
till fabrikör E.
den storartade
gångna året.
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Ett ve&"$xtt tack
Gabrielsson, Slutarp, för

julgåvan, .sarn-t för det

Fersonalen"

s{.}r{.13åt;
Iii. 5,'jt", c,. 5

B[jF] pÅEFJOT ortr I_,OU CO5?ti_-r.I"t:"C,

i al!t -iir'ir:..r.s roLi;;a f,iilio

s*rå # åå fl *'*r lå rj$
qlwäa ilä i1+- äa 

'{}i''trjli 
r'ä

$flestmrps nmlsslonshus.
F.iilutl:rgssliolans .Iulfcst söndagen den

5 jrin. kl. Ji. Söndagsskolbarnen, sanga-
re ur "l,andstormen" och Arv. Anders-
son medv.

Kaffe serveras.
Offer för söndagsskolan upptages.

Ä11a välkomna. 35

Direktionen för Frökinds kristids-
förtruntl qlra+.

har vid spr4qan[räde, tlll ordf. och
kassör för innevarande år omvalt f.
folkskoll. Axel Nilsson, Kinnarp, och till
v. ordf, nämndeman Per A. Andersson,
Brismene. Till ledamöter i Frökinds
kristiilsnämnd för år 194? valdes för
Kinneveds kommun nämndeman Erik

ustafsson, Kinnarp, med lärarinnan
Ingegärd Andersson, S'lutarp, som ers.;
för Vårkumla kyrkovärd O. Gustafsson,
tr'röjeredsled, med lantbr. G. Wård6n,
Nohlg., som ers.; för Brisrnene nämn-
deman Per A. Andersson, Angrimstorp,
med hem.-äg. Arthur Karlsson, Österg.,
som ers. samt för Börstig hr E. W.'Niss-
wirndt, Vintorp, med arrend. C. J.
Holm. Prästbolet. som ers.

,Till ordf. i nämnden har kristidssty-
relsen förordnat hr E. W, Nisswandt
under innevarande år och som v. ordf.
Erik Gustafsson.

trngen gfir sii]<er: när rA.-C" ge:: s,i-- ,
titrI ai{i vär:da uf}ii *cPr ned pfr e}cr; $
f,ine, väl:nd{jl1 

$

?f,illTlf'.ril{}}Å{]}lH i;;1, 5,,{5-ti. nBaint'ö;i,j. !
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KINNEVEDS PASTORAT.
Kinneveds socken.

Födde 19, döde 5,.infl. 66, utfl. 62.
Folkmlingdenr sonl vid årsskiftet ut-

gjolde 9910 hade under året ökats med.18
personer.

Vårkumla socken.
Födde'6, döde 1, infl. 13, utfl. 19.
Fotkrnängden,: iom vid årsskiftet ut-

giordb 192,' ha.de Under året minskats med
.1 Berson. .. ""t'

Hela,pastorotets fglkmä,ngd,
å{et: ökaf.s .med 17, utgjorde,vid
1,183 personer-

som under
årsskiftet

^tryr-{r.t' Åsar"p vände 0-l till 5-2.
Åsarp IF vånn en överraskande stor se-

54er ö',rer Slutarps Itr' vid bandypremiären i
Falköpingsserien. Resultatet blev 5-2,
vilket efter spelfördelningen kanske var
något i överkant.

Slutarp tog ledningen nästan omedelbart
efter avslag genom cf. Josefsson. Åsarp
fick emellertid alltrner hand om spelet och
hade vid pans tagit ledningen med 3-1.
Josefsson reducerade i början av andra pe-
rioden men onedelbart efter öl<ade hem-
rhalaget på till 4 2 och slutresultatet
fastställdes strax före fu]l tid. Åsarps
mål gjordes av cf. Johansson 2 samt vy.
Andersson, r'i. Strandberg och hy. Törnell.

Det gästande lage+. samspelade mån61a
gånger bättre än Åsarp, som det var dåligt
l:estäilt med avslutningen. Därtill kom
att hb-kedjan e.j understödde så bra. Ås-
a-rps och planens bäste spelare var hy.
Törirell, vilken I'ar både snabb och boltsä-
ker. Vidare märktes mv. Ändersson och
vb. Lindblad. Slrrtarp hader sina bästa i
r./b. Rehn. cf. Josefsson och hv. Andersson.

Säll, Trädet, dömde utan anmärkning.

Spolerska
yan c)ler nybörjai'e erhiLller gcnast
anställning.

Falbygdens Väveri,
SlutarP. Tel. ä8 KinoarP'

För stölil av en klocka
stod eq person från Kinnarp tilltalad'

Han hacle pa ett avträde funnit en kvar-
glömd kloc-ka, värd c:a 40 kr. samt behål-
iit d"trnu under en tid av 4 månader' Han
hacie iche på något sätt sökt utforska vem
klockan tiilhörda och även vid ett tillfäIle
sökt sälja den. Det blev 40 dagsböter ä
kr. 2:50. t&lr-'tl.'

SÖNDAG
KI.5,45 o. 8

Barnförbj.

Stwpyl Tffimk Wfr,t

un,ftgwt ffiPswwt"
En film orn ung kärlek efter Olle
Hedbergs roillaner om I(arsten Kir-
servetter i Äke Ohbergs regi.

IIASSE EI(MAN, EVA HDNNING
OLOF' WINNEBSTR,AND
IIJöR,DNS FETTERSSON

INGBID BACI{LIN
ftIAK,IANNE GYLLENHADIMAR.

"Sällsynt fin och charmfullt spelad
film." Idun.

Kinneved
Extra gällstämma

i Rossbackens skola fredagen d. 1?

1;rn" l:l.l? kl. 15.

iircrrcl'r: Ladugårdsbygget.
Orrlf,

Tillkännagiuanden

Mot talong 111, 112, 113, 114, 115
utlämnas

lillä$U$kortr
Brismene torstl. 16 ian. kl. 10.
Vårknmla, månd. 20 jan. kl. 14.

Slutarp månd. 20 jan. kl. 16.
B)karps skola onsd. 22 jan. kl. 18.
I{innarp måndagar kl. 9-12.

FR,öKINDS KR,ISTIDSNÄMND
Börstig. 373

N. T. O.
N. T. O i Kinnarp anordnar enskilt

möte i Slutarps lokal onsdagen den 15/1,
kl. 20. Medverkan av Anders Elfström.

Intresserade hälsas välkomna.

Styrelsen.

Ärbetslöshetsnärnnrlen i Kinnevetl.
På därom gjord framställning har

Iänsstyreisen förordnat nämndeman E.
Gustavsson, Hassla, Kinnarp, att uuder
år 7947 vara ordförande i Kinnevcds
komlnuns arbetslöshetsnärnnd. Till er:r.
för Gustavsson har länsstyrelsen för-
ordnat handi. E. Samuelsson, Slutarp. .

Vidare har länsstyrelsen till revisor
av arbetsiöshetsnämndens verksamhet
förordnat poiismannen D. Everland,
Kinnarp, med handl. J. Karlstedt, Kinn-
arp, såsom ers. glrg.

liarn manträde
ined delägarna i Fröje m. fl. (Fisabäc-
trens) dikningsföretas,^ hålles hos under-
tecknad tisdagen den 14 jan. 1947 kl.
17. Ärenden: Lantbruksingenjörens ut-
'åtande och kanalernas uppgrävning.

Halsäng, Kinnarp, den 9 jan. 1947.

t$ym

t1< Nils Ax.



Man och man emellan har man den se-naste tiden ofta diskuterat frågan: vem
skaU tä den fjärde F"T-skölden ? De tre
tidigare ha som bekant tilldelats Gösta
Leandersson, Rune persson och Jngrid Jo_
hansson. Vem skall då bli fjärde nåmnet i
denna för'närriliga rad ? Ja, vi ha gjort en
inventering av de mera framträdande
idrottsmännens i våra bygder prestationer
under 1946 och kommit till det resultatet,
att det främst är två man, som allvarligt
aspirera på utmärkelsen. Och det är min_

SköI,dkandidat I: tlt'9.

Harry Arvidsson -
$verigetrea i kula.

Ha,rry Aroidsson sa,m,la,l. si,s.

sann två resliga itlrottskämpar av den
rätta ullen.

I dag presentera vi den ene av dem.FAIK:s kulstötare Harry Arvidsson, som
bekant bördig från Kinnar.p. Någon när_
mare presentation som idrottsman behöver
Harry näppeiigen för vår läsekrets, utan vi
nöja oss med att granska, vad han åstad_
kommit under 19r[6.

År 1945 nådde Harry 14,gb och kom med
detta resultat trea i Sverigestatistiken för
året. fnför. fjolarssäsongen var det när_
maste målet: över 15 meter, och Harry gick
in med verklig' frenesi för.att nå detta. Det
började också lovande med 14,6b vid. Kvil_
les tävlingar i Göteborg och sedan blev det
l-4,50 och andraplats vid första mötet med
trevlige trätobrodern Thage pettersson i
Karlsborg. Så kom mullsjökursen och även
om den naturligtvis var mycket nyttig, så
bringade den I{arry ur rytmen för omkring
en månad. Den24juli blixtladc emellertiä
FAIK-aren tiII i Skövde och förvisade
Thage P. till andra platsen samtidigt som
han satte nytt personligt rekord. I början
av augusti och fram över SM var formen
tyvärr dock inte den bästa. Den absoluta
botten nåddes i Alingsås den 4 l- två täv_
lingar samma dag 

- och i clen hårda kon_
kurrensen på SM fick Harry nöja sig med
sjätte plats. Nu tyckte Harry tydligen att
måttet var rägat och iisknade till ordent_
tiCt. Resten av säsongen blev också strå-
lande med enbart goda resultat. Sålunda
blev han tvåa i Malmö efter Kjell Nilsson
och i Göteborg 

- där han blott släpp_

:t:jrj:::l+r::+iirrl

te europamästaren Huseby före sig i
blev det för första gången övcr de 15. net I

siffer'nlässigt sett t:rindrc goda iesultatet i I

triangelrnatchen förklaras därav att banor- 
I

nå voro alideles vattendränkta. IJnder sep-
tember blev det sedan enbart gocla resultat,
som visade, att Harry hade 1b meter och
mer till i kroppen. Fullträffen lät dock
vänta på sig till år:ets sista - Harrys 20:e

- tävling, då han i Lidköping stötte kulan
15,16 i den förmodilgen bästa kultävling,
som förekommit mellan svenskar: Thage
15,55, Roland Nilsson 15,3? och Harry 1b,16.

Med 15,L6 behöIl Harry Arviclsson sin
tredjeplats i årsstatistiken för Sverige ef-
ter Roland Nilsson 15,69 och Thage p.
15,55.

I den'svenska statistiken genom tiderna
beiägger Harry nionde plats. Det fina säll-
skapet har följande utseende:

lefi 'a?. Kinneveds SLU-avd.
har haft årsmöte. Av styrelseberättelsen
frarngick bl. a. att antalet mecllemmar vid
årsskiftet var 94 st. Under året har ?
praktisl<a tä.r'lingar anordnats med 6g delt.
Till styrelse tör är 7947, valdes B. Nilsson,
ordf., R. Göiansson, v. ordf., Vera Nilsson,
sel<r., I,fargot driksson, v. sekr., K.-E.
Eriksson, kassör, och Ulla Danielsson, bitr.
kässör; ers; R. FreclrikSson och G. Svens_
son. Tiil revisorer utsågos H, Kä[6n och
lT. Abrahamsson. Att jämte ordf. repre-
sentera avd. vid distriktsstämman utsågs
K.-G. Gustavsson och H. Käll6n och till
styrelseiedainot i EIr. utsågs B. Kjellander
oclr i SLKF Alice Gustavsson. Vidare fö-
rckon bl. a. val av programråd, politisk
informationskommittd, pressreferänt o. s.
r-. Elter mötesförhandling följde kaffeser-
vering' och en stunds samkväm. Som av_
ttl*tl"_ sjöngs "Du gamla, du fria".

I

G. Bergh, Göteborg
R. Nils-son, F 11 .:......
T. Pettersson, Lidköping,
W. Ilahmqvist, Hellas, . .

S. Norrby, Hellas, . .. . ..
A. Fernström, Brandk. . ,- II. Willny, Hellas, ......' 4. Romare, Eksjö, .. .. . .

H. Arvidsson, T'AIK, ....
K. Nilsson, Malmö, . ... ..

Ho,rrEs å,rsfacit:
Juni 5 Göteborg

72 Karlsborg
26 Lidköping

Juli 9. Göteborg
12. lalköping
t4 Tibro.SkM
27 Borås DM
23 Malmö
24 Skövde

Aug. 4 Kville
4 Alingsås

11 Stockholm SM
14: Rydboholm
28 MaImö
29 Göteborg

Sept. 1 l'riangelmatch
4 Borås
8 Skene

22 .Mariestad
29 Lidköping

Summa: 20 tåvlingar.
Medelplacering:. 2:a.
Medelresultat: 14,53.

1936 75,84
7946 15,69
1946 15,55
1934 75,37
1933 15,30
1938 75,27
1945 15,22
1943 15,18
1946 l5 16
1946 15,14

14,65
14,50
74,47
74,32
14.51
14,51
74,54
74 79
14,95
L4,O2
13,88
44,20
1^ a,
14.70
15,04
1+,16
74,67
14,85
14,46
15,16

SÖI{t}AG
K1.5,45 o. 8

Barnförbj.

1:a
2:a
2:a
?:a
1:a
1:a,
2:a
3:a
1:a
1:a
2:a
6:a
2:a
2:a
2:a
2:a
3:a
2:a
2:a
3:a

GEOR,GE FANT
ÄIIE GR,öNBERG

EVA DAITLtsECK

Britta i
grosshandlarhu$et
En a,v svensk filrns största fram_
gångar.

SLUTARP

Da.lnsk konsthore rnE
nu inkommen.

SANDENS.

Arrendeöye rldife/se.
Arrendet å pRÄsrBor,ET i KTNNEVEDS socKEN överlåtes den 14 mars7947, Gården omf. 90 tnrd odrad mark samt b0 tnrd goda beten. rränv. till ar-rendator Sa*lomon Gustafsson, tel. 2l Kinnarp. 745

S/ryfaqps I F
ÄPISMöTD fredagen den 24 januari

1r1. 19,30 i Föreningslokalen.
Lördagen den 25 jan. kl. 20 årsfest.

FalköpingsKIIUM 3 2 0 1
Åsarps ltrl'
Siutarps IF
Vartofta SK

FALKöPINGSSER,IEN
tr'alköpings KFUM-Trädets IF 1-L0
Vartofta SK-Slutarps IF. 8-6

Trädets IF 2200 4
/
2
2
0

2101
21,01"
3003

IO-f
l0-"72
6-4
8-8
+-ay

659 Styrelsen.



Hqrry Arvidsson
den fjarde FT-skölden

för

relr-wt.
'"fdrottsträff" den 26 jan.

Harrg Arui,ilssom blets d,en fitirile i, raden au FT-skötdinnehauare. Det
uar dfter en hå;rd, stri,il,.meil allrcjund-i,d,rottsmannen Tqg" Leuchouiw, som
ham uid' ti,sdagsktsiillens jurEsannmantr(ide gick segran(te ur sffid,en: ilen bdste
iilrottsmannen i, Falköping och på, Falbygiten uniler 79+6.

Vid sammanträdet besannades snart nog
vår förmodan, att striden om 1946 års
bäste skulle bli håidare än de val. "de nio"
tidigare haft att träffa. Nu hade man tvö
synneriigen värdiga och högkvalificerade
representanter att välja på, två pojkar med
en vilja.och en framåtanda, som kan för-
sätta perg, med "råg i ryggen" och besjäIa-
de av ett sjusärdeles kämpahumör och en
dito idrottsanda. Det var två pojkar, vars
idrottsliga bedrifter vägde tämligen lika,
och som ifråga om "hedrande och beröm-
värd vandel" .- y61ep det talas i sköld-
stadgarnas 1:a $ - äro de yppersta repre-
sentanter för vår bygd. Kort sagt: juryn
hadd att väIja mellan två karlakarlar.

Och att det inte blev något lätt val säger
sig självt: det var ju oerhört svårt att
jämföra 'centirnetrar 

-.ofta i antal om-
kring 1500 

- med den serie av förnämliga
resultat, som den andre kontrahenten hade
presterat i tre idrottsgrenar. Efter gött och
väl en timmes debatt hade juryn benat upp
problemet och fattat beslut om att Harry
Arvidsson skulle tilldelas den fjärde FT-
skölden.

Det, som vägde tyngst i Harrys vågskåI,
var hans prestation, att trots stilomlägg-
ning och därmed följande psykisk press ha
förmått öka sitt personliga rekord i en så-
dan teknikgren som kulstötning med 31
cm.; att han i 16 av sina 20 tävlingar käm-
pat mot landets yppersta elit; och att han
trots denna mördande konkurrens kunnat
hålla sin placering från 1945 som Sveriges
tredje i kulstötning.

Striden var avgjord. Harry Ärvidsson
hade vunnit den jämna kampen. Men Tage
Leuchovius hade - 

med sina prestationer

- kämpat och kämpat väI. Och var viss
offi, att han kommer att fortsätta att
kämpa.. ..

SÖNDAG
K1.5,45 o. 8

Barnförbj.

.{LF KJELLIN
MAJ-BRITT NILSSON.

' STIG JÄR,BEL

$mf; är mim mmdslN
"Bäst är ,{lf l(jellin, sorn för varje
gång allt tydiigare framstår; som en
av svensk films bästa tillgångar"

MT.

Ku l*enar åem ma

pä rummet...

- Grattis, Harry.. . -

Orden riktades till blivande innehava-
ren av fjärde 'liT-skölden, FAIK:s kul-
stötare Harry Arvidsson, vilken inför
gratulationen var ett levande frågetec-
ken, men drå han erfor vad det var frå-
gan om, spred sig ett brett leende över
hans vänliga ansikte och han fick fram:

- Jaså, det blev jag....

- Kom det överraskande då?
._ Det är klart, att man hade gått

och hoppats, men då jag fick se Leucho-
vius' meritlista, trodde jag nästan, att
jag inte hade någon chans. "Jaså, det
blev jag i aIIa fail", kommer det en
gång till.

- Viiken av d-et gångna årets tävlin-
gar sätter du. främst ? r

- Otviveläktigt den sista. Inte bara
därför att jag"då npdde mitt båista re-
suJtat utaq myqket Jöt' atl ihg iie lrat
med i {eh -. enligt experterna - främ-
ita tuttavtl4g, som hållits mellan sven-
skar. Därefter sätter jag götebprgstäv-
Iingen mot europarnästaren Huseby. Det
var en härlig känsla, då kulan äntligen
hamnade på: rätt .sida om 15-meters-
strecket.

- 
Det var väi 15, du närmast siktade

på, d1 sä:ol€ien började?,

.- Ja,.clet var det, men skall jag vara
riktigt ärlig, så hade jag ännu mer i ki-
kar'n: så clir 15,50r 'Jag tränade oer-
hört hårt i fjol och siktade'högt. Säson-
gen biev:väl därf'örr inte prqcis, vad jag
hoppats, på. .Ka'starkursen i Mullsjö
'bringade m;g fattiskt ur'gängornp' Jag
laäe då om dtil;. meri'var: senare tvungen
att åtelgå till min gamla. Men Jag har
komrnil'underftrnd med,'att båda de sti-
lar, jag använd'e i iJol, voro aviga. Så

nu h.år jag börjat med en nY. . . '

- Mitt i. vintern ?

- Ja, jag började i november. Jag
triinai hemma på rummet både med och

irtan kula, rhen det blir förstås ingen ut-
'stöt....' Det är främst höftarbetet,
sorn jag måste lägga om. ,Tidigare luta-
de jagi mig framåt för mYcket i ut-
gångsställnrngeri, varför höftarbetet inte
blev effektivt.

- Och hur triinar du i övrigt nu ?

. F.dre , jul nöjQq jag mig med två
gånger i.vecka& men Inu tar jag en eller
ett par'träningstimmar varje dag. Jag
växlar.om med promenader, "pulsning",
skivstång m. m. - 

men jag tar det litet
lugnare med stången i år.

- Och du siktar på ?

- Ja, i år kanske det kan bli 15,50'

Och det behövs nog - och kanske mer
till - 

pm man skall kunna tamPas med

vännen Thage ordentligt.

Kreaturs- och
f .. | /.
LOSOreaUKtlOner

för::ättas i
fl,isholmen, Luttra, den 27 februari,
Marbog., Slutarp, den 5 mars,
Sörgården, Sköttning, den 8 mars,
Axtorp, Leds6;., Kinnarp, den 12 mars,
Karl Gren, Ledsg. Sköttning, den 11

mars.

