcles av folkskoll'

Äxel Nilsson. Hr J. Karlstedt som repre-
;;;;;"1 

-l 
å; I{innerz e cls skvttef-örer:Ling 

- 
o ch

1okalfören1n VinternY överlärrnatlo
L,**l:;::'i?;ä", ;jä:; "jpp";;;;il; ;;;
;i;ili;;,t" och vännr:r' E* antal telegrä-
iiska lycliönskningar ingillgo'

Vördsamt

John Karlstedt.

ffi-wlflffiaFms
anordnas av YtrNTERNY, KIhTNAEF lörtlagen tlen 14 tlec. kl. 20,15.

Kin n $rps fW an u{aktw raffrir
' har öppnats.

Alla kunder hjiirtligt vålkonrnr.

|,Jv-llz.-Yb.

Medverkan av foikskoil.:',
T.uciatablå. Tomtespel.

Välkomna.

Från KinnarP till Väring:

samhäI]e. Affären tillträdes den 1 dec'

tg4l;

Handl. K. ' Ed6n, KinnarP, har av

handl. Gösta Persson tiilhan'dlat sig

dehnes sp'eceriaffär i Värings statiols'

En r.-fri å(O ,

i omedelbar kalvställning, 2 atl välja 
I

på, till salY, Tel. 101 Kinnarn. 114931

I a*torps m,issionshus S/y7'we- 
|

höIls i lördags missionsauktion' Före själ- 
|

va försäljning,'en höll pastor C' Nilsson en 
1

kort anclaktsstund. I

Behåitnin!'en av auktionen blev 713 kr'l

Frem. STO,
i 4:de året till salu hos Göian Anders-

son, Hulegårtlen, Kinnarp' t"t' tlnr-,

l[imneYeds ffi. f!. sockltars
ffi ästfös säkl im $sf ör esnBs $
håller sammanträde i Slutarps skola
fredagen d. 6 december 1946 klockan 17.

Ärenden: Enligt stadgarna m. m.

17276 Ordföranden.

l(t0
utdelas på vanliga ställen:

tsRISMENE torsd. 19 dec. kl. 70-12.
VÅRKUMLA månd. 9 dec. kl. 14.

SLUT.AtsP månd. 9 dec. kl. 16.

EKARPS skola torsd. 12 dec. kl. 17.

KINNARP måndagar kl. 9-12.
Till de därtill berättigade utlämnas

rabattkort för matfett och mjölk. Per-

sonk6rt, kronodebotsedel, ev. pensions-

brev, medtages.

71225 Frökinds Kristidsnämnd.

Kinneved.
OBD. KYRKOSTÄMITIA

i Rossbackens skola tisdagen den i7 de-
cember 1946 kl. 15.

Gällstämma efteråt.
11776 ordf-

Inköp$kort

I Axtorps missionrhus S/12-ne-
$lularn$ ml$$lu,ltsftus,

MissionsförsäIjning anordnas torsd. den
5 dec. kl. 18. Tal av Soldathemsföre-
'dtåndare C. Willson. Gåvor mottagas
tacksamt. 

- Kaffe servei"as" - Alla
Välkomna.
!L23L Missionsfiirsa mliri gen.

Kinneveds kynka

Kinneveds kyrkliga syförening tntrur1,'. ll
hade anordnat missionsförsäljning i ll

Kinnarp i torsdags. Efter andaktsstund | [
av kyrkoherde Andersson, Börstig, samt l1
kaffcdrickning vidtog försäljningen, som | [
inbringade kr. 2,178:60 

_lt

SÖNDAG

ÄKE STiDER,BLOM
T,UDDE GENTZEI, - STIG ''ÄRR'EL

tffi $Tffit&ffi

fumrrthrukare i $ltlht$,
fntresserade för upplivande av tjur-

rOr."i"*." kallas till iiarins Caf6 månd'
r ' 11397

den 9 december k1"20'

Kyrkokoms@nt
med vespe4, söndagen den 8 decem-
ber kl. 16. Ilirvgång.

Uael[ra fuluralnar
försäljas i SLUTARP vid Sand6ns affär
måndagen den 16 dec. kt. 8-12,30, samt
i KINNARP vid Vilgotsons affär sam-
ma dag från kl. 13.

Vördsamt Bror Andersson, Kärråkra.

