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Kinneved.

I{inneveds socken.
F"ödde 19, döde,5,,infl. 66, utfl. 62.

F,'olkmängden, sorrlr vid å.rsskiftet utgjo4de 991,, hade uniler året ökats mdd 18
personer.

i,; . Vårl.<umla socken.
.Födde 6, döde 1, infl. 13; utfl. 19.

Fersonalen.

Folltfnängd6n,: 'som

I

.

Extra gållstämma

i

Rossbackens skola fredagen d.

1;rn. l:t,17
Ä

kl.

1?

15.

rcrrd,:: Ladugårdsbygget.

vid åncskiftet ut-

Ordf.

gjordb 192; ha.de under, året minskats med

.1 person.

s{.pruft*,t;
Iii.

5.,1i",

r.

Hela ;pristora,tets fglkmängd, som under
året, öi<ats .med d7, utgjorde.vid . årsskiftet

l";

Tillkännagiuanden

1.183 personer.
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något i överkant.
Slutarp tog ledningen nästan omedelbart
efter avslag genom cf. Josefsson. Åsarp
fick emellertid ailtmer hand om spelet och
hade vid paus tagit ledningen med 3-1.
Josefsson reducerade i början av andra perioden men. omedelbart efter ökade hem-

malagct på till 4 2 och slutresulta.tet
fastställdes strax före full tid. Åsarns
mål gjordes av cf. Johansson 2 samt vy.
Andersson, r'i. Strandberg och hy. TörneII.
Det gästande laget samspelade många
gånger bättre än Åsarp, sorn det var dåligt
beställt med avslutningen. Därtill kom
att hb-kedjan ej understödde så bra. Åsa.rps och planens bäste spelare var hy.
Törnell, vill<en var både snabb och trollsäker. Vidare märktes mv. Andersson och
vb. Lindblad. Slutarp hade sina bästa i
vb. Rehn. cf. Josefsscn och hv. Andersson.
Sä11, Trädet, dömde utan anmärkning.

Ul,

112, 113, 114, 115

utlämnas

Falköpingsserien. Resultatet biev 5-2,
vilket efter spcllördelningen kanske var

trngen

efier

Mot talong

!$ya

tillä$$slrort:

Brismeno torsd. 16 jan. kl. 10.
Vårhumla månd. 20 jan. kl. 14.

Slutarp månd. 20 jan. kl. 16.
Ekarps skola onsd. 22 jan. kl. 18.
I{innarp måndagar kl. 9-12.
FRöKINDS KRISTIDSNÄMNI)

Börstig.

373

N. T. O.'
N. T. O i Kinnarp anordnar enskilt
rnöto

i

Slutarps lokal onsdagen den 15/l-

kl. 20. Medverkan av Anders Elfström.

ä

Intresserade hälsas välkomna.

SÖNDAG

Sfleffimr$s

missionshus.

$örlr!:rgsskolans Julfttst sönclagen den
5 jun. kJ. 3. Söndagsskolbarnen, sångar€ Lrr "Landstormen" och Arv' Andersson medv.

Kaffe serveras.
Offer för sönclagsskolan upptages.
Älla välkomna.

35

för Frökinds kristidsLalt-ul+.
förbund
har vid sg,mnlan{rä.{9, till ordf. och
kassör för innevarande år omvalt f,

Direktionen

folkskoll. Axel Nilsson, Kinnarp, och till
v. ordf. nämndeman Per A. Andersson,

Brismene. TiU ledamöter i Frökinds
kristidsnämnd för år 1947 valdes för
Kinneveds kommun nämndeman Erik
ustafsson, Kinnarp, med lärarinnan
Ingegärd Andersson, Slutarp, som ers';
för Vårkumla kyrkovärd O. Gustafsson,
F röjeredsled, med lantbr. G, Wård6n,
Nohlg., som ers.; för Bris,mene nämndeman Per A. Andersson, Angrimstorp,
med hem.-äg. Arthur Karlssgn, Österg.,
som ers. samt för Börstig hr E. W. Nisswandt, Vintorp, med arrend. C. J.
Holm. Prästbolet. som ers.
,Till ordf. i nämnden har kristidsstyreisen förordnat hr E. W. Nisswandt
under innevarande år och som v. ordf.

Erik

Gustafsson.

Styrelsen.