Vidare annonser framdeles.

Slutarp den 22 jan. 1947.

oo{ Ragnar Johanson.

Sen nAIVg
som av misstag fick en svart skinrimös-
sa förbytt hos dr Behm måndagen,den
20 d:s torde vänligen ringa 51 Kinnarp.

Kinneveds
Röda Korskrets

årsrnöte i Slutarps skola måndagen
2T jawafi kl. 19,30.

Styrelsen,

har
den

747
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ffiU}ROTTSTRÅS'F

= 
| I sån:band härded kåserar den kände och

= 
I uppskattade ielrdttsinetruktören

J{turtirc #q.ou&(yn
om Europamästörskapen i fri idrott i Qslö
t946.
I anslutning härliill blir det

på cÖsre oLANDERS FrtM om EM i
Oslo. " 

i"'
{ritt inträde.

I'nf köpingsserien ! w4-tD.

Trätlot-slutarp 3-3.
I söndagens match, mellan rubr. Iag, som

spelades i Trädet på grund av att Slutarp
ej kunde ordna en spelduglig plan, överras-
kade gästerna genom att dela poängen med
hemmalaget. Resultatet får anses vara rätt-
vist efter spelfördelningen. Hemmalaget.
som fick ställa upp med två reserver, blev
rnest lidande av det hindersamma snölagret
på isen. Det var god falt på spelet från
början och dct var ganska jämt fördelat.
Slutarp. spelade bra, försvaret täckte vä1
och kedjan kom upp i anfall, som voro gän-
ska farliga r-nen det brast i avslutningen.
Trädet tycktes ha svårt att komma igång.
Omändringen i iaget på grund åv reserver-
na skapade i början en viss osäkerhet. I 24
min. blev det l- 0 genom cf. Detta piggade
upp hemmalaget som en period frarnöver
ansatte Slutarpsförsvaret, som i 28 min.
ådrog sig ett frislag viiket förvandiades i
rnål av vi.

Slutarp inledde efter paus med en stark
period. Deras höverving tiliäts a,tt alltför
nycket operera i frihet och det blev hi.
soll rned två vacl<ra måI i 4:e och 9:e min. 

i

ändrade ställningcn till 2 2. Trädets inål- j

vakt {ick göra f lera ingr'jpanden på farliga 
I

skott. Matchen blev stundtals ganska het- |

sig och dnmaren horde i tid ha iagt sordin 
I

på spelarnas "semtal". I 30:e min. gjorde I

hemmalagets snabtre hi. en soloraid genom 
i

gästförsvaret: 3-2. När några minuter 
I

återstodo iyckades gåsternas hi. vid en till- 
|

trasslad situation förpassa bollen i må1. I

Slutarps t'ästa voro: hb., halvbackal och
högervingerr i kedjan, och i hemrnålaget 

I

inärktes för'utom måIvakt, även halvbackar I

och i kedjan hi. I

Domare: K,-8, Hellström, Falköping. t

KiNNEVED" s/t-,t>.

Kinneveds komrnunalfullrnäktige' hade
den 21 januari sitt första sammanträde in-
nevarande år'. F. orclför'anden häIsade väl-
komrnen och erinrade om att fullmäktige
fått många nya iedamöter samt uttalade
den förhc-rppningen, att samalbetet även i
frarcl-ic-ien n-råtte bii iika gott som det all-
tid varit i Kinneveds komrnunalfuilmäktige'
Ti1l ordfövande i fulimäktige för ät 1947

vglcles hcrrrmansägaren Evald Johansson,
Alarp, till v. ordf. kyrkovärd Reignar Jo-
hanssorr, Siutarp, och till rsekr. nämndeman
.Erik Gustavsson, Hassla, alla omvalda'
Kinnarps och Slutarps idrottsföreningar
hacie i 

-skrivelse tili fullmäktige anhåIlit
om biclrag tiil sina onikostnader för idrotts-
verksamlieten under ät 7947 med 100 kr'
till vardQra föreningen. Kqrrmunalnärnn-
clcn hade tillstvrkt och fullnräktige bevilja-
dc bidreget. f-:n fr'amställning från folk-
skoiestyielsen om anslag till fri, undervis-

tlZ-qz-
I{innevedskretsen av Svenska Eöda korset

hade den 27 jan. årsmöte i Slutarps små-
skola. Kretsen arbetar nu självständigt un-
der Sharaborgsdistriktet av Svenska Röda
korset och hade under det gångna året 68

mediemmar. 55 skolharn ha under året er-
håilit tandvård och i tandläkarearvode har
utbetalats 2,047 kr.

I styrelsen omvaldes för är 1947 köpman
E. Sandön, fru Anna Sandin, fru Rul Lars-
son, fröken Ingegerd Ander$sotr och nyval-
des hr Sten Ahiqvist. och fru Brita WiI-
gotsson, ers. kyrkoherde I{urt Larsson och
köpman Olof Nilsson. Såsom ordförande in-
till år 1949 har av distriktsstyrelsen utsetts.

å Sverkllstorpssjön. Trädet
söndå,g ki 1.30 em.
SI,UTARPS I. F.

Kinnarps l. F.
håller ÅRSMöTE på kaf6 Kinnehall
torsdagen den 30 jan. kl. 19,30.

Stylelsen,

SONT}AG
KI.5,45 o. 8

Barnförbj.

ADOLF JAHR, R['T IXOLM,
LASSE KBANTZ

En filrn efter Oscar'Wennerstens
kända skärgårtlspjäs.

Ett strålande folklustspel.

Bröllopet på Solö

kantor I'I.. Josefsson. Till
des köoman G. Sandin och

revisorer omval-
fru Ingrid Nils-

840

son med fröken Sonja Andersson och fru
Vaiborg Clausson som ers.

Årsmötet besiöt. att enligt särskilda be-
stämmelser låta de flyktingbarn, som vid
höstterminens slut undervisades vid distrik-
tets skoior, erhålla tandvård under år 1947.
Vidare beslöts att höja skolbarnens tand-
vårdsavgift till kr. 5. Detta sistnämnda be-
siut rnotiveras av de stora omkostnader,
som äro förknippade med tandvården.
Trots den nu årliga tandtrehandiingen har
det nämligen visat sig, att kostnaderna pr
barn fortfarande äro avsevärda. Möjtighet
finnes dock fortfarande för mindre bemed-
iacle att efter hänvändeise till styrelsen er-
hålla helt fri tandvård. Styrelsen fick i upp-
drag att i likhet med föreg. år anordna
Röda Korsfest i Slutarps föreningslokal.

ninssmateriai i fortsättningsskolan för
skoilistriktets egna barn besiöt fullmäk-
tir:e hifalla. Vidåre bcslutade kommunal-
fu"thnäktige ingå till Generalpoststyrelsen
mcd uoolökun- om att postgången å lant-
brevbäringsiinJen Kinnarps-Halsäng ut-
ökas tiItr on tur varje dag utom söndagar
samt utsträckcs till lrröje och till Naglarp'
Försiag viicktes aLt fullmdJ<tige vid ett
kommindc sammanlräde skulle upptaga
till. behandling frågan orn fondeinas för-
vaitning i framtiden.



OLÄMPLIGT OCH LÄMPLIGT.
I Falköpi,ngsseri,en öuerraskad,e Trci-

d,et med, att blott spelo, oaugjort mot
Sluto,rp - trots lördelen au hermma-
plan. Nu ha"r d,et uptpstå,tt li,tet gng otn
bed,ömningen au mo,tchen och i, Trcid,et
tycks ma,n scitta tro tr,ll en hörsiigen "att
ilomar'n skulle ha erbjud,i,t sig att döma
tiJI Slutarps fauör för en erscittning aI)
g: 50".

Tror man i, Trcid,et, att en ilom,a,re &r
7911? gör sig skgld,i,g ti,l,l d,yli,kt . . . En-
li,gt uail, ui, erfarit förhåller det si,g så,,

att em person, som kom på, tå,get i Slut-
arp - aid resan töll matchen i Trtid,et

- skrimtat och sd,gt ti,ll ilomaren: "Du
tdr 2: 50, onx d,tl hjiilper oss" eller ndgot
i dnn stilen. Naturligtuis l,å,ter sig inte
d,omaren på,uerkas a,D iletta.

Insänt.

Matchen Triidet-Slutar?.
Med anledning av det i torsdagsnumret

rmnärrrnda gnyct kring domsluten vid ifrå-
gavarande match, skall här nedan angivas
en del bidragande orsaker. Med det för'lopp,
;om matchen fick, skall rättvisan i det upp-
nådda resultatet ej bestridas. Enligt objek-
tiva vittnen, som stodo väI placerade, var
dock Slutarps första måI offside och det
utjåmnande måIet kom ttll på ett sådant
sätt, att ett frislag för Trädet i stället bor-
de varit på sin plats. Dessa och en hel del
andra rent elementära felgrepp av doma-
ren skapade en osäkerhet som spred sig allt
mer under matchens gång och ett en del

spelare fattade humör är vål ganska för-
klarligt men kanske inte försvarligt,

Vad beträffar påståendet om, att man i
Trädet tror, att domaren för 2:50 skulle
döma till Slutarps favör, förhåller sig så-
lunda. På nedresan till Trädet befann sig
även en 1'rädets spelare på tåget, vilken
åhör'de det i tidningen relaterade samtalet.
Efter matchen, innan värsta hettan lagt
sig, serverades domaren fjädern från tåget
i form av ett s. k. "fläskben" Iydande i den
här stilen: "Nu skulle du behöva ha 2:5O
extra av Slutarp för den här matchen."
Tog domaren det som skämt första gången,
så behövde det inte bli något annat andra
gången heller.

Att ingen i Trädet eller inpm idrottsför-
eningen tar det som något allvar det in-
tygar

Ref erenten.

Vi skuile ej ordat om den här saken, om
vi inte fått ett telefonsamtal från Trädet,
av vilket med önskvärd tydlighet framgick,
att man där inte avfärdade "2:50-pratet"
som enbart skämt. Den spelare, som ytt-
rade: "Nu skulle du behöva. '." borde f. ö.

rapporteras till förbundet för laga näpst.

-En r.-frfi tjur,

N:r 61 Stor kneaturs- & lösöreauktion
å PRÄSTGÅRIIEN, Kinneveds s 3n,

tisdagen den 11 mars kl. 10 f. m.,
varvid/Lantbr. S. GustafsÄon låter försälja all sin därvarande yttre lösegen-
dom, varav särskilt nämnes
c:a 45 st. nötkreatur och 15 st. värdefuila hästar . O b s. 2 st. A, B.-ston,

Utförlig ånnons'senare.

ANBUD
Kinneveds skoldistrikt infordrar här-

med anbud å 300 kubikmeter skärvad
sten, passande dels för skärvsättning
och dels för krossning. Stenen skall
uppläggas å anvisad plats. Anbud ställ-
da till skolstyrelsen skoia vara inkomna
till Erik Gustafsson, Hassla, Kinnarp,
senast den 15 februari 1947.

Kornmittetatle.975

till årsmöte i
Slutarp fredagen

Kinneved-Vårkumla

RLF-avd.
håiler ord. ÅRSSTÄMMA i Förenings-
huset, Slutarp, tisdagen den 18 febr.
1947 kr. 19.

Kl. B familjesarnkväm.
Proeram ä kallelsekorten.

Styrelsen.

Kinneveds Högerfö,rening flZ'q|-',
höll årsmöte i Föreningslokalen Slutarp I

den 5 febr. Styrelsen fick följande .a**ur_ |

sättning: ordf. Ragnar Johanson, v. ordf. IAxel Nilsson, sekr. G. Sandin, kassör E. I
Samuelsson, samt Gunnar Carlsson, Ivar I
Gustafsson och l.Iils Ax; ers. Nils Johans- 

I

son och !'redr. Andersson. I

Il,evisorer blevo Victor petterson och J.
W. Andersson, ers. J. A. Nilsson.

TiIl ombud vid förbundsstämma valdes
Ragnar Johanson, Axel Niisson och E. Sa-
muelsson.

Elfter kaffeservering höll sedan ombuds-
man E. Hallander, Skara, föredrag om
dagsaktueila riksdagsfrågor och vjsades
den utmärkta fiimen om Iandstinget och
sjukhusen.

Ordf. avslutade mötet.

Cift körkarl
helst med vuxen son, erhåller anställ-
ning 1413. Mönarps gård. Tel. 54 Kinn-
arp. 1262

I

I

l

l
6

5
I

0

Linjetraf ik Falköping-ö. rranemo.Sjl>.
Järnvägsstyreisen har bemyndigats

att i anslutning till bedriven linjetrafik
för person- och godsbefordran bedriva
samma trafik på vägsträckorna tr'alkö- 

Iping-Luttra-Slutarp-N. Äsarp-Trä- |

det-Blidsberg-Dalum-Lena och Bå-l
rarydsby järnvägsstation-östra Trane-l

SÖNT'AG
Kl. 5,45 o. I
Barnförbj.

Wanda Rotgardt, Sture tr agerwall'
Holger tr öwenadtrer

johansson
oah Vestffian
.En clra"rnatisk filrn, välspelatl och
välgjoril.

Kinglevnds BF o, $Ll([-
a vdelnirga,r kallas
Föreningslokalen,
tlen ? febr. kl 19.

Etter förhandlingarna samk\'äm.

'stYrelsen'

Kyrkokollekter. $l.-q>.
De kollektmedel, som sistförflutna

Trettondedag jul insamlades till förmån
för Sv. kyrkans mission inom X'alkö-
pings kontrakt, uppgingo till kr. 2,916:
72, fördelade på de oiika församlingar-
na sålunda:

Falköping kr. 534:75, Torbjörntorp
115:50, Luttra 82:-, Kinneved 302:30,
Vårkumla 206:--, Börstig 150:-, Bris-
mene 60:-, Kärräkra 115:-, Grolanda
256:-, Jäla 437:-, Gudhem 54:70,
östra Tunhem 20:50, Ugglum 33:-,
Stenstorp 200:,-, Segerstad 57:-, Val-
torp 34:57, Håkantorp 9t-, Dala
101 :-, Borgunda 7722- och Högstena
kr. 37:-.

FALI(öPINGSSERIEN
Slutarps IF"-Falköpings KFUM 1-1.
Trädets IF-Äsarps IF" 1-1.

TrädetslF 4 2 2 0 2O-5
ÅsarpslF 4 2 1 1 10-6
Falköp.KI'UM 4 21 1 11-13
Slutarpsltr' 4 ! 2 1 12-72
VartoftaSK 4 O 0 4 5-22

mo. Haimstad-Nässjö a.-b. bedrev på
sin tid linjetrafik på dessa sträckor och
det är meningen att återuppta trafiken.



Iisorn föder 5 kor samt smådjur ocl-r
gare, såljes biiligt vid snar affär.
l3 Västarp, Kinnarp.

Två klubbm.atcher ha utkämpats, nam-
ligen mot Karleby och mot F alköpings
KF'UM.

Föreningen har deltagit i Sv. serien
klass I och belade där 6:e platsen. 14
idrottsmärken ha erövrats under året.

Särskilt glädjande ha juniorernas insat-
ser varit, men icke dess mindre vädiades i
sektionens årsberättelse till de uppvåxande
nojkarna att fortsätta i kamraternas spår.
ty en förenings styrka ligger inte enbart
i ett eller annat toppresulta.t eller i erövra-.le mästerskap. Bredden betyder mera -inte minst med tanke på fra.mtiden.

Diplom till årets klubbmästare ttdelades
vid årsmötet, Iikaså Sv. Idrottsförbundets
standardrnedali till G. Arvidsson.

Till ordf. för år 1947 omvaldes Gösta
Grrstavsson. Styrelsen i övrist fick föI-;ende sammansättning: Harlv Johans-
son v. ordf., Arne Olsson sekr., G. Wilgots-
son kassör. G. Frisk materialförvaltarö ochB. Juliusson klubbmästare. Ers. Gustav
Gustavsson och A. Wilgotsson. Revisorer:
S. Ahlqvist och H. Engdahl. Sektion för
fri-idrott: G. Frisk, Å. Andersson. H. Jo-
sefsson, G. AIv6n, Å. Thorstcnsson, J. Gus-
tavsson och U. I'risk.

Till representanter för föreningen valdesröIjande: vid Västergöflands idrottsför-
llnnds årsmöte Gösta Gustavsson och H.
Tosefson, vid Skaraborgsalliansens årsmöte
G. Wilgotsson mecl Göran Andersson som
ers. samt vid F alhygdsalliansens årsmöte
H. Josefson och Arne Olsson.

För övrigt behandlades vid årsmötet en
del bordlagda frågor samt fattades beslut
om styrelsens och festkommitt6ns hand_
lingsfrihet i vissa ärenden. Frågan om en
event. samma,nslagning av de båda idrotts_
föreningarna i kommunen skall diskuteras
inom förening'en. Dock bl.evfdetta ärende
ej föremål för behandtins vid årsmötet.

Beträffan4e ovannä.mnda idrottsskade-
fond framhölls svårigheter att medan fon-
rlen ännu är relativt liten fastställa rätt-
visa bestämmelser för erhållande av bidrasur densarma. DocI< beslöts att de fonde_
rade medlen efter styrelsebeslut hills vida_
re må kunna. ta,ga.s i anspråk i sådana fall..lå verkligt behov föreligger.

TJnder årsmötet bragtes prins Gustaf
Adolfs traSliska bortgång i åtanke av för-
enin€iens förre ordf., Göran Andersson.
Mötet beslöt hylla den för ungdomen så
varmt intresseråde och uppoffrande idrotts-
ledarens minne genom att insända ett tri.
drag till Prins Gustaf Adolfs minnesfond.

En mlndroo

lättskött gård,
dra-
Tel.yt

!r- lla I o Ihinnarpc lf bidrager
lill minnerlonden blz-y."'

Kinnarps Idrottsförening höll den 30 jan'
årsmöte å Cafg l(innehall' Av styrelsens
årsberättelse framgick, att medlemsantalet
under det gärLg:na året ökat till 94. Räken-
skaperna hade under året balanserat på kr'
6,164:15. Å kapitalkontot förelåg ett un-
derskott å kr. 589:31. Denna till synes
'btora summa omfattar dock även de medel
som vid tidigare sammanträde avsatts till
en särskilcl idrottsskadefond, utgörande kr.
336:85. Penningsunderskottet i övrigt
täckes så gott som helt och hållet av det
ökade inventariekontot, ty omfattande in-
köp av idrottsmateriel ha gjorts under
året.

Då föreningen så gott som utesllltande
bedriver fri-idrott, framgick dess idrotts-
Iiga verksamhet av allmänidrottssektionens
årsberättelse. Tävlingarna om falbygds-
mästerskapen i terränglöpning och i fri-
idrott för seniorer arrangerades 7946 av
,r(innarps IF. Vid de si.stnämnda tävlingar-
na hemfördes 4 mästerskap, och första in-
teckningen togs i den nya "falbvrdspoka-
ien". Nya X'M-rekord sattes i både kula
och diskus av G. Arvidsson.

Vid falbygdsmästerskapen för juniorer
nåddes goda resultat av KIF:s pojkar. 81.
a. blev O. Thörnell mästare i såväl höjd-
hopp som på 400 m., och ett flertal junior-
rekord för föreningen noterades.

Tre nya klubbrekord för seniorer höra
även till årets skörd: G. Arvidsson i kul-
stötning, A. Frisk i höjdhopp och G. Frisk
i löpning 1000 m. Dessutom har klubb-
noteringen i stafettlöpning 1000 m. sänkts.
Bland de mest glädjande framgångarna un-
der säsongen räknas även G. Wilgotssons
qkaraborgs_mq!9.s!31 r stayttcpp.

Ärsmöte metl SLKF i Kinneveds socken

hölls i Föreningslokalen, Slutarp, den 7

febr. Till styrelse valdes: ordf. fru Margit
Andersson, österg., v. ordf. fru EUy Vik-
ström, Hallag., sekr. fröken Vendela Jo-
hansson, Siggag., v. sekr. fru Stina Jo-
hansson, ödeg., och kassaförv. fru Ester
Johansson, Liden, ers. fruarna Valborg
Klaeson, Slutarp, och Edla Abrahamsson,
Krogstorp.

Ur verksamlretsberättelsen över det
gångna året kan antecknas, att sex möten
ha hållits, alla välbesökta, en sommarfest
har varit anord'nad. Dessutom har hållits
ett propagandamöte, varvid behållningen,
?0 kr., tillfötl Europahjälpen. En kiädin-
samling till f inlAnds barn gav ett mycket
gott resultat.