I Slularps missions,hrs tZl17.ae.
har missionsförsamlingens sedvanliga för-
sälining håIlits. Pastor Arv. Änderson in-
Iedde, varefter soldathemsförest. C. Wilson,
Jönköping, höll en predikan. Wilson ledde
även förqäliningen, . som inbringade den
vaekra summan av omkring 1,100 kr.



åss&fuws'dett $lufarps lF ha.

ALLT VAD NI BEHÖVEIi, FöR JIJLBOR,DET FINNER NI HOS OSS: ännu leorelisk
ehans lill rerlevinrf.

päron, apelsiner, bananer och clruvor,
radade.

fl.
m.

Åskåtlaresiffrorna öka.

Säg OOD 7U L med BLOTWMOR!
BESTÄLL EDRA BLOMMOR OCH KRANSAR I GOD TID.

Slutarps hlandelsträdgård.
Tel. Kinnarp 48.

KOMEIiVER, stor sortering,
dynn'nurrER, såsom äpplen,

fikon, paketerade och

NöTtFlR, hassel-, pekan- m.

VINItrR, LIKöRER, LJUS M, 1u117.-ub,

u$rk$a!I1hmätiuååU åmdrtsf rfrmål

${lrl$Iffirp mo$x ffi$mämrp
slp-IL.

Flera

Vid en blick på de båda stationssam-
hällena Slutarp och Kinnarp kan rnan
konstatera ett kraftigt uppsving på det
industrieila området. Flera nya indu-
strier ha tillkommit under året, vilket är
ett bevis på invånarnas företagsamhet.
För att börja med Slutarp så finna vi
dår i(onfektions .{.-8. Chic, som har
sina fabrikslokaler inrymda i f. d. me-
jeriet. Tillverkningen utgöres av blu-
sar o. d. Socknens största företag,
Slutarps !Iöbelindustri, sysselsätter f.
n. ett 50-tal man. Ordertillgången är
god och man har fullt upp att göra för
att klara av alla beställningar. Fabri-
lien har efter ombyggnaden rymliga 1o-
l<aler och förfogar över en modern ma-
skinpark. I en tillbyggnad till fabriken
har man låtit inreda såväl bostadslägen-
heter som enkeh'um, so:n man hyr ut tilt
arbetarna och har därmed till en del
avhjälpt den även här kännbqqra bristen
på bostäder. I de övriga företagen så-
som Falbygdens Väveri, Slutarps Snicke-
rifabrik och Ahlqvists Syverkstad snur-
ra hjulen för fulit och tiltgodoser efter
förmåga behovet av varor i varjehanda
branscher. fnom den närmaste tiden
kommer troiigen ytterligare en industri
att sättas igång med tiiiverkningar in-
om den mekaniåka b?anschen.

Byggnadsverksamheten har omfattat
två bostadsbyggen, av vilka det ena är
färdigt och det andra beräknas vara
kiart för' inflyttning under första hälf-
tcn av nästa år.

Flera industri- och bostads-
'byggen i Kinnarp.

nya fahrikcr starta de 
- 

andra ha utvidgat,

Det snart tiliändalupna verksamhetg-
året har medfört både fraurgångar och
rnotgångar, vilket ju brukar vara fallet
när det gäller fotboil. För att gå i kro-
nologisk ordning får man börJa med
vårmatcherna där rnan i seriens fen
matchel hemförde sju poäng o. förbätt-
rade den dåliga ställningen efter höstens
matcher betydligt. Vid omläggningen
av serierna f,ör spelåret tg46-47 vat
Slutarp bland de lag, som fingo flytta
ett trappsteg nedåt, alltså till F'alkö-
pingsserien. Under sommaruppehållet
spelades två matcher mot F loby IF otu.
den av Harry Thiel, Floby, och Carl
Ed6n, Slutarp, uppsatta s. \. E.-T.-poka-
len. Först matchen gick i Slutarp, där
det blev vinst för Ftoby, och vid retur-
matchen i Floby lyckades Slutarp spela
oavgjort. Inledningen i höstomgången
av Falköpingsserien medförde fem raka
segrar innan mair mot Blidsberg tappade
en poäng i sjätte rnatehen. Söndagen
efter hade man att möta sina argaste
konkurrenter om serieledningen, Tom-
tens B-lag, på bortapian. I denna för-
sta seriefinal vann Tornten och kunde
säkra sin serieledning. Även returmat-
chen i Slutarp medförde vinst för Tom-
tarna, varigenom Slutarp praktiskt ta-
get avsågades från striden om serie-
segern. Teoretisk chans till serieseger
finns dock och denna kommer säkerligen
att tagas till vara under vårmatcherna.
En av lagets bästa matcher under året
gjordes i Axvall, då man i en KM-match
föriorade med 4-2 ef.ter förlängning.
lltt glädjande tecken år att antalet
åskådare på hemmarnatcherna ökat i
förhållande till fjolåret. Under året
har även bandy upptagits på förenin-
gens profiram. Ett flertal matcher spe-
lades under vinterns lopp, varvid bl. a.
Itloby besegrades. Tiil kommantle sä-
scn( deltar rnait för första gången i se-
rle och det är i den under V-ästergöt-
lands Bandyförbund l;u'dande Fatkö-
pingsserien. Man ha,r gott llopp orn att
lcunna ordna en plan ilå någon av de
översvämmade mossarna i samhäliets
närhet. Vid köldknäppcn i förra måna-
den vär man förrcsten i,i'ic och tränade
ett par gånger. \iu väntar rnan endast
på att den verkliga kyian skall sätta in
och i likhet med andra utövare av spor-
ten att seriernä skola kunna genomförae
programenligt.