K1.5,45 o. 8

Barnförbj.

i Kinneved.
På därom gjord framställning

Arbetslöshetsnärnnden

$fmpp! Tfrmh Wfrt
vlftgwt ffiwnffit"
En fitrxr om ung kärlek efter Olle
Hedtrergs romaner om Karsten Kirsewetter i Äke Ohbergs regi.
HASSE EKMAN, EVA HENNING
OLOF WINNEBSTRAND

IIJöRDIS FETTER,SSON
INGR,ID BACI(LIN
ftIAR,IANNE GYLLENH.4.MMAB.
"Sällsynt fin och charrnfullt spelad

Spolerska
e)Ier nybörjare erhirller ,genast
anställning.

van

Fatbygdens Väverio
' SlutarP. TeI. ö8 KinnarP'
För stöltl av en klocl<a
stod e+ person från Kinnarp tilltalad'
Han hacle pa ett avträde funnit en kvarelömd klocka, värd c:a 40 kr. samt behålI*it dut't.r* under en tid av 4 månader' Han
hade icke på något sätt sökt utforska vem
klockan tiilhörde och även vid ett tillfälle
sökt sälja den. Det blev 40 dagsböter å
t&ft-'11.'
kr. 2:50.

har
Iänsstyrglsen förordnat nämndeman E.
Gustavsson, Hassla, Kinnarp, att u'uder
är 1947 vara ordförande i Kinnevccls
komlnuns arbetslöshetsnämnd. Till er':.
för Gustavsson har länsstyrelsen förordnat handl. E. Samuelsson, Slutarp.
Vidare har iänsstyrelsen till revisor
.

av

arbetslöshetsnämndens verksamhet

förordnat, polismannen D. Everland,
Kinnarp, med handl. J. Karlstedt, Kinnarp, såsom ers.
gh-g,

europamästaren Huseby före sig - i
blev det för första gången över de 15. oet I
slffermässigt sett mindre goda resultatet i | tricngelrnatchrn förklaras där'av att banorna voro altdeles vattendr'änkta. IJnder september blev det sedan enbart goda resultat' '
som visade, att Harry hade 15 meter och

te

Sköldkandidat

I:

tlt-qt.

-

Harry Arvidsson
Sverigetrea i kula.

S. NorrbY, Heilas, ..'..'
A. tr'ernström, Brandk' . '

Aroid,ssom sctmlar sdg.

Man och man emellan har man den senaste tiden ofta diskuterat frågan: vem
skall tä den fjärde FT-skölden ? De trö
tidigare ha som bekant tilidelats Gösta
Leandersson, Rune Persson och Ingrid Johansson. Vem skall då bli fjärde namnet i
denna för'närriliga rad ? Ja, vi ha gjort en

av de mera framträdande
idrottsmännens i våra bygder prestationer
under 1946 och kommit til] det resultatet,
att det främst är två man, som allvarligt
inventering'

aspirera på utmärkelsen. Och det är min-

sann två r'esliga idrottskåmpar av den
rätta ullen.
I dag presentera vi den ene av dem,
FAII(:s kulstötare Harry Arvidsson, som
bekant bördig från Kinnarp. Någon närmare presentation som idrottsman behöver
Harry näppeligen för vår låsekrets, utan vi
nöja oss med att granska, vad han åstad-

kommit under

1946.

.

Kinneveds SLU-avd.

irar haft årsmöte. Av styrelsebeYättelsen
frarirgick bl. a. att antalet medlemmär vid
årsskiftet var 94 . st. {"Inder året har 7