En studiecirkel med hemvård som stu-
dieämne har varit i verksamhet. Efter för-
handlingarna följde föredrag och sam-
kväm. {/2,_u},

Årsmöte med Kinneveds BF.-avd.
hölls i Föreningslokalen, Slutarp, den 7

d:s. Till styrelsen omvaldes: ordf. O. Kjel-
lander, Mossag., v. ordf.'Linnar Anders-
son, Naglarp, sekr. Elias Johansson, tr'rö-
je, v. sekr. Her;bert Andersson, A1arp, och
kassaförv. Ragnar Gustavsson, Siggag.
Revisorer blevo f). Abrahamsson, Krogs-
torp, och Sanfrid Nilsson, Kotarp. Di-
striktsombud: ordf. samt H. H. Trygg och
S, Nilsson.

I anledning av att det i år är 30 år se-
dan föreningen bildades, fick styrelsen i
uppdrag att vidtaga anordningar för att
på låmpligt sätt fira' rninnet härav. Ef-
ter förhandl. höIl riksdagsman G. Halla-
gård föredrag samt lämnade en översikt
över nktuella riksdagsfrågor, varefter sam-
kv&im följde.

Kinneved.
Extra gällstämma

i Rossbackens skola månd. den 17 febr.
1947 kr.74.
1351 Ordf.

STOR

KmHAT[tR$- oslr
Lö$öNEAU${TIOil

förrättas i llallagården, Slutarp, mån-
dagen den 3 nästa mars, varvid Helge
Vikström försäljer all sin yttre lösegen-
dom.

Vidare annons senare.
Slutarp den 13 febr. 194?.

7423 Iiagnar Johanson. I

Hn V<CI,
i snar kalvställning, reaktionsfri, tiil
saiu i Sigga,gården, Slutarp. Tel. 83 Kin-

trla-4l.

6-f-W--6Ågp--t{L\-wöw
kommer med elittruppen och gästspelar i Byggnadsföreningens lokal, Sf-IIIARF,
onsdagen d. 12 febr. kl. B em. samt i lokalen Strömstrorg, VA-RTOFTA, torsdapien d.
13 febr. kl. B em. OBS. artisterna - Fakirer, Trollkartrar, Ormmänniskor, Ffypncti-
sör och tr{omiker - Apor och hundan OBS.! Gorillan Bimbo uredverkar på prograrn-
mef. Den är känd från Svensk filmindustri. Roande för unga och gamla. Publikens
jubel från början till slut.
!323 Högaktningsfullt Direktionen.

I{ommunen nr 27 
- 

Börstig m. fI. 
- 

blir den till
trl2-u*. arealen största.

(at*o**r+"lt'L)

, Förslag titl oy lt'orh,munindelning nu framlagt.

Kommun nr 27, bestående av Börstig,
Brismene, Kinneved, Vårkumla, Luttra'
Falköpings östra, Karleby, Äsle, Mularp,
Tiarp, Slöta, Vartofta-Äsaka, Yllestad,
Näs, Kälvene och Vistorp. Folkmängd
6,333. Skattekronor 65,667 eller 10,36

lno* tylt"ri ftla"q''
I dömdes en person från KinnarP
40 kr.

lnvanare.

att uotal

I

narx)" 1437



ÄRSMöTEN.
sLUTARps rF u/z-'lT.

har hållit årsmöte.
Kassan har under året balanserat på kr.

7,049:74 med en behålining av kr. 22:74.
Föreningen har under året upptagit bandy
på sitt program.

Fotbollslaget, som under vinterpausen
belägger tredje plats i Falköpingsserien,
lrar under året spelat 23 matcher, varav 72
vunnitsii 4 blivit oavgjorda och 7 förlorats,
målqvot 76-48. B-laget deltager i Skara-
-lllvsborgs pokaiserie och intar där femte
plats. På föreningens initiativ startacles en
korporationsserie med tre lag. Denna täv-
ling omfattades med,stort intiesse av såväl
spelare som åskådare och blev tilt bra trä-
ning inför seriestarten.

Till ordförande för är 7947 efter Sten
Ahlquist, som avböjde återval, valdes Len-
nart Gustavsson. övriga styrelseledamöter
bjevo: v. ordf. H. Engdahl (nyv.), sekr.
Gustav Gustavson, kassör E. Rehn, mate-
rialförv. T. Ellström (nyv.).

Ers. blevo S. Ahlqvist och L. Carl6n.
Till revisorer omvaldes S. Sandin och

Gustav Johansson med Olof Nilsson och
Gust. Johansson som ers. Till ledamöter i I

fotbollssektionen utsågos H. Engdahl ordf., j

J. Carl6n, E. Sand6n och Ivar Gustavsson. i

Bandysektion: E. Rehn ordf., L. Cardön i

och L. Gustavsson. 
I

Ekonomikommitt6: L. Gustavson ordf., J. I

Car'16n, Ällan Johansson, S. 
^hlqvist 

och B. iSamuelsson. 
I

Till ombud vid Västelgötlands Fotbolts- |
förbunds årsmöte valdes L. Gustavsson och i

Gustav Gustavson sarnt till Västergötlands 
I

Bandyförbund L. Gustavson och E. Rehn.r
Ärsmötet avslutades med att den nyvalde i
ordförande uttalade ett tack till Sten Ahi- |qvist för det arbete, han nedlagt som ord- |

förande de senaste år'en. I

l
Skoltåg till och från Falköping?

Kyrkohefdarna Kurt Larsson i Kinn-
arp och K. Strandell i Åsarp samt riks-
dagsman G. Hallagård har hos, järn-
vägsstyrelsen gjort framställning om
skoltåg till och från Faiköping C. Järn-
vägsstyrelsen upplyser, att tiilgången på
rälsbussmateriel f. n. är utomordentligt
knapp. Någon avsevärd förändring till
ciet bättre kan till följd av ieveranssvå-
righeter ej väntas inträda till den tid-
tabelt; som träder i kraft den 9 ju-ni i
år. Då nya skoltåg i önskade'lägen
förutsätter en ökning åv antalet räis-
bussar, anser sig styrelsen ej kunna an-
ordna rälsbusståget Trädot-Falköping
*-Trädet föf sk61,bärnens resor.

Erneliertid har järnVägsstyreisen hos
regeringen begärt bemyndigande att
bedriva linjetrafik:b1. a. på vägsträekan
Trädet-Falköping. Erhålles detta be-
myndigande är det järnvägsstyrelsens
avsikt att därest tillräckligt antal' r€-
sande komfiler att begagna sig av dessa
turer på försök insätta vägbussar å de
nn önskade iinjerna. ftla'a|'

Kreaturs- och
Lösöreauktion

Genom offentlig auktion, som förrättas i

MARBOGÅRDEI.I, SLUTARP'
onsdagen den 5 nästa mars kl. 72, läta Brötlerna Santlfn med anledning av upp-

höranäe med jordbruket, försälja all sin yttre lösegendom varav nämnes:

IIÄsTAR,3st.: däravlbetäcktsto6 år,1 valack 4 år ochldito 3 år.

KREAT{JR,21 st.: därav 72 st. unga och prima kor i olika kalvställning'
4 st. betäckta kvigor och 5 mindre kvigor och kalvar'

svIN, ? st.: därav 1 modersugga och 6 st. betäckta ungsuggor, därav en del

högdräktiga.
HöNS, 50 st.
Besättningen reaktionsfri och kastning har inte förekommit.

MASKINER och REDSKAP: t halvrensande tröskverk, 1 elektrisk motor
med 10 meter sladd, hackelseverk, självbindare, slåttermaskin, 19 billars rad-
såningsmaskin, bredsåningsmaskin, hästräfsa, släpräfsa, 2 svenskharvar' 11 och

13 pinnar, hundrapinnaharv, ringvält, plogar av olika slag, krok, arbetsvagnar
för par och enbet, lastvagnar, kälkar, decimalvåg med vikter, slipsten, stenkran,
riastör, slädfäll, mjölkflaskor, selar med tillbehör, bräder och plank m. m. m. m.

som ej specifiseras.
Av mig kände såsom säkra

betala kontant. Äganderätten
blivit tillfullo betald .

Slutarp den 18 febr.'1947.
1598

inropare erhålla tre månaders kredit, andra få
till inropad vara förbehåller jag mig tills den

RAGNAR JOHANSON.

Nybyggnatl för lärarbostäder i Kinnefetl'
Folkskolestyrelsen i Kinneved beslöt

vid sammanträde den 11 d:s att ingå till
länsstyrelsen rned anhållan om att obe-

roende av gäliande byggnadsförbud få
uppföra nybyggnad för lärarbostäder
å-i{assla Västerg: :Vidare beslbts, att
då det kan antagab att materiel- och ar-
betskostnader avsevärt stigit sedan

för snart två år sedan kostnadsförslag
till nya lärarbostäder upprättades, låta
omräkna detsamma. Arkitekt Vilhelm
Anclersson, Skövde, skulle anmocias gö-

ra denna omräkning. Till att represen-

tera foikskolestyrelsen vid syneförrätt-
ning för kiassifiering av skoldistriktets
lärarbostätler utsågs nämndeman Erik

tlI ARRHNDH 
Ij På Srund av upphörande med jord* 
I,bruk utar::enderas. gården, 3/20 nifl 
|

Sörby i Kinnevecls socken att tillträdas 
I

den 74/3 7947. Gården har ett centralt I

oeh vackert läge med bra hus. Iröcler 
I

Gustavsson, t?[s--u4.

vanligen 7 å 8 kor, 2håstar jämte små-
djur. Elektrifierat. Om så önskas kan
allt yttre lösöre få övertagas. Nötkrea,,
turen äi:o reaktionsfria.

Uppgörelse med ägaren O. N. Ferssoir,
Sörb;z, Kinnarp.

lUte-'P' Kinneveds Röda Kors-krets
har hållit årsmöte i Slutarps skola. Av
årsberättelsen framgick bI. a.,. att 55
skolbarn under året erhållit tandvård, att
medlemsantalet varit 68 samt att räken-
skaperna balanserat på kr. 2,104:27. Till
ordf. hade på kretsens förslag av distrikts-
styrelsen förordnats kantor H; Josefson.
övriga ledamöter i styrelsen blevo: fru
Rut Larsson, fröken Ingegerd Ändersson,
fru Brita Wilgotson, handl. E. Sand6n,
rnålarmästare S. Ahlqvist samt fru Anna
Sandin, ers. kyrkoherde K. Larsson och
handl. O. Nilsson. Till revisorer valdes fru
Ingrid Nilsson och köpman G. Sandin med
fröken Sonja Andersson och fru Valbore
Clausson som ers.

Att representera kretsen vid distrikts-
styrelsens årsmöte utsågs kantor H. Jo-
sefso-, ers. lärarinnan fngegerd Anders-
son.

SÖNDAG
Kl,5,45 o. I
Barnförl:j.

MARGI]ER,ITE VIBY
GUNNAR BJöRNSTRAND
STIG JÄIiREL
trR,II( BERGLUND

Peggy pä
Ett strålande piggt lustsfei tlär klet
ges tillfälle titl många $oda skreitt.

{ift



I

I

KINI.[SVAI]. u4z-4,t.
Vid gällstämrna med Kinneveds pastorat

i måndags beslöts godkänna de uppgjorda
bottenplanerna för ladugårdsbyggnaden å
Prästbolet i Kinneved. Vidare beslöts att
låta utarbeta ritningar', kostnadsförslag och
arbetsbeskrivning för densamma. Skogliga
biträdet fick i uppdrag att undersöka, om
ej timmer till Iadugårdskrygget kunde tagas
från pastoratets egna skogar.

Kinneveds $kyttef örottitt$
har ÅRSMöTE den 6 mars kl. 2.

Lokal: Caf6 Kinnehail, KinnarP.

1630 Styrelsen.

kväm. I

Vinternys lokal, där tidigare vävsto- i

iarna dunkat under de sex veckor kur- |

sen pågått, var dagen till ära smyckad I

med de arbetsalster, som deltagarna 
Ipresterat. Vidare var kaffebord dukat I

för ett femtiotal inbjudna.

Fröken Ann-Mari Lager reciterade
därefter på västgötamål en dikt "Kaf- I

fekalaset" av Jönn. I

Fru Pettersson överlämnade blommor I

och en minnesgåva från tacksamma ele-r
ver till fröken Wikner. Som avslutning
sjöngs sången Fosterlandet.

Vi utförsälla , 
i

urder kommande veaEa en dell
udda artikl L\r av hem1 o, batfi-
s ki ortor, {l o ssoa er" a,l,Is,. uintl' -

tygJsi aclsor, ar b et I b11 nor,
h,et:r= oQlL bar'nstrunt'PQTt.:
slCpsare elatnuarcta?" ?n. m, 

ItilloWi
SANDENS I

t-
I 
Kimmevsds erk. sjukkassa

I nau"" extra rnöi;e tisdagen den 4 rnars

I ftr. fO i Rossbackens skola, Kinnarp, för
I bcstut ang. ändring av kassans stadgar
lså att medlem vid vistelse å sjukhus
I förutom vården erhåller oavkortad. sjuk-

Fru Hanna Pettersson, Slutarp, häl-
sade gästerna välkomna. Kursdelta-
garna sjöngo därefter en välkomstvisa.
Fröken Anna-Lisa Samuelsson recitera-
de en dikt, "Vårvisa" av Kerstin Hed,
och en kvartett sjöng en sång. Sedan i

man unisont sjungit "Jag hälsar dig r

Västgöta rike", höil rektorn vid lands-
tingets yrkesskolor Ernst Gustavsson,
Skövde, ett anförande, i vilket han
framhöll betydelsen av dessa kurser, och
ibetonade skillnaden mellan de industri-
ella och de hemvävda alstren. Rektor
Gustavsson utdelade så kursintyg till
deltagarna. En trevlig "hopvävd" visa
sjöngs därefter aV kursdeltagarna. Kyr-
koherde Kurt Larsson, Kinnarp, gav i
ett tal uttryck för värdet av kursen
och erkännande av att så mycket vac-
kert och nyttigt kunnat framställas,
tack vare intresserade och arbetsvilliga
väverskor, som i vävlärarinnan fröken
Gullvig Wikner, Jönköping, haft en le-
darinna med oförtröttlig energi, duglig-
het och intresse.

Vävkursavslutning
i Kinnarp. w{7-'o1.

S[,UTARP

! pennins.

i ioes Styrelsen.

SÖNDAG
K1.5,45 o. 8

Barnförbj.

Den stora svenska lustspelssucc6n
med

SONJA WIGEFT STUR,E

I,AGERWALL - ELOF AIIRLN

Cnsda$$uärtittrlalt
Underhållande, småtrevlig och kvick

- en given Publiksucc6.

Kinneveds ELF'-avd. d4L'q7'
hade årsmöte i lröreningslokalen, Slutarp,
den 18 febr. Till ledamöter i styrelsen för
två ål'omvaldes Arvid Andersson, Halsarp,
Herbert Andersson, .diarp, och G. Karl-
stedl, Hassla. I{varstående led. är VaId. Jo-
hansson, Siggag., Elias Johansson, Fröje,
H. Vickström, Haliag., och I{. Trygg, Hu-
dene. Tiil revisorer valdes Ivar Gustavsgon,
Ledsg,, och Gunnar Eriksson, Hallag. Om-
bud vid ortsförbundets stämmor bievo L.
IJermansson, ltraglarp, H. Trygg qch G.
Karlstedt samt vid Länsförbundets stäm-
mor Vald. Johansson och Elias Johansson.
Vidare beslöts tillsätta en kommitt6 på tre
personer för att utröna om nog intresse
fanns föi bildande av en för'ening för hov-
vård. En fribiljett för deltagande i RLI':s
studitresa nästa sommar, utlottades. Den
iycklige vinnaren blev E. Josefsson, Backg.,
Vårkumla. Vinnare av två fria hovbeslag
blev Vald. Johansson och Sigurd Johans-
son, Smedeg. Diskuterades möjligheterna
och fördelarna av ett andelsbageri och be-
slutades uppdraga åt fruarna Julia Anders-
son, I{alsarp, och Liiian Johansson, Kloc-
lr'at'eg., att närmare följa utvecklingen av
derrna fråga.

Ffter mötesförhandlingarnas slut höll ve-
terinär Sandstedt, Skara, ett intressant fö-
redrag om smågrisuppfödniug och om de-
ras sjukdomar, varefter följde sång och
musik samt samkväm. TiiI sist visades fil-
men "Skaraborgs bönder".

I samband med avslutningen av den
genom landstingets yrkesskoior försorg
anordnade vävkursen i Kinnarp, hade
i lördags anordnats ett festligt sam-
kväm.

På kvällen var utställning anordnad
för allmänheten som fick tillfälle se på
vävalstren: mattor, handdukar, gardi-
ner, kuddar och mycket annat.

Deltagare i kursen ha varit fröknar-
na Alice Gustavsson, Stommen, Vårkum-
la och Sonja Andersson, Lofsgården,
Kinnarp, fruarna l{anna Pettersson,
Slutarp, Linea Johansson, Björket,
Kinnarp, och Gunborg Johansson, Ny-
dala, Kinnarp, samt fröknarna Elly Lin-
narsson, Naglarp, Kinnarp, Asta An-

ldersson, Mossag., Kinnarp, Anna-Lisa
lSarnuelsson, Slutarp, Anna-Lisa Josefs-

lson, Liden Slutarp, och Ann-Mari Lager,
jHassla, Kinnarp.

I Skogsaffar . *{t'qt t'7
I coa.ag.f vald. Johansson, siggagår-
lden, Slutarp, och fabr. C. Rutman, Siut-
l arp, ha av Rudolf Johansson, Rydagär-
det, Kärråkra, inköpt en skogspark på
211 kbm. till ett pris av 5,486 kr.

$t!mrrt$r$kor
erhålla genast anställningi

Konfektiotrs 4".8. Chie.
Slutarp. Tel. I(innarP 133.

Tisd. 4 mars kl. 8,15 Ordenshuset'
Floby, samt Onsd. 5 mars kl. 8,15
Ortlenshuset, BroddetorP, samt
Torsd. 6 kl. 8,15 em. Slöta Samlings-
sa,l och Lörd. den 8 kl. 8 em. SlutarP
och kl. 11 em. Nattin6 å RoxY, Fal-
köping.

BRCI[tRllI H'llil0l|l$l$
internationellt

berömda DragsPels-Orkester

och SjömanskaPell
2 a,.

&röderna Lindq.Tis6s populära ilragspels'
orkester

och Sjömanskapcll "Kom å Blås" gästar

Falköping och ger en nattin6 å Roxybiogra-
fen iördagen den 8 mars kl. 11 em. Sam-

ma dag besökes Slutarp kl. 20 samt tisdagen
den 4 mars Ordenshuset i Floby' onsdagen

den 5 Ordenshuset i Broddetorp och torsda-
gen den 6 Slöta samlingssal.

"Li:rdqvistarna" spela ett program, som

omfattar såvä1 populärm.usik som den mo-
derna boogie-woogie-swingen och "Kom å

Blås" presenterar sjirmansvisor, sketcher och

kupletter.



Sto r
häst-, kreaturs-

Genom offentlig aukfion,"som itirrattäs i i i'

HALLAGÅRDEN, SLUTARP,
rnåndagen den 3 nästa mars kl. 10 precis, låter herr Helge wikström med ånled-

ning av-'upphörande med jordbruk försälja all sin yttre och något inre lösegen-

dom. varav nämnes:

Ilästar 6 st., därav 1 dräktigt sto 5 år, premierat med värdebokstav 8.,

1 sto 9 år premierat med B, 1 sto 14 år säljes med förbehåll, 1 sto 3 år, 1 sto

2 är, L hingstföl 1 år.

Kreatur 26 st., därav 16 kor, en del i snar kalvstältning, samt I st. ung-

djur, varav en del betäckta. Besättningen reaktionsfri sedan !5 är, kastning har
aldrig förekommit. I

Svin 5 st. modersuggor, samtliga betäckta; höns 50 st., 1-åriga'

Maskiner: 1 tröskverk med kullager, halmfläkt med rör, hackelseverk,
gröpkvarn, Nivana nr 4, ny cormick slåttermaskin rned apparat, vil$ng ståtter-
*uÄtitr, 10 hästkr. ny elektrisk motor med 25 meter kabel, Cormiik 8'hästars
bindare, 2 hästrivor, vafav 1 ny, 1 ny 19-billars Cormick såmastr<in, stä1tp.åfsal

frösåningsmaskin, ny traktor F ord major med gummihiU-}, lyse, självstart.'.ocl1
individuetla bromsar, vagnar och åkerbiuksredskap, 1 gurnmihjulsvagn, arbets;
vagnar, fjäd.ervagn, slädar, skrinda, åksläde, 2 nya håvor, 3 äldre håvor, rned'

bottnar, plogar, krokar, 1 st. 1b-pinnars harv, Sö-pinnaharv, ringvält, decimal-
våg mea vitler, smidesstäd, magasinkärra, gödselkårra med gummilrjul, trans-
poitkärt", Alfa Laval klippmaskin, stängseltråd, hölinor, hisslinor, håssjestör,
svänglar, selar, ridsadel, transportfiaskor samt diverse handredskap, 1 gro-p'

silo 4 X 4 meter, samt övriga diverse saker som vanligt förekommer m. m., bak-
skänk, buff6, cykel.