S[.UTARP

i håde

Samhällsbilden i Kinnarp har väsent- I

ligt förändrats uncler året genom en gan-
ska kraftig ökning av såväl industri-
som bostadslcyggen. Frärnst. är det skol-
bygget som dra.r uppmårksarnheten till
sig. Skolan skall vara färdig att tagas
i brul< till hösten 1947 och kornmer att
fylla kraven på tidseniiga skollokaler
och vad därtill hör. Biand de n;va indu-
strier, som startat i år, är Kinnarps
Specialsnickeri, som i nyuppförda fa-
brikslokaler bedriver tiliverkningar av
bl. a. klockfoder, radiolådor m. m. Kin-
narps Mattväveri är ett annat företag,
sorn börjat sin verksamhet i år. Till-
verkningen består av mattor, som frarn-
stälias på handrrävstolar av vilka man
r"ör närvarande har sju stycken. Ut-
byggna-d av lckalerna pågår och driften
hommer att utökas genom inmcntering
av maskinstolar. Bröderna Larssons
Reparations- och Srnidesverkstad har
även utökat, sina lokaler för att på bästa
sätt kunna tillgodose biiisternas behov
av service. Kinnarps Textilindustri har 

Itagit sina nybyggda och rymliga loka-
Ier i besittning och arbetet där liksom
vid de båda återstående företagen Kin-
narps Möbeiindustri och llerrljunga
Gutnmiverkstad pågår för fullt. Fyra
nya bostadsbyggen ha tiltrkommit och ett
&v dessa inrymmer ]okaler för manufak-
turaffär och mjölkkäliare. Ett flertal
tomter ha sålts och komma att bebyg-
gas under nästa år.

Av denna kortfattade översikt torde
framgå, att de båda samhällena befinna
sig i kraftig trtveckling på det industri-
ella området.

H{ON STHONUN G
har åter inkommit.

SANDENS.17974



llllllllllllllililillltflilillillilililililillillitiiililitiitiititiiiiiliililiitliilitl KINNEVED. $hz-a;
I(yrkostämma hölls i tisdags. 'i'ill..rcvi

sotei för under ståmman hiirande räken-
skaper valcles hrr Ivar Gustafsson, Slutarp,
och Ivar JohanSson, AlarP.

- 
Vid samma tlag hållen p&storats'stäm-

ma valdes till revisorer hrr Ivar Gustafs-
son, Slutarp, och G. Oskarsson, Brandstorp'
Till pasiorätsombud att närvara vid under
1947 ev. förekommande förrättningar vid
ecklesiastika bostälten och prästgård val-
des hr Ivar Gustafsson med kyrkovärden
OSkar Gustafsson, Fröjeredsled' som ers.

Beslöts att kalla en arkitekt från hus-
hållningssäIlskapets byrå för lantmanna-
Oyggnaäer att undersöka betingelserna för
en-ny ladugårds läge på Prästbolet.

&mrå

|(rnnsveds Erk, $iukkassa

ett gott n;rtt ån
tlickorma i $rnålamd

:-: J ii ': ""biisåkerf.
I(innarps Laqfi 

.

Jaftn frsnilon,

I[8[{.
Ett hjärtligt tqpk till A.-S, Ktnnärps

Textilindustri för julgåvan vi, fått mot-

håller uppbördsmöte i Kinnarp hos ex-
peditören den 19, å Siutarps kaf6 den 20

dec. tr'ör att räkenskaperna skola kunna
slutföras i rätt tid vid årsskiftet uppma-
nas medlemmarna att betala avgifterna
på därför avsedd dag.
L7978 Styrelsen.