Djuren få stå kvar till den 14 mars och utfodras gratis på köparens egen

risk.
OBS. Traktorn säljes kl. 13.

Av mig kände såsom säkre inropare ei'hålla tre månaders kredit, andra få
betala kontant. Äganderätten till inropad vara förbehåller ja.g mig tills den

SONNÄ.G
KI.5,45 o. 8

Barnförbj.

EDVIN ADOLPHSON

AINO TAUBE

"Stark sak! Ällleles storartat spelail',

o

Ragnar Johonson.

Mariei:tad
ari L947.

LÄNSSTYTiELSEN. 1809

Kirmeveds slU-avd. 
tfu-47'

höll i onsdags månadsmöte i Förenings-
lokalen, Slutarp, och hade i samband här-
med prisutdelning för fjolårets praktiska
tävlingar. Prislistorna hade följande utse-
ende (samtliga 1:a pristagare fingo SLU:s
dimplom - 

utom i kunskaPsProv).
Maskinmjölkning: 1) K.-G' Gustavson, 2)

H. KäU6n, 3) Ä. Anderson.
Hästuppvisning: 1) K.-E. Karls3on, 2) B.

Vård6n, 3) H. Käll6n.

Körning av hästar: 1) K.-E' Karlsson, 2)

612-'8.

FolkskolestYrelsen i Kinnevetl Kinneunds Skyttelötsttittg
har ÅESMiiTE den 2 mars
r.t t

Lokal: Caf6 Kinnehall'

1630

Frökintls Kristitlsförbuntl tf3 -T t'
har överlämnat sina räkenskaper för

1946 till resp. kommunalstämmor. På

utgiftssidan upptagas bl. a.'löner och

arvoden till 5,111 :35 kr., traktamente
och reseersättningar 1L4 kr., hyror' te'
lefon 195 kr. Som inkomster har upp'
tagits en behållning från 1945 av 2,160:

23 kr., statsbidrag 1'080:32, räntor 40:
97 kr. samt bidrag från Kinneved 2'019:
16 kr., Vårkumla 360:33 kr., Börstig
630:92 kr. och Brismened 417276 kr'
Eehållningen till innevarande år utgör
L,L37.224 kt, '".!_.'!**-,'. i

hade sammanträde den 24 febr' En

.f.tiu"f.u hade inkommit med anhållan

;; ttt skolskjuts skulle anordnas från

riärte'"g. Då styrelsen ansåg att skol-

$;at;; kunde vara behövliga även från

u"ä"u a"fut av skoldistriktet, beslöts att
;iiäA; en kommitt6 för att fortast möj-

iiJi ailsiAigt undersöka.och utredasamt

(obs. dagen)

Kinnarp.

Styrelsen.

i;-t;;" i1sfl förslag i ärendet' - {"T-
*itiutua" blävo ordf', v' ordf' och 'folk-

skollärarinnan fru Anna Sandin'

B. Vård6n, 3) G. Johansson.

Damklassen: 1) Alice Gustavsson, 2)

Margit Eriksson.
Referatskrivning: 1) Alice Gustavsson,

2) H. I(ä116n, 3) K.-G. Gustavson.
Kunskapsprov: 1) K.-G. Gustavsson, 2)

K.-E. Eriksson, 3) K.-E. Andersson.
I det nyuppsatta vandringspriset för

högsta sammånlagda poäng under årets
tävlingar erövrades första inteckningen av
K.-G. Gustavsson.

Elektrifieringen. I

Elberedningen tillstyrker hos k' m:tl
att Slutarps "l"ktti.ku 

distributionsfö-r- |

ening får ttut*Uid"*g med 2,250 kr' för I

elekirifiering av jordbruksfastigheternal
Mönarp LilGgården, Fläskö oc| !ra1O i

0; lösörearlktion. Asil-[f flffiffie

Kungörelse,
Rune; Heimer i.Kinnarp, som innehar in-

tili cleii 1 augusti 1947 tidsbegränsat,till-
stånd 

.till beslällningstrafik för befordran
av miii{k och slaktdjur jämte fyUnadsgods
och ieturgods metl stationsort i Kinnarp'
KinnevedJsocken, med automobilen R 7729

soclkäIld för befordran av högst 3,590 kg'
iast, har härstädes anhåIlit om tillstånd att
även efter nämnda datum få bedriva ifrå-
gavarande trafiik utan begränsning -i tid
öller godsslag varvid samma automobil, av-
sedd för befordran av högst 4,500 kg. last
är avsedd att komma till användning.

Ansökningshandlingtrna håIlas här till-
gängliga intili den 22 mars \947; och
agu trafikföretag, sorn kunna beröras ar
dön ifrågasatta trafiken, så ock andra, vil'
ka ärendet kan angå, att före angivna dag
till länistyrelsen inkomma med skriftliga
yttranden över ansökningen.

å. "landskansliet den 22 febru'

blivit till fullo betald.

Slutarp den 20 febr. 1947.
1656 ,

Nlonafp IJlIlcE,ar qtut I raDr\v "",.* -_- -- .- t

i Kinneveds sooken. Anläggningskost- |

naden är 6,360 kr., varav på konsumen- |
terna komma 2,927 kr. och på företagetl
1,183 kr. D/z'11- I

iEffi.tl
lf ar. titt salu hos Ernst Antlersson, Ax'I
I to.p, fittt o*P. Tel. 4 a. 1904 

|



$tor auktinn å

värdefuååa hast&t,
nötkreatur ffich nösöre.

Genom offentlig och frivtllig autrrtion, som förrättas å

Pnästgåre$ego, K*nx$'tsveds s:$P, $karafuur$s läEll,
c:a 10 km. frun FalköPitlg

TISDAGAN DEN ]"1 ]VTAFTS T947 KL' 10 F'M',

låter Lantbrukare S. Gustafsson p. gr. a. upphörande av arrendet försälja å11

.itt Oatuututlde värdefulla trösegendom, varav nämnes:

HÄSTAR: 15 st.

Värdefulla hästar, av vilka särskilt märkes 6 ston, bei.äckta med Jupard

och premierade med värdebokstav AB och B' - Ett sto 4 år, 3 ston 3 år

samt 2 slon 2 år. Ett stoföi efter .trupard, 2 hingstföl efter Jupard.

NöTKREATUR: 45 st., varav 25 st. kor, d,e flesta rned kalvstäIlning i vår'
1it st. kvigor, därav en del betäckta samt 4 kvigkalval", 1 tjurkalv och 1

tjur. -Smittsarn kastning har enligt ägarens uppgift icke förekommit'
SVIITT: ,1 st. liei. SIjGGOI?'.
MASKINER o. REDSI(AP: 1 st. tröskverk ''Bredaryds Typ 3,', trans.
portabelt, 700 m/m., t halmfläkt m' rö1, gr:öpkvarn, "ltrirvana", 1 el' motor
if-frn., ny, med sladd, 1 hackelseverk, rågstol, blåsharpa, dragremrnar'
,,Aktiv,;, sjäir''6inclare, ny, 3 st. slåttermaskiner, skördeapparat., 2 hästräf-
sor, t siaprafsa, t höväicla.e, ny, hiss, 1 "Salix" radsåningsmaskin, 21-tril-
tars, t cåmbridgeväl1,, 2 st. 196-pinn. harvar, 4 st. fjä,derhatvar, 6 plogar,
årdrar, t hästhalka, 1 promenadvagn, lasi:rzagn, 4 ar]letsvågnar, 7 gummi-
hjulsvagn, åksläde, Z put kä,Ika::, medbottnar, höhäckar, selar, svänglar'
OragtinJr,'länkar, stubl:rytare, håssjestör, håssjelinor, m-agasinkärra, Iåg-
tryckspanna, "Osby", separator, kärna, m. m. m' m. I

Kaffeservering anordnad.
6 mån. räntefritt betalningsanstånd lämnas kände, säkre köpare. Ägande-

rätten till förså]d vara förbehålles tiltrs densamma biivit till fuilo kontant be-
tald. - övrisa villkor vid auktionens början.

O.O. fIOVRäTTSroO?ARIE

& F,@ m ffi T ffi$trffi d#s tr#sffi#ffi pd#Fsffi y##

A@elie#åii
JOFINNY WEISMULLER,

BIiENDA JOYCE

Tnvnnw oqh
llwtwzonEvnfi

Spännande äwentyrsfilm från
djungeln - tjusig fotografering.

4b'W' 
"rrrturps 

missionsförsamling
har hållit årsmöte. I'örsamlingens ordfö-
rande Th. Stenströrn predikade och ledde
förhandlingarna. Kassan hade omslutit om-
kring 2,000 kr. med ett saldo av 700 kr.

Elektrifieringen; tt/?-q+.
Slutarps elektriska distributionsför-

ening har fått tstatsbidrag med 2,250
kr. för elektrifier{ng av Jordbruksfastig-
heterna Mönarp, Lillegården, F läskö och
Granö i Kinneveds socken. Anlägg-
ningskostnaden är 6,360 kr., varav på
konsurnenterrra komrrna 2.927 l<r, och på
företaget 1,183 kr.

I/r.INXEVEOS SLU:S KM PÅ Br^IDOF.

N ariångdtad i rnorgoir med start öch mål
lvid Lillegården; Vårkumla. Bånan måter
lc:a 5 I<m. och köres resp, 3, 2 oeh l varv av
sen., jun. och damer. tlS^q+

St. Torget, FALKÖFING

rn. b. P. a.

i.äi jer ordinarie sammanträde
iiurgslokalen, SIutarP, onsdagen
rL.ars 7947 k]. 17.

Ärenden enligt stadgarna.

Alarp den 3/3 1947.

Evald Johansson'

Styrelsens ordf.

I kväll kl. 11 NATTINE
i R,oxy Biogr., Falköping samt

kl. 8 em. Slutarp.

BAöDEnNA LtND0t|t$T
med "I{OM Å BLÅS" samt den nya
publikfavoriten BöRJE BUR,MAN.

överallt stormande succ€s.

Kreaturs- och
Lösöreauktion.

anledning
yttre och

st. kvigor,
reaktions-

Klnneveds m. fl s:ilars

Hingstförenlng

i Före-
den 19

Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas i

.t:,

onsdagen den 12 nästa mars kL.72, iåter herr Gunnar Gustafsson med
av gårdens försätjning och upphörande med jordQruk försäIja all sin
en del inre lösegendom, varav nämnes:

' HÄSTAR: 2 st. valacker, en 4 år och en 3 år.

KREATUR: 14 st., därav 9 st. yngre kor i olika kalvställning, 5

därav 2 betäckta, 2 betäckta suggor, cirka 35 unga höns. D;'uren äro
fria och smittosam kastning har ej förekommit'

MASKINER, och RDDSKAP: 1 st. halvrensancle tröskverk, Skandia, 1 st.
gröpkvarn, Skandia, 1 femhästar el. motor nred 18 meter sladd, hackelseverk,
harpor, rovskärningsmaskin, slåttermaskin, Deering, med skördeapparat, häst-
räfsa, hästhacka, cambridgevält, nästan ny parvagn, enbetsvagn, lastvagn, par-
och enbetsslädar, åkskrinda med renhud, åkvagn, fjäderharv, harvar, plogar,
krokar, medbottnar, håvor, decimalvåg med vikter, slipsten, burar, transport-
flaskor, Ulaxsil, selar med tillbehör, hyvelbänk, separator, riastör, vattenhoar, 1

större av plåt, diverse handredskap rr. ffi., en del inre möbler m. m. som ej spe-
cifiseras.

Av mig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit, andra få
betala kontant. Äganderätten till inropad vara förbehåller jag mig tills den blivit
till fullo betald.

1982

trlilfi ilrililffiililil|l|ilil1ilil1ilililil1ililil1111 Slutarp den 26 febr. 1946.
RAGNAR JOHANSO-N.



Stor auktion ä

värdefulla hastär,
nötkre atur och 1ösöre.

Genom offentlig och frivillig auktion, som förrättas å

PrästEården, lffnneveds $:n, Skaraborgs län,
c:a 10 km. från FalköPing

TISDAGEN DEN 11 MARS 1947 KL. 10 I'M.'
låter Lanttrrukare S. Gustafsson p. gr. a. upphörande av arrendet försälja all
sin därvarande värdefulla lösegendom, varav nämnes:

HÄSTAR: 15 st.

Värdefulla hästar, av vilka särskilt märkes 6 ston, betäckta med Jupard

och premierade med värdebokstav AB och B. - Ett sto 4 år' 3 ston 3 år
samt 2 ston 2 år. Ett stoföl efter Jupard, 2 hingstföl efter Jupard'

NöTKREATUR: 45 st., varav 25 st. kor, de flesta med kalvställning i vår,
14 st, kvigor, dårav en del betäckta sarn-t 4 kvigkalvar' 1 tjurkalv och 1

tjur. -Smittsam kastning har enligt ägarens uppgift icke förekommit.
SVIN: 4 st. bet. SUGGOR.
MASKII{ER o. REDSKAP: 1 st. tröskverk "Bredaryds Typ 3", trans-
portabelt, 70O m/m., t halmfläkt m' rör, gröpkvarn, "Nirvana", 1 el. motor
i5-trIors, ny, med sladd, t hackelseverk, rågstol, blåsharpa, dragremmaf,
"Aktiv", självbi.rdare, ny, 3 st. slåttermaskiner, skördeapparat., 2 hästräf-
sor, 1 släpräfsa, t hövändare, ny, hiss, 1 "Salix" radsåningsmaskin, 21-bi1-
lars, 1 CambridgeväIt, 2 st. 100-pinn. harvar, 4 st. fjäderharvar, 6 plogar'
årdrar, t hästhacka, 1 promenadvagn, lastvagn, 4 arbetsvagnar, 1 gummi-
hjulsvagn, åksläde, 2 par kälkar, medbottnar, höhäckar, selar, svänglaf,
draglinor, länkar, stubbrytare, hässjestör, hässjelinor, magasinkärp' låg-
tryckspanna, "Osby", separator, kärna, m. m. m. m.

Kaf f eservering anordnad.
6 mån. räntefritt betalningsanstånd lämnas kände, säkre köpare. Ägande'

rätten titl försåld vara förbehålles tills densamma blivit till fullo kontant be-
f.ald. 

- övriga villkor vid auktionens början.

rr !cYtllTlla?Altl
nrrorw

St. Torget, I'ALKöPING, tel. 1375.

Kommunerno i 27:on

viljq ho 3, #
tth'41.

Sammanträde i söndag$ri- Falköping.
X -- klrnY'wtc'

Ett sa,mmanträde med representanter-
na för de kommuner, som beröras av
den' föreslagna storkommunen 27, var
i söndags anordnat å Falköpings Tid-
nings samlingssal. Här hade infunnit
sig representanter för samtliga dessa

kommuner utom Brismene oeh Börstig'
Till ordf. för mötet, valdes hr G. Krall,
Karleby, och tili sekr. folkskollärare O'

Bandh, Kälvene.

Enighet nåddes om att kommun 27

borde delas i tre kommuner, den ena be-

stående av Frökinds härad' ev. plus

Luttra, den andra av Leaby polisdistrikt'
ev. utom 'Luttra, sarnt den tredje av

Yllestads pastora.t. Denna sistnämnda
kommun kommer visserligen i invånare-
antal att något understiga 2'000' men

enligt det frarnlagda förslaget skufle
flera av storkommunerna få ett liknan-
de invånareantal. Möiligen kuntle man

Iägga till Kymbo, där enligf, referat från
kommunalstämma sympatier finnas för
en dylik anslutning. Man skulle på det'
ta .att få tre kommuner av lämPlig

[iä"'*lån *l".i"r. ..i' därjämte i möi-

Itigaste mån följa folkmeningen i de be-

l"åraa kommunerna. Representanterna
lfö, B"i.*"ne och Börstig, som ej voro

lnärvarande, hade .under hand förklarat

l{g till fullo instäm1a, i ovanlämnd9'

SKYTTE
il 

- 

tb_qt.
Kinnevetls skytteförening

hölt årsmöte å Kinnehall i söndags. Bevil-
jades 50 fria skott till samtliga medlem-
mar. Ammunitionspriset bestämdes tiII L

kr. för skarp, 70 öre för reducerad och 50
öie för juniorpatroner. Årsavgiften blev
oförändrad med 1 kr. samt 50 öre för re-
kryt med tiUägg för markering 1 kr. resp.
50 öre. Arvodet till styrelsen blev 5 kr. för
vardera ordf., kassör och sekr. Beslutades
att skjutbanan skall iordningställas, innan
början göres med närskjutningen.

Av styrelseberättelsen framgick följan-
de: Medlemsantalet har under året varit
57 - 10 från föregående år. Antalet lossa-
de skott har varit: i skolskjutning 5,773, i
fäItskjutningar 1,650 skarpa skott. Vid
Vartofta skyttegilles jubileumstävlan voro
20 skyttar anmälda. Av statens utmärkel-
setecken har intyg för årtalsmärke erövrats
av A. Boman, G. Gustafsson, S. Johansson,
guldmärke av G. Johansson och B. Engdahl
samt silvermärke av O. Andersson.

TiIl ordf. för 1947 valdes J. Karlsson, öv-
nga ledam.: R. Fredriksson, B. Engdal,
samtliga nyvalda. Styrelseers. E. Johans-
son och L. Ilermansson. Revisorer: J. Karl-
gren och A. Andersson (omv.) med L. Her-
mansson och E. Arvidsson som ers. Ombud
tiil förbundsmötet: J. Karlsson, ers. G. Jo-
hansson. Ombud till Falbygdens fältskyt-
tekrets blevo J. Karlsson och G. Johansson,
ers. B. Engdal och G. Johansson.

Till skjutchefer utsågos följande: J.
Karlsson, G. Karlgren, S. Hermansson, G.
Johansson, B. Engdal, J. Karlstedt och E.
Johansson. Till ammunitionsförvaltare,
materialförvaltare samt instruktör utsågs
nämndeman Erik Gustafsson med ett arvo-
de av 60 kr.

Beslutades att uppsätta en annonstavla i
Slutarp samt en i Kinnarp endast för skyt-
teföreningens meddelanden och utsågs G.
Johansson och B. Engdal att utföra detta
arbete. TiIl tidningsreferent utsågs sekre-
teraren.

Åt styrelsen uppdrogs att underhandla
med staten om att få inköpa en mindre ba-
rack att uppsättas vid skjutbanan.

Föreningens räkenskaper hade balanse-
rat å kr. 6,959:23 med ett netto av kr.
1,770:80.

förslag. Den ende som anmälde'avvi-
kande 'mening, var Vartofta-Äsa'ka re-
presentant, hr Olle Ferm, som förkla-
rade, att Vartofta-Äsaka ingenting hade
att erinra mot, att kommun 27 delades
i tre mindre kommuner, men delningen
finge då göras så, att Vartofta-Äsaka
komme att höra tiil samma storkommun

lsom SIöta. En av Vartofta-Äsakas öv-
riga representanter, pastor E. G.-A.
Sandstedt, sorn ej var..närvarande, har
dock i denna tidning uttalat sig för, att
Yllestads pastorat skulle bilda en kom-
mun.

Mötet präglades av samförståndsvilja
och saklighet.



l!.a,-!t|.Mönarp: värre för sätlen, oml

, ffiars-april bli kalla. 
I

I oet kallaste, vi haft lnär, är något 
]

lunder 30 gr., säger inspektor Andersi
loanlberg på Mönarp. Ännu är detl

'l väl för tidigt att yttra sig om köiden

| åstadkomrrit några skador på höstsä- j

' lden, rnen det ligger ju nära tiii hands 
1

den, rnen det ligger ju nära tiii hands 
1

att tro, då ju sådden i höstas blev rätt 
I

försenad. Men jag skulle tro, att mars 
I

och april komma att göra den största 
I

shadan, om väderleken även då blir 
I

bister. I

De stukor, sorn ligga På läsidan, ha i

lså larle vi också ,på ett skyddstäoke av

lhästgöds:el vid jultiden. Vi ha en led-

Ining på 300-400 meter ned tiil kana-
l len och det skuLle ha varit svårt för oss,

loin den hade frusit, så stor kreatursstarn
lsom vi ha.
L

nog klarat sig, men värre är det med i

dern, sont ligga på öppna ,fäiten. Vi ha 
1

här en deI potatis i käliare och en del I

i parken och den har kiarat sig bra.
tr)essbättre ha vi ej haft något som

helst besvär med vattenledningen, men

i{IN N EV E D S OC H BLöT A-V ÅBKU M LA
sI,Tt avD" l7h-q7.

hade i söndags klubbmästerskap på ski-
Cor i terr'ängen söder om Vårkumla.

Resultat:
Sen.: 1) Sigvard Johansson, S.-V., 1.16,03;

2) G. Alv6n, K., I.1.7,32; 3) Stig Karisson,
S.-V., 7.22,05; 4) Eldor Andersson, K.,
1.22,08. ljtorn tävlan: Verner Granlund
1.18,00.

Jun.: 1) F). I{je1l6n. K., 46.57; 2) Evert
Johansson, S.-V., 49,00; 3) E. Josefsson, K,,
j2,45; 4) Lennart ..Iohansscn, S.-v., 52,45

Damer: 1) l-lira Josefsson, K., 33,10.
Pojkar: 1) Bengt Karlsson 30,43, 2) S.

-],äniund 3t,l.l .

Kinneveds
Fruktodlareförening

har ABSMöTtrl å Kafe Kinnehall tisda-
gen den 18 grars kl. 7,30 em.

Utlottning av fruktträd förekomrner.

Styrelsen.

$ÖNNAG
Kl.5,45 o. 8

Barnförbj.

INGRID BERGMAN
GAR,Y COOFER

2.370

trIttWt spffiil i
$rurgof &Wffi

"Ofrånkomlig och rättvis publik-
seger - 

man ger sig helt-inför Ing-
rid Bergmans paradroll sPelad i
naradhumör, hon ät: svart, hon är
smart, hon är bländande skön."

Dagens Nyheter;

Vartofta-Frökinds krets

AV SLU elvqt'
höll den I mars årsmöte i NTO-lokalen,
Kinnarp. Mötet inleddes med sången
"Ej med stora later" varefter Bengt
Nilsson å Kinneveds SLU-avd. vägnar
välkomsthälsade .

Av årsberättelsen framgick, att verk-
samheten under året varit livlig. Anta-
let medlemmar hade ökat och uppgick
vid årsskiftet till 918, varav 600 manli-
ga och 313 kvinnliga. Antalet studie-
cirklar uppgick vid årets slut till 19. In-
om den praktiska kurs- och tävlings-
verksam'heten hade anordnats samman-
lagt 90 tävlingar och kurser med ett
deltagareantal av 876. Jämfört med år
1945 hade, antalet tävlingar ökat med
14.

Till kretsstyrelse för år 1947 valdes
John Larsson, Luttra, ordf,, I. Halle-
nius, Tiarp, vice ordf., Ruben Persson,
Karleby, sekr., Karin Fredriksson, Slöta,
vice sekr., samt Olle Johansson, Kymbo,
kassör och organisatör.

Till revisorer valdes Lennart Larsson,
Slöta, och Bengt Nilsson, Slutarp. I
idrottskommitt6n invaldes Sigvard Jo-
hansson, SIöta, Nils Gustavsson, Skörs-
torp och Allan Gustavsson, Kymbo. Till
sångledare valdes Sture Jansson, Kälve-
ne, teaterledare N. F olke, Kymbo, och
lekledare Elon Andersson, Luttra. Till
studieledare utsågs J. Larsson, Luttra.

Komrnitt6 för kretsens allmogeting ut-
sågs även varjämte beslut fattades om
att kretsen skulle anordna en funktio-
närskurs.

Efter mötesförhandlingarna följde
kaffe och därefter en livlig diskussion
med Karl Svensson, Skara, som inleda-
re. Ämnet var "Vilka krav ställer sam-
hället på ungdomen". Sång och musik
av medlemmar från Kinneveds SLU-
avd. samt folklekar avslutade program-
rnet. Till sist sjöngs "Du gamla, du
fria".

Nästa kretsmöte kommer att arrange-
ras av Yllestads SLU-avd. och hållas i
Kättilstorp.

FLICKOR,
14-18 år, erhålla omedelbart anställ-
ning.

NÄSSTRöMS MATTX'ABRIK.
Tel. 80 Kinnarp. 2395

utlämnas. Personligt besök önskvärt.
NÄSSTRöMS MATTF'ABRIK.

Tet. 80 Kinnarp. 2396

lrör trafit<ti;rseelser, l>ft-qv' 
I

I bestående i att de åtalade färdats å cy- 
|

I Xel utan tänd lykta, fingo tvä personer 
l

lfrån Kinneved samt en lrån Vårkumla var- '
t-
I (tåre -Lu Kr.

Kinneved fton $rt_ry

ei occeptero

kommun 27 .

Kommunalfultmäktige förortla förslaget
Frökinds härad pLus Luttra.

Kommunalfullmäktige hade samman-
träde i måndags för att avgiva yttrande
över utredningsmannens i Skaraborgs
län utkast till ny kommunindelning. Un-
der futlmäktiges överläggning i frågan
framkom enbart kritik och missnöje rned
den i utkastet föreslagna kommun nr.
27.

Ur det av kommunalfullmäktige beslu-
tade yttrandet kan följande antecknas:
Fullmäktige, ansåg att kommunen blir
för stor, vidsträckt och oregelbunden.
Trots att kommunikationerna äro bra,
äro de ej sådana,. att de äro ägnade att
närmare sammansluta området. Inga ge-
rnensarnma intressen finnas. Slitningar
mellan olika ortsintressen kan befaras
bti rranliga. Kommunen blir för vid-
sträckt för att indelas i ett skoldistrikt.

Komrnunalfullmäktige ansåg, att det
av kornmunombuden enhälligt framför-
da förslaget, att Frökinds härad jämte
Luttra soeken skall blida en kommun, är
både den bästa och den enda lösningen
av denna fräga, som kan av fullmäktige
godkännas. Inom denna kommun skulle
det bliva bra kommunikationer, även
ägnade att förbinda dess olika delar.
Kommunen bleve stor nog med tillräck-
ligt skatteunderlag. Viss möjlighet till
centralisering av undervisningen i folk-
skolans äldre klasser förelåg. Hävd och
tradition talade likaledes för denna in-
delning.

Komrnunalfullmäktige hade också till
behandling ett ärende angående fullm:e
oeh kommunalstämman underställda
fonders framtida förvaltning,'detta med
anledning av att dessa organ genom den
nya kommunindelningen komma att för-
svinna. För att utreda och inkomma med
förslag i detta ärende beslöto fullmäk-
tige att tiltsätta en kommitt6 bestående
av ordf. E. Johansson, Alarp, nämnde-
man E. Gustavsson, Ilassla, och hem-
mansäg. G. Eriksson, Hallagården.

tsyggnatlstillståntl fl,-q+'
har av arbetsrnarknadskomm'issionen

beviljats Valter Johansson, Kinnarp'



Kinneveds m. fl. s:nars
Hingstförening

m. b. p. a.

håller ordinarie sammanträde i Före-
ningslokalen, Slutarp, onsdagen den 19
mars 1947 kl. 17.

Ärenden enligt stadgarna.

Alarp den 3/3 7947.

Dvaltl Johansson,
Styrelsens ordf. 2442

Iiinnarp vill ha vägen färtligbyggtl -snarast. ?-qb-qt-
I skrivelse till länsstyrelsen framhåi-

e ett 10-tal personer i KinnarP, att
ryggnadsverksamheten uirder det sena-
ite året varit livlig i stationssamhället.
BI. a. ha 4 st. bostadshus och 1 st.
fabriksbyggnad uppförts å tomter be-
Iågna vid den utstakade genomfartsvä-
gen i samhätlet. Dessutom ha 4 st.
tomter belägna vid den planerade vägen
köpts med avsikt att därå uppföra bo-
stadshus inom en snar framtid och yt-
terligare flera personer ämna köpa torn-
ter vid samma vägi.

Då, del; emellertid är förenat med sto-
ra svårigheter att ordna med utfartsväg
från de vid den utstakade vägen beläg-
na' tomterna innan denna färdigbyggts,
hemställa petitionärerna samt styrelsen
för Kinnarps Samhällsförening hos läns-
styrelsen, att den sektion av den plane-

irade och utstakade nya vägen tr'alkö-
ping-Ulricehamn samt vägsträckan
f.rån Kinnarps järnvägsstation till den
gamla vägen mot I'loby, som gå genom
Kinnarps utomplansområde, snarast
möjligt färdigbygges, emedan de nuva-
iande förhållandena äro förenade med
stofa svårigheter för de enskilda fastig-
hetsägarna samt till skada för samhäl-
lets normala utveckling.

Distriktslanthätaren Kurt Ax6n i Fal-
köping har på begäran vitsordat det be-
hjärtansvärda i framställningen.

$ömmersftor,
såväl vana som ovana erh. anställning.
Goda ackordsförtjänster.

AB. Kinnarps Textilintlustri.
Tel. 85. 2477

Kungörelse.
John Fransson i Kinnarp, som innehar

tillstånd till bestältningstrafik för gods-
befordran med stationsort i Kinnöveds
socken med automobilen R 26b8, godkänd
för befordran av högst 8,600 kg. tast, trar
härstädes anhållit om tillstånd att med
ifrågavarande fordon i trafiken befordra en
last av högst 4,490 kg.

Ansökningshandlingarna hållas här till_
gängliga intill den 81 mars 7947; odn äga
trafikföretag, som kunna beröras av dän
ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka
ärendet kan angå, att före angivna dag titl
länsstyrelsen inkomma med skrifiliga-ytt_
randen över ansökningen.

Mariestad å landskansliet den 1b mars
].947.

$lutarus ldrottsplalsförening
håller orcl. årssammanträcle i Byggnads-
föreningens lokal tisdagen den 1 april
kL 19,30.
2854 Styrelsen"

Kinneveds
Röda korskrets

anordnar FEST

å Föreningslokalen, Slutarp, onsd.
den 26 mars 1947'kl. 19,30.
FöREDRAG av friherre Halvor von
Essen, Brandstorp: "Med Svenska
Röda Korset i Tyskland".
TEATER. Kaffeservering. Paket-
auktion. Paket emottages tacksamt.

Intr.: 1 kr. Barn 50 öre.
Behållningen tillfaller skoltandvården.

2610 Styrelsen.

SÖNI}AG
K1.5,45 o. 8

B:rrlrtillåten

ETiII( EETiGLUND,
IIJöRDTS PATTERSSON.

ANNA-LISA ER,IKSON,
HILDA BORGSI'R,öM

ff$/$ffiä -Ä&r961åffi
Svenska Dagbla.det: Ibland är den
rolig och rörande, med trovär,diga
situaticner och kloka, finurJigt for-
ntade repliker.

Kinneverls skotror. u+ll+++.
Vid ansökningsti.dens utgång för le-

digförktarade ordinarie småskoltärarin-
netjänsten vid Sörby skola, Kinnarp,
hade endast en sökande anmält s,ig, näm-
ligen nuvarande extra ord. låirarinnan
där, fröken Britta Hulltman. Folksko-
lestyrelsen har beslutat förklara sig
nöjd med det ofullständiga förslaget.

I

Mönarps mossutdikningsförening.

Med Kinneveds
t4s

har hållits årsstämma
Slutarp.

Ilingstförening -tfi.
i Föreningslokalen,

De avgående styrelseledamöterna, hem-
mansägarna Nils Larsson, Klockareg., E.
Fransson, Bestorp, och Anders Johansson,
Skomakareg., omvaldes för en tid av två
år. Till ers. för samma tid omvaldes T,
Elliasson och A. F redriksson. TilI revisorer
valdes nämndeman Erik Gustavsson, Ilass-
la, och hemmansäg. Ivar Gustavson, Slut-
arp.

Kinneveds Fruktodlarf[}rening
anordnar föredrag i Rossbackens skola
lördagen den 29 mars kl. 8 em. av hon-
sulent Hiilphers.

Ämne: Moclern insektsbedörnning.

STYRELSEN.

LÄNSSTYB,ELSDN.

SONDAG
K1.5,45 o. 8

Barnförbj.Hos lantbruksstyrelsen anhåller fvar
Gustafsson i Slutarp om statslån för in-
köp av grävmaskin till Mönarps mossut_dikningsförening. Utl-try.

l.Iya Inköpskort K u
utlämnas:

Vårkumla skola månd. 24 mars kl. 15,

Brismens onsd. 26 mars kl. 10,

Ekarps skola onsd. 26 mars kl. 15,

Slutarp månd. 31 mars kl. 14,

Kinnarp månd. 31 mars kL 9-L2.
Personkort medtages.

F'RöKINDS KRISTIDSNÄMND,
BöRSTIG. :

2830

l\|y l0 hkr ffil$tffir
med 25 meter kabel till salu. Tel' 109

Kinnarp. 2855

ffiffiffiisffi
ENVIN A"DOLPHSON
GUN.\MÄLLGR,EN
I{II.DA BOR,GSTEöM

'oX)utrliken var efter föreställningen
syn- och hörbarligen belåten. Filmen
tål att ses och vi skulle tro att den
samlar fullsatt salong."

öresunds Posten.

a'nof€tnaÅS I

F'öIiENINGSLOKAI,EN, SI,UTAR,P,

törd. d. 5 april, påskafton, k1.,8 
.9,ry.

2823 Kommitteratle.



tAb-qor.
KommyLn saryt rwantr iid,en i F a|.k ö pin g oc_h M wll's i ö : (dut, o*', ., . -, u

Lr r I t, 
c''hwe)

Komglakt rffictstand mot 27:äfr,
dnagkamp fulullsjo-Sandhem,
Habo vänden ryggen åt G-4.

Möten i komrnunindelningsfrågan höllos i torsdags med represen'
tanterna för socknarna i kommun 27 pä rådhuset i Falköping samt med 

i

ombud för de i kommunerna 18 och 19 ingående socknarna i försam- 
I

lingshemmet i Mullsjö. Vid taiköpingssammanträdet, som tog i det när- 
I

rnaste tre timmar i anspråk, frarnkom ett kompakt motstånd mot "27' I

an" och en enhettig iinje för tre otika kommunei kunde skönjas' De 
I

flesta ansågo, att polisdistrikten voro de lämpligaste forrnerna. Luttra 
I

och Vartofta-Äsalta kunde docl< tänkas som överlöpare och vidare tala- 
I

des för en anilc'kl-ering av Kt'mbo., I
., I Laudgh.örrding Manncrfelt kom så in p:i

skoi;'äserldt'r det prirnära" I fri,3an oJi, e".1. ftt.g över ibnsgränsen o. h 1i
Hr Livalcl Johnnsgon jregiil'cie förs;t I tlhrnell tycktq, at det var märkvär'd;gt

orclet och taia,C.c för: rz:n71r.1rsrl! del: J:ig I ait man ej skulle kunna gå örzer länsgrän-
blev ej glacl, ciå jag töi'sl- fick se för.s1a5,Jet-. sen i ett fall som de'rta" I{öia'b5r, Åsarp,
Ii{zrn kair fråga sig, ol:r cltt ver}riig..n i-ar Smula samt Börstig och }Jlimenc skt-tlle för-
nörlvändigt rneO äågot såCant, säm här visso bli en synnerligen iäinplig hcnrmun.
skisserats. FIar inte träffat någcn, som l\iizlnga tala för en. sådan sammanslagning.
kunnat förorcla det. Om området. ii<ul]e -!rli 

| ;fi ha vår station i Trrädct samt brandför-
upndeiat i tre kommunei, så finns det dock I svarsfilb-und.. med..Kölai;'. Äse.i'p, Smula
käi11*lner i för,siaget, som bli ririnclre än I och Köiaby iigga illa ti1l i .iilvshorgs län:
någon ay r,åra dcl*ora:.uner. Hr .I. över- | Oe_tra sitt lasa.rett i Borås.slr.r.rt lancisfiskal
Iäönaclc ctt protoiiolis;;',crag från kornmu- | Oen p{ovi4åiaUäkarc i Ulricehanin, men de
naffullaäktige i Kinne./ed, vilket uppiästes I t 1a titl största delen sina affåret: och förbin-

-,i!1^ Lö l-^ ll , toch a-v vilket frarngick, att man ville ha tre | | ,lelser på l-alköping.
kornmunerienlighetmedalt. lovi--n. ll Vårkumlas representant, hr Nils Jo-

Hl Gunnar Låisson frantlröll förllhansson. instämde med vad som tidi-
Luttras t1el, att för'slaget vore att betrakta llrare framl<ommit: 3 kommuner och F'rö-
som en redovisnlng för, att utrecininglsman- | | tUncl-Luttra som en enhet.
ncn gått bet pi). -trppgiftcn, eller också är
för'sl:rgct tilltägct o,., oir-it,'i- ol.uir rln"uu | - !n det knyter sig?
att pr:ut11 p!i. Crrr vi sc på denna nyindel- li Iandshövdingen kunde så sammanfatta:
nins, så iii skoiväi:enclet cL't ansoiul- algö- ll vi kunna konstatera, att förslaget om kom-
ranäe , - cie anth,il uppgrf ter.na är'o sekun- l.l mun 27 ej gillas, då den biir för stor och
dära -- och c1å vinner ri-ia,n inget pä att- ll tiil formen egendomlig och svårhanterad.

Y/i i t,uttra ha, tidigare e.i kunnat ta stäIl- | skuile gå dit. Grupp 2 skulle bestå av Ylle-
ning tiii, åt "r'iiket häll ',zi vilja g;ii,, i;ren.,Iru lstads polisdistrikt gärria utökat rned Kym-
ha::"-siii-lrtrnan utLalat sig ttir en orient.eritrg Ibo, vilket sirulle göra befolkningssiffranha:] siii-lrtr]]an utlalat si3 fOI en orlenT.erlllg I Do, VIiKeL Sl(ulle gora Delol!.anlngsslflran
åt en e.z. Leal:5'kcrninun, lnen hu.r foikrne- | ]ämpiigare och skolfrågan skulle även vin-
ningen i soi:knen år, vägar jag ei u!t1]a lna på en dylik indelning. Vartofta-Äsaka
mig- cm. trör egen del '"ror jag, att vi skulle I vili clock till Slöta, men det kan ifrågasät-
få ån hygglig lösning av vår skolfråga, oin Itas oirt kommunen c[å skulle bli tiilräckligt
vi gå. mo1-Kinnevecl. lbärkraftig. Grupp 3 skulie omfatta Leai:y

ffr Er.ik Gustavsson, Kinneved, lpoliscListrikt möjiigen minskab rned l-uttra.
uppl;;ste om, att den rrSra skola, som hålier i Orl det knyter sig med B kommuner, kan
på'ait uppför.as melian Kinnar-p cch Siutarp I Cet -oz ej tänkas, .att ,1.änscheferna__kunde
i;v,rg"" i:i, att clcn iör' en förhållandevis rip- j horifeiera om ett överförande av Kölaby-
gä lästnaO kan r.rtviogas. lÅsarp ti]l Skar:aborgs län? D.et- va_r hr

rlE,.a trrrsLDJu
ko.nn,,rn",. o,,h {b' vir d"i sianns vi för lfijr en rl5zlik tingens otdning. Vi he f ö.