4P'tl$' vartofta SK och stutarps rF
möttes i söndags i en banclymatch, sorn slu-
tade med en seger för Vartoftalaget med
3--2. I rJr;a segrande laget märktes mest
kedjespelarc r{+|.s lll:.rlsson, S. Klingberg
och L. Käch ,:Oderna Einarsson voro bäst
i försvaret. ,lutarp hade sina bästa i ked-
jan samt i ,nåIvakten.

- 
Annandag jul mötte Sportklubben

Trädets i!- i en vänskaplig uppgörelse.
Sporiklubben nödgades ställa upp med re-
9(tr, ctonat lag och giisterna hade ingen
s{årighet att inregistrera en seger med
lrela 8-1. Man lade mest märke tiil snabb-
heten och det goda samspelet i det gästan-
de 'ii.rf,.fls1s13get, som f. ö. hade en god måi-
vakt,

Flera postturer f,'alköping-Lanileryd?
Kinneveds kommunalfullmäktige anhål-

ler hos poststyrelsen att ytterligare en
posttirr i yardera riktningen skall 'inrät-
tas på Iinjen -F alköping-Landeryd.

zrfiz-\e,
taga,
7?.,*:!7 Forsonalen.

Julmm$$&rt$
BleEk- och Ftåtslageri

utför alla inom branschen
förekommande arbeten.

TEL.37.

SÖNDAG
K1.5,45 o. 8
Barnförbj.

INGA LANI}GEEI
STIG OLIN
MA-RIANNE LöF'GREN

W,' EB F f,E
åE{EAiB,.,,.

En svensk film i bästa klass,

Med tack föP det gångna ånet

6nskän iag mina ärade kunden

$WLffiMPPS.

{råg-&n
löses lättast genom
ett besök hos oss. *

Sand6ne"

ffiaf?s
i FöRENTNGST,OKALEw, ST,UTARP,

'lördagen 
den 28 dec. kl. 20.

MUSTK: INGBR,ITTS KÄ.PELL.

12113 Kommitteraile.

SÖNDAG
KI.5,45 o. 8

Barntillåten.

SICKAN CARLSSON I
ÄKE GRöNtsEBG

En film sorn publiken länge väntat
på.
Romantisk, rolig, trivsam - och med
många glada skratt.

SÖNDAG
K1.5,45 o. 8

Barnförbj.

INGRID BERGMAN
CHAR,LES BOYER,

Gasfjus
Säkerligen den mest, sPännande och
starkaste film som visats. WMfiTä.I

cEoRG FoRrvrBY I
i skrattsucc6" I

FLYGFraraJElr 
Ir FL$TTAN I

"Det finns tillräckligt med roliga si- |
tuationer och gags för att hålla I
skrattmusklerna i gång i 1lä, tim." 

I

?;rllL Avloppsplan bör uPPrättas
'10' för Kinneved.
I sin inspektionsberättelse framhåller

förste provinsialläkaren beträffande
Kinneveds socken, att inom de båda in-
till varandra gränsande stationssamhäl-
lena Slutarp och Kinnarp numera rå-
der reglerad byggnadsverksamhet. Av-
loppsplan torde därför böra uppgöras
snarast möjligt. X'. n. ledes spillvattnet
medelst separata ledningar titl närma-
ste dike eller till s. k. stenbrunn (ab-
so:'ptionsbrunn).

Vattenklosetter hade installerats
utan att hälsovårdsnämndens tillstånd
härtil'l blivit i vederbörlig ordning med-
delat.

Friluftsbad hade anordnats vtd Väst-
ra Kinnarp: från en utvallningskanal
ledes vattnet till en stensatta bassäng,
2Ax72 m. och 1,80 m. vid högsta diuP.Nils Johansson,

12398

rY Iung Ko,
r.-fri, i snar kalvställning till salu hos
Bertil Kjellander. Tel. Kinnarp 41.

L el. motor,
5 hkr. och 1 mlndre manbYgg-
nad för avflYttning till salu.

Elnar La'sscn, KlnnarP. Tel' l8'
KalvkoP,

r.-fria, önskas köpa.
tel. 24 Kinnarp. lAnläggningen borde kompletter-as med

I toaletter och avklädningshytter.