F.or',i"a' häi:,,c plus Luttra. Alt. 2 oc'h .3 ;1".9?:^Y?ill": :ö1lt-",9:l:-""-1.11 
länsstvrelsen

äro l-. ö. tä,eligon iikvärdiga för ors. Skot- li Vänersho|g i cn dylik fr':rga.

vascndcL äi sottt saqt de1- vtk-tigrsto i dcnna,l
rtÄqn I kommun i7 Uzt.r ei tänkas nSgon f'fr:åga. r kommun ir t.n ej tänkas -13q.o" f .

cenlraiiscring ar,/ skoh'ärjentlet och ci-a fin- | | 

-_--

nes absolut inget underlag för en så sior | | r I rr r
[:ä#å, "*'#]ä## l,åå%*ä* ;:; | | MattwäwerSftOr

gåla ko,t*unerna så uto"u.^riåi: -'aii o*- 
11 
,ttt sa utanfö.-r gränsöna låt;1" ri€' ;";-;j j

r,åde :ir 2 konrnuner. a,tt för'Orcla, om det nu I göras med undantag för Kymbo. Med av- |

gilge för sig, m+:n geografiskt sett ligge.r I visand.e av tanken på.en,tudclning.har.man 
I

äel. hinc1er i-vagen. i)et-finnes siarka skäl I kommit fram till en tredelning och enighe- 
i

för en clisl<ussion, orn ej l{ymbo l-.ör tillf ö- | ten kring denna är praktiskt taget alhnän 1

ras tlisti ikLct. särsl<ilt nic,,l ir;ins3 n tjll sk-ol- ll U.Oe ,raO gäIlcr or:rfattning och giänser. !

väsendcl . I sr firll iinnes gott undt'rlag föt llCr,rpp I st<itte då bestå av Frökind"och det I

tre korurruner. ilär mycket som talar för att även Luttra I

bveges så, atr c-ten rot u" ?åt'ilf1;;ä;il;ri: I irorrteiera om ett o"nrrääiäJ-;;^i{il;; I

qä ii"stnatt ken r^rtv)oga s I 
A Sar 11 t ill Skal aborgs län ? D,et var lir 

I

För Eörstig talade hr G, A. ÖIri'nel I l9'"nar Larsso"' !9-T :t-i|tt-9",91"1" I

orlr fann, 3tt koiDlnun 27 :t:tt utiust!d r.retl jslutl't "r3r t,ll .tandshör'dingen. och denne dc- 
|

it"r:o t .litslukclome,r. DeL enda raka är !t" I f]:'::'f::,.X:t.LT^:iät':^^:i.11' -f,iäT-?'tS I

laDdsvä g gerion-r. hela koml]lun gn'

erhålla omedelbart anställning.
IIoPP över' !änsgränsen? | 1,.

Hr Pehr A. Andeo=r-or't, Brismene,iiflg5orasarbete') ' Även nybörjare an-

fann A,:t bäsl, orn !'rökincls hä "aci ];ildatle I l 
ställas'

en kommun. osr Lurtra *ln,1l1äFå"*..X'l I WASSTRöMS MATTFABRIK.
en läroplighetsfråga, men, jag tror att Frö-
rntrra nnoJ*t klaral sig [ä. " | | Tel. 80 Kinnarp. 2397

Vägförhållandena
i Kinneved. rlt-a).

I skrivelse till länsstyrelsen hade kom-
rnunalfullmäktige i Kinneveds kommun
hemställt att sträckningarna för läns-
huvudvägen Ulricehamn-Falköping in-
om Slutarps och Kinnarps samhällen
och allmänna vägen Kinnarp-Alarp in-
om Kinnarps samhälie måtte fastställas
sarnt renstakning kornma till utförande.
Vidare hade fulimäktige hemställt att
nämnda vägar inorr Kinnarps samhälle
måtte ombyggas så:snart de blivit ren-
stakadc.

Med anledning härav har länsstyrel-
sen i skrivelse tilt fullmäktige medde-
lat, att förslag till nybyggnad av läns-
huvudvägen på delen Luttra-Älvsborgs
Iäns gräns upprättats av vägdirektören
A. Westgren den 7 januari 1937 och den
15 juli 1938 samt av civilingenjören K-
E. Bergqvist beträffande delen vid Stut-
arp den 20 iuii 1939. Länsstyrelsen har
i resolution ään 9 oktober 1940 fastställt
vägens sträckning i enlighet med Berg-
qvists förslag beträffande vissa sektio'
ner och i övrigt enligt Westgrens för-
slag. över Jänsstyrelsens beslut anförde
G. Hallagård m. fl. besvär'. K. n:t fann
i resolution den 14 novernber 1941 ej,

skäl göra ändring i länsstyrelsen beslut.
Vägens sträckning är sålunda redanL

fastställd.
Renstakning utföres genom vägför-

valtningens försorg så snart medel till
företagets utförande kan beräknas bii.

disponibla. Eftersom ifrågavarande väg-
byggnad icke är. upBtpgen i, gäliande
flerårsplan .för ombyggnad av hu'i'udvä-
gar, beräknas företaget icke komma til}
utförande. uhder den närmaste tiden.
Vid kornmande revision av flerårsplanen
kommer länsstyrelsen att pröva, huru-
vida företaget laan inrymrnas i densam-
ma. Emellertid måste därvid hänsyn.
dock tagas till erforderliga ombyggna-
der å huvudvägar inom andra delar av
länet.

Då den upprättade arbetsplanen i
fråga om Kinnarps samhälle är bristfäl-
lig i avseende å den biivande r,ägens
exakta läge; har vägförvaltningen med-
delat, att förvaltningen för underlättan-
de av byggnadsverksarnheten så snart
ske kan med hänsyn till övrig.a stak-
ningsarbeten kdmmer att uLstaka vägenL

på marken oeh rr-äröver upprätta plan-
karta.

Isrdhrariqseffi#äffirs
[trans Linilgren, Marbog.,

x,,ir-./l " 2645
fär plats.
Slutarp.



ilirektionen för F'rökintls härails polis.
distrikt t/,a- q+.

har överlämnat sin revisionsberättel-
se över förra åreis räkenskaper och för-
valtning. På inkomstsidan förekommer
bl. a. kommunanslag från Börstig 630:
92 kr., Brismene 4!7:76 kr., Kinneved
2,019:16 kr., Vårkumla 360:33 kr. och
i statsbidrag 1,690:16 kr. Utgiftssidan
upptager polismannens avlöning 4,27O:
83 kr., beklädnadsbidrag 150:- kr., hy-
ra för tjänsterum 300:-- kr., semester-
lön 166:66 kr., telefon och porto 729:-
kr., skrivmateriel 79:58 kr., försäk-
ringsavgifter 75:12 kr., arvode itill sty-
relse och revisorer 111:60 kr. I{assa-
behållningen till innevarande år utgör
146:49 kr.

ANNANDAG
PÄSK

KI. ö,45 o. 8

Barntillåten

Gus Dahlströrn
Ilolger: Höglund

Thon lfod6n

91 :an
Karlsson

En verklis skrattfest garanterasi

DANffi
anordnas i

F'öRDNINGSLOKALEN, SLUTABP,

Iörd. d. 5 april, påskafton, kl. 8 em.

2823 Kommitterade.

3009

0rd, fiireninU$$lälnnta
hålles med Slutarps Elektr. Distr.-före-
ning fredagen den 18 april kl. 16.

Ärenden enl. $ 21 i stadgarna.
Lokal: Föreningshuset, Slutarp.

Slutarp den 2 april,1947.

Ivar Gustafsson.

Kinqglp.

Utsäde
i plomberade kvalit6er, Gullregn If,
Stjern, Sol, Bornby, tiil salu.
3028 Wileott Johansson.

t

ÄRS}[öTEN. I nen första impursen till böndernas sam.

s LUTARe s rDRo rlr s pLAr s F ö R E Nr* " t I I ;å. *åä. 
#T," T:"T::"-""1.åX?ffiiJ::t;

höll i tisdags årsmöte i Föreningslokaien.lltatare var Johan Johansson I tr'riggeråker.
Av styrelsens och revisorernas ber'ättelsellyi6 ett möte året efter, som hölls på öde-
framgär bl. a. att kassan omslutit kr. llEårdens lose. bildades Kinneveds BF.-&vd.
699: 56 med en kassabehållning av kt. llö"r, fick viä starten ett 20-tal m.edlemmar.
267:13. Årets vinst uppgick tiII kr.51:36.11Även denna gång medverkade Johan Jo-
Till ordf. för är 1947 omvaldes Olof Nilsson. llnutr""ott eller"nuriera riksdagsm. !'rigger-Hrr Valdemar Johansson, Gustav Johans- llatu". F.öreningens förste oräförande-blev
son och J. carl6n. vilka,voro i tur att ?"qå, lln"i"u. jotru"r".", slutarp. Tal. erinrade
omvaldes rör en tid iY 1"1-31 ö^f1g: 

l"-91 llrt""a" "uå"ishut#o"n 
motighet"r, som rör-

möter i sty.elsen äro:-Gustay $uslavsson ll;inä; f i*v""u"fr"i undei sina första årTage Andcrsson och Lennart Custavsson. ll:;;ä; att-idmpä-å*ot. Det var nästan
Styrelseers. äro: Ragnar Johansson, S. +l,t- ll"t..f"iurää ä"-.irr""-lf*d bönderna somqvist och Gert Johans":1.,:i:l :T:il:::ll"råö-"pp i."ilg-i'ö';"i"gun, medan de äl-Gustav Andersson' t*t^,::yt",o^111:::T^":llä"ä"."å'i"iiviEr"Jx!"å gjorde aut vadIvar Gustavsson och Oskar Johansson medllä;H;; å;""tt;;;;a den unga rörelsenViktor Pettcrsson och Tolstcn Andersson I
om ers. styrelsen ficl< i unnrlras alr rat, lllill livs: Men-det-d-röjde ej mer än ett 10-

kostnadsberär<na torsiaee;äit ;""r1ä.*;l;: lltal år innan bondeförbundet var socknens

gen av fotboSsplane";-;; J-"id';lfa-;"ä- f l"tO""t* parti, en ställni:rg som sedan bibe-

re sammanträde titlsammans med stutarpsIll$]liF."91t I9,1"*q?"9.:tärkts'.Riksdegem'
IF. diskutera clenna fråga. Vid styrelsesaå- lHalfagaf gltt!med-,att framföra en hyU-
manträde efter årsmötet fördelades de olika I ning och ett tack till dageas hedersgäst,
funktionerna: v. ordf. V. Johansson, sekr. lriksdagsm' tr'riggeråker, både för hans
G. .Iohansson, kassör G. Gustavson ocfr v. lmedverkan vid- bild.andet av Kinneveds
sekr' L' Gustavsson' 

-f 
J 1 ?-o 7 ai 

I äf,;åJ*i,Tlr"tr:"T*"tloii"ut1""""tål#.-:-- 
liör ianosbygdsfolket.

Kirureveds rruktodrarerörening lr"*tt:f#; käf,ff""3"T,'å1"Äi*å!"J:hrr hållit årsmöte varvid till styrelse ut- ltivade mdnga gamla rninnen trån Äitt
sågs: J. Karlson, ordf., G. Karlgren, v. ordf., lPionjä_rarbete bland- Sveriges bönder, Han
s. Johansson, sekr., L. Andersson, v. sekr., l:ry9:_lti_:lå,-"3lt om de värden, som

A. !.ror6n, skattm., samuig4 omvarda. Ers. l;:""å1äiTti,l?r,X;.,iX,å,1t*ri"r"$#il:liksom även revisorer jämte ers. omvaldes. | åt"""Åi"r.i- soÄ--iliriureilt. r slnnerhei
Till trädskötare för 4 år valdes enhälligt I 

böra vi värna och vårda vår frihet såväl
Lars Ändersson. Arvodet fön Qenne bestäm- linåt som,utåt .och ailra mest böra vi akta
des tll 2 kr. pr timma samr årslön. l}i::-?:jll{1 ",ä:1:"'-:å" 

relig'ion - de äro

Bestädes att ordr. skure vidtara konsu- liåiå#"HtåtrJåå ?"äX?tfflåT\"""ä
lent Hiilphers att hålla föredrag den 11 Härefter erinrades om aft fatbygds- och
april, västgötabönder varit föregångare då det

Vidare bestämde man.utlotta B st. frultt_ gällt svensk bondesamling. Och när man
träd vid 1e48 års årssammantråde. trörenln- åär"ä#"*Ji:l' #. "g#äfäåär"å1ä
gen skall omsluta endast Kinneveds socken, Gimmene. Utan honom hade vi meO sa_
då en trädskötare ej hinner med större om- kerhet ej stått där vi nu stå. fnte många
råde. Årsavgiften bestämdes till 1 kr., 2 kf. känna till den stora insåts, han gJort under
för nya medlemmar. de första svårå åren genom oegennyttigt

rrädskötaren fick bemyndisande att rrt- 3ii"",1""j":" äiliTrtJtäå;ä:"Ht'#åår"i:
låna föreningens spruta till besprutning I 'åker iör den hyllning som kommit honom
ladugårdar mot en avgift av 50 öre för till del och uttryckte sin glädje över att
medlem och 1 kr. för icke medlem. Vid såm_ ha fått vara med på denna högtidsdeg.
manträdet ugottades B st. fruktträd oeh Härpå bjöd föreningen på kaffe.
vinnare blevo G. Karlgren, Sigurd Johans-. llr F riggeråker tog senare ännu en

gång till orda, varvid regeringen skarptson, Linng,l Andersson. igisslades för den huvudlösa politik som
F öreningens kassa har balanserat på kr. ] to"t. o" båda senaste åren. Skall detta

767:32 med en behållning av kr. 78:40. jfortsätta, dröjer det ej länge förrän Sve-
Efter sammanträdet samlades medlemmar_ lrige förvandlas från ett relativt rikt land
na vid karrebordet. t \ u t-o t1 . oa_ 

I 
ffijlå,:Sl å?y*rrii'rJf Jg,ååh"Hf,"ä:ftå
varor. Är det inte egendomligt att- fåst
vår industri arbetar för fullt, tiicker inte
värdet av vår export på långt när värdet
av importen, qqL ingm landet år det iin-

Kinneveds BF har jäå"ii'-n"i'fra äu'iie'ri;'i;;.- Även det
I nya skatteförslaget blev föremål för en in-

3O-årsjubilerat. {q-n''' 
ItTli""i,Xl'f; med en maning t'r sverises

^ e_ !rr-rr._+.* lfolk att nästa år mangrant sluta upp krig
Med anledning av att 30 år f9{lutit 

f varurnorna och där #'iåäJö;äJil;å
sedan Kinnevedsavdelningen av BF bil- lom hur vi vilja att vårt tand s[att styras.
dades, hade i rnåndags ett antal inbjud- lPå valdagen nästa år få inte 1% mili. väl-
na samlats i Föneningslokalen, Slutärp, ljare 

lissa hemma och slita sofflocken'

för att fira denna milstolpe i föreningens' I Efter detta visades en filrn om Medel-
tillvaro. Bland dessa märktes de båda lsvenssons vedermödor och framgångar
hedersledamöterna för dagen, :iksda_gs- lsom skidlöpare.
männen J. x'riggeråker och G. Halla- | rtrr sist framförde kornrnunalfullmäk-

Itieeordf. Evald Johansson de närvaran-
Sedan föreningens ordf. O. Kjellander, | ^-._ rr__r-___ 6 ;uvS tack till värdarna för festen, samthälsat välkommen, gav riksdagsm. G. l'

Hallagård en historif över förenincens lutbrincag: :-tl leve för fosterlandet,

gård.

tillblivelse och över viktigare tilldragel- lvarpå följde "Du gamla du fria"
ser under den tid som gått.



Ltisiiro- umh ffinknrskåfrffifi?,
Lörd'agenden12april1947k]oekan14,30]återJohnKarlstedt,Kinnarp,

på grund a'v fastighetens försäljning genom off' auktion försälja:

lel.rnotorffrf.t-med2O"m'gummikabel'1kapsåg'lsiipsten'1decimal-
våg med vikter, z mindre vågar, eti antal vävstolar, 3 beg. symaskiner, 1 dub-

belkopplad hiss-svangei, turistsängat, byrä, bord' ett antal nya barncylclar'

"ågr" "vu 
skinnrockar, ett parti skinnavfall, lämpligt för vävning av mattor'

t|id ltisöreauktionen
i dag, lörtlag, klockan 14'30 hos

John Kartrstotlt' KINNABP'
kommer äyen att försäljas: 1 EPa-
traktor, 1 slädfäll, 2 mya rnjölkflaskor'
40 1., 1 dammsugare, 1 radio sa,mt ett
antal m,indre mattor. Vid samma till-
fälle fönsäljes även ett antal nYa

höcker.

8255 Auktionsfönätta,ren.
1 äIgstudsare' m. m.' m' m'

Vanliga auktionsvillkor.

KinnarP den 8 aPril 1947'

3186
AUKTIONSF'öRRÄTTAREN.

'fri
Kinneved$ Frttktodtareförening
anorclnar trtid'gårclsföred,rag i Rossl
backens skola torsdagen den 10 aprii
kl. 8 e. m. av konsulent HtilPhers.

De, Som vill hava sina trädgårdar:
besprntacle. torcle a,nmäla cletta till
trädskotaren Lars Bertilsson eller
Julius Ka,rlsson.
3210 STYRELSEN.

emottagas å
instundande

Lagens arm är tång. w lq-"1) ' 
I

En person från Hälsingborg som 1945 
|

vid en danstillställning i Slutarp fattat tag I

i en anna^n dangande och med våld fört I
denne ut ur lokalen och därigenom uPP- I

trätt förargelseväckande hade nu ant!S!! I
nåtts av lagens arm och dömdes till 10 

I

dagsböterå3kr. 
I

3009 Ivar Gustafsson.

Stig oLrN - srig JÄriREL
Maria,nno Löfgren'

KINNARP.

Meddelande.
På grund av inventering hålles manu-

fakturaf,fären stängd månd. d. 14 april
och tisd. d. 15 april.
Mjöl,kaffären hålles öppen som vanligt.

Kinnarps Manufaktur- och Mjölkaftär.

,Etl 
st. cirkelsågveft,

s ö nnlc
KI.5,45 o. 8

Barnförbj.

sömMEnsr(o
fullt kompetenta samt nYbö
hålla välavlönat arbete, ev
arbete. Konfektionsab. Chic,
tel. Kinrrarp 133.

l

I

3484

60 fot av Rosenfors bruks tillverk-
rrirrg, til[ ;alrr. *
Karl Iiue&nrans Snickeriverkstad,
* --a,wtnen SlutarP.

anordnag i

Vinternys lokal, Kinnarp
lördagen d.en 19/4 kl. 20, varvid förekommer SY- o. PAKETAUKTION'
TEATER av amatörer från Baskarp: "Solstrålen på Björkeb€{gä",

SÅNG, MUSIK, DEKLAMATION. Kaffe serveras. FOLKLEKAR.
Gåvor till auktionen rnottages taeksamt; Välkomna.

N. T. O.

Kommunalfullmäktige hade sammanträ-
de den 15 d:s. 'Iill ledamöter i valnämn-
den för 4 år valdes hem.-äg. E;:ik Anders-
son, Lofsg., närrldeman Erik Gustavsson,
Hassla, hem.-ä.g. Iva,r Gustavson, Slutarp,
Ledsg. och fastighetsäg. A. Irlor6n, Dålhem'
Titt ärs. valdes Johan Andersson, Slutarp,
G. Karlstedt, Hassla, Elias Johanson, Fröje,
och R. Bernshog, Kinnarp.

Enligt revisorernas förslag beviljades
samtlila styrelser och nåmnder ansvarsfri-
het föi 1946 års förvaltning. Kommunens
inkomster och utgifter balanserade pä en

summa av kr. 86,600:51' De under kom-
munalfullmäktige hörande fondernas sam-
manlagda behåfning var kr. 58,749: 82'

Skog:saccisen bestäindes tili kr. 1:30 pr
100 kr. rotvärde.

På föredragningsistan stod också brand-
försvaret, villien fråga föranledde en längre
debatt som siutade med att fullm. besiöt
upptlra åt tlen föi'ut tiilsatta komittdn att
ylieriigare utreda frågan.

Fotboll
å TÅNGAVALLEN, SLUTARP
sönd.agen den 20 aPril kl. 14.

Yå,mbs IE -SlutorPs IF.

-1
T' 

'lrJare.er- 
l. delfids- 
I

Slutarp, l
3475,t

-ilAf 0nun,derhållning

ko
samt en kviga i snar kalvställning till
salu. Tel. 52 K'innarP' 3263

Aumälningar atl betesdlur,
r.-fna och kastningsfria,
Mönarps gård, Slutarp,
betessäsong.

Tel. 54 KinnarP.
'r/I t1,lT32aT

KINNE}IED" tr/q-4)'
R OdT ;^G G

Salongen fick
En välgjord och

chock efter chock,
slagkraftig sak.

S. T.

- 1/4 mil Alarp i Kinneveds socken
har av bodelägarna i Anders Anderssons
sterbhus försålts tili delägaren och ar- i

rendatorn därstädes Herbert Anderssonl
för e t-t pris av kr..56,500:- med till_l
trädc genast. 'Ulul-4)' I

0rd, ftirenilt $$$f$imt rrta
hålles med Slutarps Elektr. Distr.-före-
ning fredagen den 18 april kl. 16.

Ärenden enl. $ 21 i stadgarna.
Lokal: Föreningshuset, Slutarp.

Slutarp den 2 april 1947s S Ö NDÄO
Kl.5,45 o. 8

Barnlörbj.

INGRID BERGMAN
GIREGORY PECK

Trollbunden
oerhört skicklig -



KTNNARP.

Kom in och se

klannings- o. konfirmationstyger"
Bomullstyger, gardiner,
rlven nyinhommet,

garner, lakansvriv,

I början av maj öppna
urval av kkinningstyger.

drirför ett stort

Kinnarps
'- i ';:i : i

Manufaktur- och Syatelj6.

SLUTARP
re

io:
varu

bin iu

nyheiiei

bolstervciv m. m.

STYRELSEN.

uts$desfröer
svensk rödklöver, alsikeklöver, timotej,
blandfrö, rovfrö, kålrotsfrö, foderbeta,
W'eibutrls trädgårdsfröer, gräsmåttsfrö

m. m.

ERIK SAI?XUELSSON. TeI. 119 Kinnarp.

Kinneveds Eft, $jukkassa-
kallar härmed tiII rilrsmöte i Före_
ruingslokalen, 

-Slutarp, fredagen derr
25 aplil kl. 20.
3632

Farligt område: Syd-och sydvästl
onr Byslätten. 

IBbos STyRELSEN. I

Kinneveds $kyttefiirolrirrg
anordnar fä ltskjutn ing söndagen den
20 april vid Bvslätten kl. 9 f. m.

Ri,ksdag sman Gustau H allag ö,rd,.

Riksdagsman Gustav Hallagård, Halla-
gårderi, Slutarp, fyller den 24 d:s 60 år.

FIan är född i Halagården, Kinneve, som
gått i arv i släkten ett par hundra år, och
å1dste son tiil den beriärkte bondehövdin-
gen och häradsdomaren Alfr. Johansson
därstädes. I yngre år genomgick han folk-
högskola och lantmannaskola. 3-r 1918
blev han av bondeförbundet invald till lerta-
mot av riksdagens andra kammare, och där
satt han till 1943, då han flyttade över till
första kammaren.

Detta är givetvis icke det enda offeniliga
'.lppdrag hr I{. innehar. Sålunda är hän
ledamot i Skaraborgs läns hushållningssäll-
skaps förvaltningsutskott och nrdf. i !.alkö-
pings kretsavdelning av hushållningssäIl-
skapet samt styrelsesuppleant i Skaraborgs
Iäns centralförening. I hemsocknen är han
ordf. i pensionsnämnden och valnämnden
samt vice ordf. i kyrkoråd och kyrkostäm-
ma.

Personligen är han sympatisk och vän-
säll och har skaffat sig många vänner
1ångt utanför det egna partiets gränser.

ter och de glada Baskarp-arnu uoroi
verkligen värda slutapplåde-rna. Efter
eit par musikstycken och en d'r.rettsång
avslutades det egentliga programrnet 

]

rned unisont "Du gamla, du fria". Ef-
teråt lektes foiklekar under Sten Ahl-

Våren halsas
i KINNEVED med valborgsmässo-
eld vid Strängbergs kl. 19,30.

Tal av kyrkoherde Kurt Larsson.
Sång av kyrkokören.
Efter elden anordnas LEKAFTON
i lokal Vinterny. tr'olklekar till
musik. Servering. Alla välkomna.

3960 N. T. O.

KRETSMÄSTERSKAPET c

aq/q-17' stutarp-våmb z-8.
Efter relativt jämnt spel hemförde gäs-

tande Våmb segern i söndagens match i
Slutarp, vilken utgjorde kvartsfinal i krets-
mästerskapet. Det var gästernas bättre
spel och förmåga att skapa goda måichan-
ser, som avgjorde, men med lite tur kunde
Slutarp avgjort matchen till sin fördel.
Våmb tog ledningen med 2-0, vilket redu-
cerades till 2-1 av cf. Arvidsson före halv-
tids paus. En stund in på andra halvtid ut-
jämnade vi. fngerhage till 2-2, varefter
Slutarp hade en straff som dock cf. lade
inom räckhåll för måIvakten. Slutarp hade
lite övertag i spel men kunde ej hindra att
Våmb under denna period gjorde vinstmå-
let. Bäst i hemmalaget var halvbackar och
hi. Gästernas spelare voro överlag jämna
med ett litet plus för männen i forwards-
kedjan.

Domare: K. E. Hellström, Falköping.

H. V. 4., 500
berg, Slutarp.

Motorcykel,
cc., till salu. Erik

Tel. Kinnarp 47.
Blom-

3812

6O år.

Aftonunderhållning
anordnas av
Kinnarps samhällsförening lördagen tl. 26 april kl. 20 i lokal Vinterny.
FöREDRAG av kyrkoherde Kurt Larsson. Ämne: "Någi"a glimtar ur
Kinneveds prästlängd.

VÄSTGöTAHISTORIER av folkskollärare Ivan Gus,tavsson. .

Sång av damkvartett. Musik. Frågesport (entigt ny metod).
Paketauktion. Kaffeservering. - Inträde: 1 kr. och 50 öre för barn.

I' Styrelsen.

Ternplot 1923 '$/i;råerny av NTO i
Kinrar"p LZ/q-ql'

hade i lördags anordnat en s5z- o0h
paketauktion och Sten Ahlkvist kunde
Itälsa en fulltalig publik välkommen.
Froglarnmet inleddes med musilr av en
ungilomlig men väispeJande trio Bror Jo-
hansson, Håkan Silvander och Lasse
I-arsson. Därefter bjödo syskonen Maj-
Blitt och Ejdor Andersson på vacker
duettsång och Sven "A"ndersson på reci-
tation, allt hörbart uppskattat. Efter
auktionen, vid vilken köpiusten var myc-
ket god, och kaffeserveringen, framför-
de NTO-amatörer från Baskarp en tea-
terpjäs: "Solstrålen på Björkeberga".
&Ian fick här se mycket god arnatörtea-

kvists ledning ti1l efter midnatt. i

Templet Vinterny har i vår lyckats 
i

bilda cn utpost i Eörstig-Bi'ismene. Vid I

första mötet anslöto sig fem medlem- 
|

rnar och det.är nu rneningen att försö-j
ka bilda en NTO-förening där. Som ett
led häri kommer om möjligt i veekan
att anordnas en lekafton - om nu ba-
ra lokalfrågan härför kan lösas.



zw
-tt). Kinneveds Sl<}'tteförenings

vårfåltskjutning ägde rum i söndags vid
Byslätten och 32 sky'ttar deltogo. Skjut-
ningen kan betraktas som över medelsvår.
It{ål och avstånd voro: 1) Itrund i front 160
rn. knåst.45 sek., 2) 1,16 ä 140 rn..40 sek., 3)
113 ä 270 m. 50 sek., tillika insatsr-nåI, 4)
skölcl å 110 m. 1 minut.

Resultat:
Kl. IV: 1) G. Johansson 13 tr., 2) B. Eng-

dahl 13, 3) V. Johansson 12.
K]. III: 1) J. Karlsson 74. 2\ E. Johans-

son 12, 3) H. Trygg 71, 4) L, Ilermansson
11.

Kl. II: 1) G. AIv6n, 16, 2) R. I'redricks-
son 15, 3) K. Arp 72, 4) G. Silvander 9, 5)
li. Arp 9.

Kl. I: 1) E. Kjell€n 10, 2) M. Andersson
8, 3) I. Trygg 5 tr.

Extra insats: III-IV kl.: 1) J. Karlsson
6120, 2) B. Engdahl 6/18, 3) G.. Johansson
4112,4) V. Johansson 4i1I.

Kl. I-II: 1) E. Kjell6n 5115, 2) R. tr'red-
ricksson 5172, 3) G. Alv6n 5112, 4) It. Arp
4175.

Riksdagsman llallagårds 60-årsdag.

El,iksdagsman Gustats Halktgd'rd,, H.alla-
gården, Slutarp, blev på sin 60-årsdag i
torsdags föremåI för hjärtliga och omfat-
tande hyllningar av anförvanter, vänner
och kamrater.

Hyllningarna togo sin början redan på
morgonen, då - förutom de närmast anhö-
riga - vänner och grannar infunno sig och
framförde sina lyckönskningar sarnt över-
lämnade blommor och presenter. Kommu-
nen och de olika kommunala myndigheter-
na framförde sin hyllning genom kyrkoher-
de Kurt Larsson. soin överlä,mnade blom-
mor och present ss.mt iiven höll tal, Som
representant för Skaraborgs Läns Lant-
måins Centralförening infann sig kontors-
chef E. Born6, Falköplng, och stiftsnämn-
den i Skara framförde sina lyckönskningar
g:enom stiftssekr. Gierup och stiftsjägmås-
tare Lilliehöök. Riksdagsgruppens häls-
ning och gratulationer bringades av riks-
dagsmännen Friggeråker, Ryberg, Gustafs-
son i Lekåsa och V.rJ. Mattsson i Eneryda
samt prof. Wahlund.

På kvällen hade ett 100-ta1 personer in-
bjudits till middag i jubilarens hem, varvid
hyllningarna fortsatte. TaI höllos av bI. a.
kyrkoherde Larsson, som tackade för
mångårigt arbete i kommunens tjänst, å
riksdagsgruppens vägnar av riksdagsman
Ryberg, vilken personligen tackade för 30-
årigt kamratskap, samt av riksdagsman
tr'riggeråker, som uttalade ett tack för
mångårigt arbete i BF -rörelsens tjänst. Vi-
dare talade riksdagsmännen Onsjö, Gustafs-
son i Lekåsa, Larsson i Luttra samt prof.
Wahlund. En versifierad hyllning fram-
fördes av fru Maj Larsson, Luttfa.

Dessutom ingingo under dagens lopp över
ett 100-tal telegram, bl. a. från riksdagens
andra lagutskott, som riksdagsman Halla-
gård tillhört sedan år 1927, ftLn talman-
nen i andra kammaren samt vidare från
landstinget och dess förvaltningsutskott
och HushållningssäIlskapet.

Kinnevedsborna 2.a14-\t.
hälsa våren med valborgsmässoeld vid
Strängbergs kl. 19,30. Tal hålles av
kyrkoherde Kurt Larsson och kyrkokö-
ren sjunger. Efter elden anordnas lek-
a:[!qn i lokal Vinterny.

Slutarp

7947. Mitt bemödande skall bliva att
möjliga pris.

PER, SVENSSONS LIVSMEDEL.

Till de därtill betättigade
utlärnnas tilläggskort för bröd, matfett,

kött, tvättmedel och kaffe:

SLUTARP månd. 28 aPril kl. 15
VÅRKUMLA månd. 5 maj. kl. 14
BRISMENE onsd. 7 maj kl. 10
EKARPS SKOLA onsd. 7 maj kl. 14
KINNARP måndagar kl. 9-72.
Medtag talong 723, 724, 125, 726, 727

samt personkort.
Frökintls Krktidsnämntl.

Vartofta Röda Korskrets.

Kinneveds erk' sjukkass u ^!\l'
har håtlit årsmöte i Bygdegården, Slutarp'
Äv styrelseberätteisen framgick bl' a'' att
medlemsantalet under det gångna året ökat
med 43, och vid år'cts slut utgjorde 263. Un-
der år'et har 68 sjukdomsfall anmäIts, om

tillsammans 695 sjukdagar. I sjukhjälp,
läkare- o'ch sjukhusvård samt kristillägg
har från lokalkassan utbetalats 3,A20:46'

samt sjukhjälp, modcrskapspenning och

kristillägg från centralkassan kr. 4,306: -'
Tillsammans har tiII medlemmarna utbeta-
lats kr. 7,326:46. Årets överskott utgjorde
kr. 435: 42, odn sjukhjäIpsfonden uppgick
vid årets slut till kr.2,428:66.

Mötet beslutade bl. a. att ändra kassans

stadgar så. att mcdlem, som är intagen å

sjukhus, även har rätt tiIl sjukpenning'
De avgående styrelseledamöterna omval-

des med undantag av A. Bohman, som av-

flyttat från platsen. I hans stäIle valdes

fabrikör Gunnar Gustavsson, Slutarp. Supp-

leanterna omvaldes och äro A. F1or6n, B'

Juliusson, H. Engdahl, Tage Andersson och

Gösta Johansson. Styrelsen konstituerade
sig sålunda: ordf. R. Bärnskog, sekr' kyr-
koherde K. Larson, v. ordf. Gunnar Gus-

tavson, v. sekr' S. Ahlqvist samt kassör L'
Kar16n. Till revisorer valdes G' Wilgotson

och Olof Nilsson, med fru Valborg Claesson

och Inger Gustafson som ers' Som kassans

ombud vid centralkassans årsmöte valdes

F. Svedberg.
Efter mötet bjöd kassan mötesdeltagarna

på kaffe och en intressant fiim visades'

3863

3848

från
gar e

-t

"lI

I

_t

tsetesdjur
r.- och kastningsfiia besättni
momages.

nilönarps gåril, Slutarp.
Tei. 54 Kinnarp.

Sättpotatis, 
I

Å r'rarr Consul, 1'ä lrbcsikt igad, k rä fr- |
itnrnurr till salu. I

F{}Tm$ä,ffi,
å TÄNGAVALLEN, SLIJTAIiP,

söndagen den 4 maj kl. 14:

Folkabo lK-Slutaros IF.

Kinneveds SLS

har håIlit årsmöte. Av verksamhetsberät-
telsen framgick att 2 studiecirklar och 1

läsecirkel varit i verksamhet under studie-

säsongen. Studiearbetet har under året va-

rit livligt och mötena mangrant besökta'

TilI styrelse ftu är 1947 valdes: oxdf' H'

Kä116n, Strängg., sekr. Margot Ericsson'

Hallag., kassör och bibliotekarie Margit

Andersson, österg., studieledare Karl-Gus-

tav Gustavsson, Stommen' Till styrelseers'

valdes Vera Nilsson, Korsg' och Bengt Nils-

son, Kotarp' Revisorer blevo K'-E' Eriks-

son, Backg. och Erik Johansson, Backg'

med Gösta Johansson, Ledsg', och Harry
Johansson, Halsarp' som ers'

TiIl distriktsombud utsågs Karl-Gustav

Gustavsson, Stommen, med Margot Erics-

son, Hallag., sorn ers.

$tor Uirkesauktion
förrättas hos OIof Sand'ön, Backgå,rd'en,

Slutarlt lördagen d,en 24 mai 1'947'
Utförligare annons senåre.

Slutarp den 8 maj 1947.

Ragnar Johanson.

Chmrkuter*mffår
öppnas i SlutarP fredagen den 2 maj
tillhandahåtla prima varor till lägsta

Slutarp den 28 aPril 1947.

J. Ä. Nilsson, 
I

Slutarp, tel. 106, Kinnarp. 
I



SICI(AN CARLSSON _ OLOF WINNERS,TR,AND
Marianne Löfgren - Rut Holm - I)agynar Ebbesen

Alice Babs Nilsson - Dougla,s IIåge

Det gloda kslasef
Olof Winnerstrand har aldrig gjort en sådan förnämlig prestation i gammal
god komedistil som just nu.... Sickan Carlsson har väl aldrig varit bättre än
just nu. En av de trevligaste svenska filmkomedier på mycket länge, St.-T.

qF-q). Slutarp-KFUM FalköPing
1-1.

Matchen i b-alköpingsserien rnellan rubr'
las qav till iesuitat ett rättvist I -t.

Fcirsta haivleken inleddes nred farliga an-
fall mot Slutarpsmålet och ett av dessa re-
:ulteracle i mål inspetnt av vi. Nordh. SIut-
r.rp hämtade sig dock snnrt fr'ån överrump-
'ingcn och sPclet blev jämnate.

Ändra halvlek: Lika jämnt spel och i ett
rnfall lyckades Slutarp utjäi"irna. Det var
:f. sorn svaracle för detta mål. KFUM hade
sista rninuten en jättechans att slå in se-

lermålet clå cf. val ensam med måIvakten
rr.n bollen gick övcr.

I Slutarps lag rnårktes cf. och hb.
I{IfUM hade sina bästa i hh. Andersson

rch hb. \'{estlin.
Domaren Sirten lvXalm, VegbY, dömde

rra. Hur han kunde godkänna planen som
jpclduglig är dock undertigt,, ty på flera
rt-äUen, stucko grästuvorna och stenar upp
)ver rsen.

F'ALKöPINGSSERIEN:
Mullsjö-FAIK 11-1, Tomten-I{ättiis-

torp 2 1, Slutarp-Folkabo 11-1, Åsarp-
Blidsberg 2-4.
Tomtens fF B 73 72 0 1 49 20
St. B3'urums SK 12 9 1 2 56-23
Slutarps ltr' 72 7 2 3 53 28
&IullsjöIF 13 7 1 5 53-25
BlidsbergsIK 72 6 2 4 39-31
lrsarpslF t2 6 0 6 34-32
irArKB 72 3 0 S 24-59
Kättilstorps Itr' 13 2 0 77 2t:50
i,'olkabo IK 13 7 O L2 t4-65

Skara-Älvsborgs pokalserie:
bk't>. Vartofta SK och Slutarp

möttes i söndags i rul:r. serie, där Vartofta
efter ett överiägset spel vann med hela
8-0.

Vartofta-laget såg ut att vara vältränat
och någon svag punkt syntes ej. Främst
gtadde man sig åt kedjans vackra korribina-
tioner där cf. Hjort dominerade. Även in-
rårnas arbete framträdde. F örsvaret ver-
kade säkert de få tilifätlen, detta fick in-
grlpa.

I Slutarp märktes mest Fälth På
och även Arvidsson.

God domare var Å. Johansson, Mullsjö.1

Kinnarps samhällsförening 5lt-Y,i.'
hade anordnat aftonunderhållnihg för-

ra Iördagen. Kyrkohcrde Kurt Larsson
höll ett mycket uppskattat och om in-
tresserad forskning vittnande föredrag
om Kinneveds präster från medeltiden
fram till 1900-talets början. Folkskol-
lärare Ivan Gustavssön, Falköping, be-
rättade västgötahistorier och läste Jönns
dikter på ett sätt, som väckte publikens
hör,bara gillande, och en damkvartett
från platsen utförde förtjänstfullt sång
och musik. Vidare förekom paketauk-
tion, kaffeservering samt frågesporttäv-
Ian enligt den nya'metoden, där skollära-
rinnan fröken Britta llultman hemförde
det utfästa priset . för ,'siste man
skansen".

Falköpingsserien. 8/s-.r+'

Slutarp-Folkabo tr1-l.
Folkabo fick vid besöket i Slutarp vid-

kännas ett svidande nederlag. Man var ju
inställd på hemmavinst men att målsiffror-
na shulle springa upp tiil 11-1 var ju inte
väntat. Slutarp tog hand.om spelet ome-
delbart och inom loppet av de första 25
:nin. hade man hunnit tiil 7-0, vilket före
pausen ökades till 8-0. Hemmalagets hi.
blev skadad och så gott som speloduglig
resten av matchen.

Folkabo var inget dåIigt lag rnen kom i
underläge från början. Bäst i laget var
vb., ch. och hi. Slutarp gjorde en lrra
rnatch och i det ganska jämna laget märk-
tes hy.

l\{ålen gjordes av: hy. Andersson 2, hi.
Ändersson 2, cf. Ärvidsson 3, vi. Ingerhage
1, vh. Andersson 1 och hh. Rehn 2.

Ma,tchen dömdes av Tingman, Mullsjö.

SKAR,A_ÄI,VSBORGS POKALSNR,IE.
Trädet B-Börstig 2-0
Va.rtofta-Slutarp B 8-0
Åsarp B-Grolanda w. o. för Grolanda

Grolanda 9 7 0233-27
Va rf ofta,
Trädet B
i3lidsberg B
Slutarp B
Börstig
Åsarp B

Yiilltom,m,en till

rl-ll TANDSKOMMUNERNA
r-
I Kinneved.
I oRD. KYRKOSTÄMMA
li Rossbackens skola månd. den 12 maj
11947 kl. 15. Pastoratsstämma kl. 15,30.

14229 ordföranden.
l-

pa

Vedoukfion.
Genom offentlig auktion, som kom-

mer att förrättas å ldrottsplatsen,
Slutarp, lördagen den 10 maj kl. 16,

låter fdrottsplatsföreningen försälja
nedtagna björkar passande till ved m. m.
och upplagda i högar.

Av mig kände såsom säkre inropare
erhålla tre månaders kredit, andra få
betala kontant.

Slutarp den 29 april 1947.

4042 Ragnar Johanson.

4040

Medlemmarna i

$lutarps $amhällslörening
kallas härmed till ordinarie samman-
träde i Byggnadsföreningens lokal,
Sluiarp, tisdagen den 6 maj kl. 19,30.

Enligt stadgarna.

Slutarp den 29 april i947.

Styrelsen.

Ett par l4 - 16 års pojkar
erhålla omedelbart anställning vid mo-
dern rnöbelfabrik, lätt och intressant
arbete. tr'ör intresserade från Falkö-
ping finnes lämpliga tågförbindelser.
Hänvändeise till Arbetsförrnedlingen i
F alköping eller till

AB SI,UTARPS MöBELINDUSTRI,
S lut arp. Tel. Kinnarp 45.

19
ao
15
1+
T2

o

2

967242-13
851,22].-78
8 4 72 38-17
930623-27
82 0 6 8-40
9108 6*31

14
1?

11
o

o
/
2

backen VARHUGIIDEN
i Sl.utarps rnissionshus
söndagen den 11 maj. kl. 15,30.

Pastor Carl Nilsson, Arvid An-
dersson och sångare från Trädet
medverha, Kaffe serveras.
Offer upptages.

Slutarps Missionsförsamling.

En 14 - 15 års flicka
med inbresse för enkiare kontorsarbete
erhåller plats att därjä,mte sköta fabri-
kens telefonväxel..

SLUTAIiPS MöBALINDUSTRI.
u t a r p. Tel. Kinnarp 45.

AB
SI

l:sta MÄJ
KI.5,45 o. 8

Barntillåten.

ADOLT'JAHR
Liskulla Jobs - Harry Persson

Stig 0kstam

Bhberöd,s Bunls
Skratten förräntar sig raskt i Ebbe-

röds bank.

Adolf Jahr har skapat en ny odöd-
lig krumelur - skräddarmästaren
och bankiren Ågren i Ebberöd.



Sllzturp$ Id'rottsföremimg
anoronar

LEKAFTON den 14 mai
SOII.IIARFEST clen 14- l5 iuni
I-,,EKAFTON den 16 juli
DAI{SAFTON den 6 augusti. s/F.

Alla S.L.fJ-are
väikomna ti}l kamratmöte å
Iclrottsplatsen, SLUTARP'
lördagen de4 17 maj kl. 20.
Program: Kabar6, folklekar
och dans.

Kinneveds S. L. U.
Medlems-
kontroll.

FALKöPINGSSDR,IEN:
Falköpings ÄIK--Kättilstorp 4-0, Blids-

berg-:Tomten 4-2, Åsarp-Mullsjö (M.
vann på w. o.), Bjurum-Strutarp 4-7.
Torntens IF B 15 13 0 2 59--26 26
Slutarps IF 15 10 2 3 66 32 22
Bjurums SK 15 10 7 4 63 -,35 27
Mullsjö IF 15 I 1 5 48 -26 19
Blidsberg 15 8 2 5 49 4L 18
Åsarps IF L5 6 0 I 34-32 12
FÄrKB 15 4 110 31 68 9
Kättilstorp 16 3 0 13 26--61 6
tr.olkabo II{ 15 L 1 13 76-77 3

SKARA_ÄLVSBORGS POI{ALSEEID.
Trädet B-Vartofta w. o. för Vartofta,

Börstig-Blidsberg B 2--3.
Vartofta
Grolanda
Blidsberg B
Träd:ts B
Slutarp B
Börstig

sÖnlac
K1.5,45 o. 8

Barnförbi.

HAMPE FAUSTMAN
GUNN WÄI-LGR,EN

SIGURD WALLEN

Brott och stralf
"Världens mest perfekta thriller"

i gastkramande filmform.

N(inneveds $kytteförenittg
anordnar kooperationsskjutning annan-
dag pingst med början kl. 13. Anmälan
om deltagande skall göias hos före-
ningens sekreterare, tel, 721, senast
2415,
MsL _ :, __

9711
97 02
9423
I415
9207
9108

39- 8
40-23
30-23

19-30
11 47

-tD
L4
10

o

^
2

Kinnarps IF.

Kinneveds m. fl. socknars hingstföre-
nings hingstar tjänstgör innevarande
säsong å nedannämnda platser:

Ref lex
st.-nr 7798, fx. bls., prem. A, avg. 70 kr.
å trIrldagården, Falköping, tel. 75 Tor-
björntorp;

Jupard
st.-nr 9032, br. stj., prem. B, 1:sta pris
och hederspris å Rikslantbruksmötet i
Stockhoim 1946, avg. 150 kr.;

Hottenr
(8794) fx. bls., prem. B, avg. 50 kr.,
å Siggagården, Slutarp, tel. 115 Kinnarp

Gallston rabatt.

Tider: 6,30 oeh 18,30. Andra tider
efter beställning.

tIr{AFTOt\|
ä" Id,rottspl,atsen, Slutarp onsdagen kl.
20,00. Stens lekgäng leder.

1!ly-ny. s. I. r'.

PÅ TÅNGAVALLEN BLUI] AR,P
mötas om torsdag kt. 10.30 Tr'ädet B och

Slutarp B. Kl. 15 spelar Kättilstorps och
Slutalps A-lag i Falköpingsserien.

Sven fiuslings radlotrio '5-l

spelar upp tiil dans i Kinnarps festpark under

pingsthelgen.

Styrelsen

En stor svensk fihn - äventYrs-
rnättad., rornantisk och brädd-
fylld av handlinS.

Byggnatlstillståntl t?/Y-q>'
har beviljats Arne Sandahl, Kinnarp,

Kinneved, för ett bostadshus i Kinnarp.

- Byggnadstillstånd har av A. K.
Iämna,ts A. Käll, Falköping, för ett bo-
stadshu,s på tomten nr 8 i kv. Lingonet
i sta,den.

SLUTARP
Slutarps samhällsförening anordnar
sin traditionella stora HEMBYGDS-
FEST midsommarafton och mid-
sommardagen.

STYRELSEN.

den 30 mai.

MöNABPS GÅRD.
. Tel. 54 KinnarP.

l{inneveds skHteffi reninss
träningssftintninUar

börjar söndagen den 18 maj kl. 1,1.

STYRETqNN.

Kungörelse.
Aktiebotaget Slutarps Möbelindustri'

som innehar tiltstånd tilt trestäIlningstrafik
för godsbefordran med stationsort i Kin-
neveds socken med automobilen R 4889'
godkänd för befordiafl av högst 3,270 kg.
last, har härstädes anhållit om tillstånd
att i stätlet för nämnda fordon i trafiken
insätta automobilen R 2624, läiriplig för
befordran av eir ld,st av högst 4,310 kg.

Ansökningshandlingarna hållas här till-
gängliga intill den 24 rnaj \947; och äga
trafikföretag, som kunna :beröpas av den
ifrågasatta trafiken,. så ock andra, vilka
ärendet kan angå, att före angivna dag till
länsstyrelsen inkomma med skriftliga ytt-
randen över ansökningen.

TORTDAG
K1.5,45 o. 8

Barnförbj.

prästen
OdemarkS-

AR,NOLD SJöSTR,AND
BIRGIT TENGROTH
OLOF IVIDGREN



$tor Ulrkesauktion.
Genom offentlig auktion, som förrät-

tas hos Olof Sand6n, Backg., Shltarp,
lördagen den 24 maj 7947 kl. 15, låter
bröderna Sand6n försälja flera sorters
virke, såsom plank, olika sorters båcle
bättre octi sämre bräder, stänger till
brandstegarr sparrar, stolpar, slanor
h. h., som ej specificeras,

Av mig kände såsom säkre inropare
erhålta tre månaders kredit, andra får
betala kontant.

Slutarp den 13'maj 1942.

4505 Ragnar Johansson.

MEP EN vÄSra\Ftffq
spelar

,faHcöpingsserien. Dlr-r>.
$lutarp*Kättilstorp 6-0.

Ir'Iatchen på Kr,isti Hirnmelsfär'dsdag mel-
ian Sluta.rp och Kättiistorp på Tårigavallen
:)iutarp, irlev en li.rlig och hrra natch, sor:.
Slutarpslaget säker't vann med 6 0.

Sluta.rp har ett starkt försvar. På hb.
Drövades L. F"äldt, och han spelade upp sig
bla i andra halvlek och l<o;n väl ifrån de
buten. tsäst är annars ch. Juliusson. Hh.
rRehn drar ned sitt betyg genom att driv:r
för länge m.eC itollen, men han är dock värc!
en eloge för sitt uppoffrande slit. I(edjan
samspelade stundtals riktigt vackert. Cf.
Arvidsson deiade ut bollarna väl och ytt-
rarna Ingerhage och Ander,sson ställde ge-
no;n sin srrabbhet till rrvcken oreda i Kät-
tilstorpsförsvaret. Kättilstorp hade ett
,iar'kt för'sval, där särskilt må]vakt, vb. och
,:h. märktes. Kedjan kom ingen vart mot
det rarnstalka Slutaz'psförsvaret.

I 30 irin. gjorde hy^ Andersson 1-0 och
rilax eftcr' avspark 2 0. T 42:a min. gjor-
J.e vy. Irigerhage 3 0. I andra haivlekens
24:e mi.n. dri]:blade hi. Anderson av någ-
'a Iörsvaralp och 'nätedc". I 30:e mirr.
:köt hb. b-äldt ett långskott, som touchade
en Kättilstolpsföi'svarare, och gick i mål
I 35:e min. sköt cf. Arvidsson så dasens
vackraste. nråI. genonr ett låigskott, "som

slnct ]n vrd PIta sLoJpeil

F'ALKöPINGSSER,IEN:
Lrolkabo-FAIK 1-1, Slutarp-Kättils

r-orp 6' 0, Rjuru:n--Åsarp (Ä. lämnade w
o.), Mullsjö-Blidsberg 5-1.

får plats.

Marbog., Slutarp.

I(inneveds m. fl. soclffårs hingstfilre-
oingts hingtar tjåinstgör innevårande
säsong å Slggagårtten, Slutarp; tel. 115
I(innarp.

Jupard
sL-nr 9032, br. stj., prem. B, 1:sta pris
och hederspris å Rikslantbruksnötet i
Stockholm 1946, avg. 150 kr.;

Hotteur
(8794) f>r. bls., prem. B, avg. 50 kr.,

Gallston rabatt.

Tider: ö30 och 18,30. Andra tider
efter beställning.

ffiusEs&swäf; & ruatar
1 x 4-6' bräder, vrakbräder, riastör,
ett par nya beslagna slädar, något recl-
skapsvirke av björk, hålies hos Johan-
nes Johansson, I{assla, Kinnarp, torsd.
den 22 dennes kl. 14.

tr'ivlered den 16 mai 1947.

i,irr,rs Jo"efr"on.

Likvid för förfallna fordringar upp-
tages före auktionens början.

Jondbruksarbetare

FALI(ÖPINGISSERIEN:

4990

Kinna!"ps festpark'
-- -'- l7:Tr;.$ 

]

S VEN T JUS LIN G S RADIOTRIO upp till dans med den

nya swingstjärnan MARGA OLSSON från Göteborg som hotvokalrist
under hela pingsthelgen rned början pingstafton och annandag& kl. 20

Pingstdagen kl. 19 GAMMAL DANS

Kl. 20,30 ger Tjuslings ett KABAREPROGRÄM, därefter modern dans.
Gör ett besök vid

SOMMARENS TREVLIGASTE T.EST.
Kinnarps I. F.

Tomten B 14 13 0
St. Bjurums SK 14 10 1

Slutarps IF 74 I 2

Mullsjö IF
Blidsbergs IK
Åsa,r'ps IF
JIAIK B
I<ättilstorp
,lolirabo

L4 81
t4 6 0-14 31
1530
15 11

2(

2{
1n
1C

72
7
r,

1

o

5
5
8

10
t2

xa ,,
59-28
59 28
48-26
45-39
t^ ao

27-68
26-57
16-71

40-23
398
a5-23

19-30
9-44

SI{ARA_ÄI,VSEORGS POI(ALSERIE.
Slutarp B-Trädet ts 2-3, Blidsberg B-

Glolanda 1-4.
Grolanda
7a ltoita
Trädet B
'3tidsl:erg BSlutarp B
Börstig

2+ IVÅL PÅ 3 MATCHER,
har Slu,tarp dund'rat in och man bekla-

gar att atZtJör må'nga podng tappades 4

höstas. Annars hade d'et blt'uit em hå'rd'

stri,d, med, "små'tomtan"na" o'ftL sertese-
gemt,. Nu ha d.esso' i I'ugn och ro kunnat
inrtkta sig pd' "kual" mot IFK Karls-
borg, eller uem.d'et nu blcr soqn uznner

Slutarp -tralköpings AIK 6 -1, Mullsjö
Biuru,n ?- 4, Tomten Åsarp (w. o. för
Tomten), Folkabo-Blidsberg 1-4.

( Slutspelail) .

16 1.4 0 2 59-'-26
1611 2 3 72 33
16 10 1 5 e,7- 42
16 l-0 1 5 55 --30
169255342
16 6 010 34 32
16 4 777 32-74
16 3 013 26-61
16 1 114 !7-75

14,
1a

I
8
4

å
97 0
861
841
832
920
810

2
1
4

7

Domaren I{. Thiel, Floby, hade ett lätt
arbete i den justa matchen.

I

En betäckt

ungsugga

Torntens IF B
Slutarps IF
Biur'uirrs SK
Mullsjö IF

i 
Blidslrei'g

]"r't'Pstt'
IFArK B
| Iiäitiistorp
lrottn"to rk

28
24
21
2L
20
12

q

o
1

till salu i Lillegården, Kinnarp. Tel. 28.

H joserten. L*ls-rt.



Kaffekort utlämnas:
SLUTARP månd. 2 juni kl. 14
BRISMENE onsd. 4 juni kl. 10
EKARP onsd. 4 juni, socknens västra

del kl. 16, andra delen kl. 18
VÄRKUMLA månd. 9 juni kl. 14
KINNARP måndagar kl. 9-12.

Enl. Livsmedelskommissionens kungö-
relse, vars efterlevnad kommer att nog-
grant kontrolleras, åligger jordbrukare
att före 15 juni t947 till staten inleve-
rera all l:rödsäd som ej åtgår för hus-
hållets behov och för vilket förmal-
ningskort uttagits.

Glöm ej att avlämna veddeklaration,
samt Uppgift om Areal och Kreatur den
? irrni I

4993 Frökinds 4ristidsnämnd,

Falköpingsserien. sls-c7.

Slutarp*FAIK E 6-1.
Matchen på Tångavailen på annandagen

mellan FAIK:s B-iag och Siutarp blev en
tämligen intresselös tillställning, som Slut-
arp säkert vanh rired 6- 1 (5-1).

Trots den stora segern, gjorde Slutarps-
laget ingen av sina störr,e rnatcher. Därtill
bidrog säkert att motståndet var så svagt.
Matchen hörjade annars nog så oroväckan-
de för hemmalaget genom att gästernas cf.
Äkerhage kunde ge sitt lag ledningen redan
i matchens första minut.

Initiativet gled dock genast över till hem-
malaget, som sedan hela matchen hade
starkt grepp om spelet. Om spelet i första
halviek var någorlunda blev det efter pau-
sen rena ynkedomen. De enda i gästernas
lag, sorn kunde få godkänt betyg, voro mv.
såmt ch. Helge Ändersson och i någon mån
hh. Slutarpslaget var jämnt. Dock kunde
backarnas offensiva spel blivit ödesdigert.
orn inte motståndarkedjan varit så ofarlig.

Slutarps mål gjordes av vy. K.-E. Karls-
son 2, hy. Bengt Andersson 2, vi. Ivar Gus-
tavsson 1 och cf. Eidor Andersson 1.

- Några andra tillshott ?

- Tidigare i vår ha vi fått en flin{-
yxa av banvakt Ögren. Han hittade den

via grunAgrävning vid Ällagatan oeh

yxan härstammar från döstiden. Den är
med andra ord c:a 2,500 år gammal'

I samband med det gjorda fynden vill
jag passa på och,vädja till alla, som ar-

leta i io"au" * och speeiellt de som hål-
la till på mossar ellor rnossjord - att
vara vaksamma. Är det så, att Ni gör

ett fynd, så. tvätta ej av jorden på före-
målet och anmäl upptäckten så fort som

möjligt, så att vi få komma ut och se på

fyndplatsen, innan den förändras, slutar
tandläkare Magnusson.

Det andra fyndet gjordes så sent som

i onsdags i Mönarps Lillegård' Detta
horn låg på ett djup av hela 1,40' Först
var det;tl lager mossjorQ, sä märgel och

I
I

LANDSKOMMUNERNA

Kinneved.
EXTRÄ eÄlr,s'rÄuu.l"

Rossbackens skola månder,gen den
jrrrri I947 kl. 17.

Ordförand'en.
refter lera. 20 cm. ner i lerlagret hade

man gjort fYndet.

Två 10.000'åriga renhorn ha

hittats imossariKinneved.
bvs'V'

tr'albygdens Hembygds- oeh Fornmin-
nesförening fick i torsdags mottaga två
verkligt förnämliga fynd från Kinneved
: ett par renhorn - enligt vad för-
eningens ordförande, tandläkare E. Mag-
nusson meddelar vid ett samtal .med FT'

- De två hornen härröra sig från ti-
den närmast efter det inlandsisen släpp-

te sitt grepp över våra trakter, säger d:r
Magnusson, och de måste alltså vara ruid

pass 10,000 år gamla. Tidigare ha blott
ivå liknande fynd gjorts på Falbygden'
nämligen i östra Gerum samt i Vartofta-
Åsaka.

Det ena av de senaste fynden gjordes

redan i fjol i Axtorp-Nolgården i moss-
jord på en meters djup. Hornet har se-

äutt fatt ligga till häromdagen och hade
givetvis tagit skada av att ligga ute i ur
åch skur. Man hade emellertid trott' att
det ej var annat än ett vanligt boskaps-

horn.

DIREKTRIS
sökes till mindre trikå,fabrik inom charmeusebranschen. sökanden bör

självstandigtkunna}edapersonalensamtva,rafulltför'trogenrnedatt
på egen hand }ägga upp modeller och mijnster'
SuuirrluO belygsavskrlf,ter, ref erenser och iöneanspråk ställes till
AE. {finnarps fextitinilustri. Tei' Kinnarp 85' 5722

Kinnoveds Skyttef örening
hade i sönda6Js anordnat korporationssk5,tte
och elva lag deltogo. De bästa resultaten
bievo:

1) Slutarps Snickerifabr. 280 p., 2) Fala
Jordbrukare 265 p., 3) Kinnarps Jordbr. 253
p., 4) Kinnarps Specialsnickeri 251 p., 5)
Äxtorps Lantbr. 239 p., 6) Julius Karlsons
la.g 238 p.

Insats i. samband med lagtävlan: III-IV
kl.: 1) Olof Andersson 99 p., 2) Gust. Jo-
hansson 95 p., 3) Sven Johansson 95 p.

I-II kl.: .L) Gunnar Johansson 94 p., 2)
R. Fredriksson 92 p., 3) R. Asp 88 p., 4) E.
Kelin 84 p. ltls-4?.

Härvid betecknar siffran 5 mycket
god skörd, 4 god skörd, 3 medelmåttig
skörd (medelskörd), 2 betydligt under
medelmåttig skörd, 1 nära missväxt, 0
fullständig m,issvåxt.

Socken 'Hiist- Hiiat-
vete råg

Frökind,s hiirud.
Börstig
Brismene
Kinneved
Vårkumla

iSLUTARP
LOM IIIÅG Slutarps Samhällsförenings stora hembygdsfest
midsommardagarlla. Perrtaverkons musikkår kousel'teral'.

KOIIIMITTERADE.

Härmed infordras

-hlo rrzln
odl'adr
jord

3
3
3
3

,32
32,
23
23

anbud
å skolskjutsar inom Kinneveds skol-
distrikt. Närmare upplysningar lämnas
av undertecknad. Förseglade anbud
skola vara inlämnade till undertecknad
senast den 19 juni 1947. Anbud anta-
gas endast under förutsättning av stats-
bidrags erhållande och skall vara bin-
dande tills besked därom erhåIlits av
folkskolestyrelsen.

Kurt Larsson,
Kinnarp, tel. 26. 5283

$lutarps
ldrottsförening

't anordnar
SOMMART'EST
dien 14 och 15 juni å Tångavallen.
Musik av Lysjöös kapell från Borås.

5274 S. I. F..

Dispens från avstyokningsförbud
i Kinneved. z15'\+.

Byggrnästaren A. Sandahl, Kinnarp,
har av länsstyrelsen meddelats tillstånd
att utan tr,inder av gällande avstyck-
ningsför,bud från fastigheten Hassla
Västergården 2:77 i Kinneveds socken
låta avstycka ett jordområde odn c:a
1500 kvadratmeter.