praktisha tär'Iingar anordnats med 69 delt.
Till sl.yrclse för år 1947, valdes B. Nilsson,
mer till i kroppen. l'ullträffen lät dock ' ordf., R. Görangson, v. ordf., Vera Nilsson,
vänta på sig till år'ets sista -- Harrys 20:e | sel<r., Ilargot Eriksson, v. sekr., K.-E.
tåvling, då han i Lidköping stötte kulan
Eriksson, kassör. och UIla Danielsson, bitr.
-15,16 i den förmodligen bästa kultävling'
kassör: crs. R. Flcclrilisson och G. Svens'
som förekommit rnellan svenskar: Thage | sor. Till revisorer utsågos H. Käll6n och
'
15,55, Roland Nilsson 15,37 och Harry 15,t6. | M. Abrabamssoh. Att jämte ordf. repre|
Med 15,16 hehöll Harry Arvidsson sin | sentera. avd. vid distriktsstämman utsågs
tredjeplats i år'sstatistiken för Sverige ef- | ' K.-C. Gustavsson och If. Kä1I6n och till
ter Roland Nilsson 15,69 och Thage P
styrelselecl-amot i BF utsågs B. Kjellander
15,55.
och i Str-K"L' Alice Custavsson. Vidare föI den'svenska statistiken genom tiderna rckom bl. a. val av programråil, politisk
informationskomrnitt6, pressreferent o. s.
beiägger Harry nionde plats, Det fina sä11\-. Efter mötesförhandling följde kaffescrskapet har följande utseende:
vering
och en stunds samkväm. Som av1936 1,5,84
G. Bergh, Göteborg
slutning sjöngs "Du gamla, du fria".
1946 15,69
R.Nilsson,F 11 ....'...

T. Pettersson, LidköPing,
W. Rahmqvist, Hellas, ..

Harrg

teft-a7

H. Willny, Hellas, .....'
A. Romare, Eksjö, ... . '.
H. Arvidsson, FAIK, .. ' .
K. Nilsson, Malmö, . . .. ..
Harrys &rsf acit:

Juni 5 Göteborg
72 Karlsbtlrg
26 l,idköPing
Juli 9 Gdteborg
72 FalköPing
t+ Tibro SkM
27 Borås DM
23 Malmö
24 Skövde
Aus.
- 44 Kville
Alingsås
11 Stockholm SM
14 RYdboholm
28 Matmö
29 Göteborg
Triangehnatch
SePt.
' 1
4 Borås
8 Skene
22 .Mariestad
29 tidköPing

1946
1934
1933
1938
1945
1943
1946
1946

1:a
2:a

15,55
15,37
15,30
75,27
75,22
-LO, l"

2:a

14,65
L4,50
74,41

2:a
1:a

"J.4,32

14.51

l-:a
2:a
3:a
1:a
1:a

74,5r

2:a

13,88

6:a

]-.4,2O

?ta

2ta
2:a
2:a
3:a
2:a
2:a

3:a

WM|""tify

ö

lil to
].5,44

GEORGE F'ANT
ÄKE GRöNBEEG

EVA DAHLBEOK

Britta i
gros$handlarhllset

74,54
74.79

En av svensk filrns största fram-

!4,95
t4,02

giångar.

L4,70
15,04

SLUT.ARP

I+,1tr
74,67
14,85
14 4n
15,16

IJll,rntk

n*

Esolr,eth,arn;wng

itrkommen'

bawnnws.

Summa: 2o tävlingar.
Medelplacering: 2:a.

Medeliesultat: 14,53'

År 1945 nådde Harry 14,85 och kom med
deLta resultat trea i Sverigestatistiken för

året. Inför'

ljolalssäsongen var det närmaste målet: över 15 rneter, och Harry gick
in med verklig frenesi för att nä detta. Det
började också lovande med 14,65 vid KvilIes tävlingar i Göteborg och sedan blev det
14,50 och andraplats vid första mötet med
trevlige trätobrodern Thage Pettersson i
Karisborg. Så kom mullsjökursen och även
om den naturligtvis var mycket nyttig, så
bringade den Harry ur rytmen för omkring
en månad. Den 24 juli blixtrade emellertid
FÄIK-aren till 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
tyvär:r dock inte den bästa. Den absoluta
två tävbotten nåddes i Alingsås den 4
lingar sarnma dag
och i den -hårda kon- Harry nöja sig med
kurrensen på SM fick

sjätte plats. Nu tyckte Harry tydligen att

måttet var rågat och ilsknade till ordent-

liCt.

ReSten av säsongen blev också strålande med enbart goda resultat. Sålunda

och i

i

Malmö efter Kjell Nilsson
där han blott släppGöteborg

blev han tvåa

-

Arrendeöve rlåfelse.

I
I
I
I
I

t,

li

Arrendet å PRÄSTBOLET i KINNEVEDS SOCKEN överlåtes den 14 mars t.
L947. Gården omf. 90 tnld odlad mark samt 50 tnld goda beten. Hänv. till ar745 t:
rendator Salornon Gustafsson, tel. 2I Kinnarp.
| !1,

F Kinneved oeh

.--^r^ 'Vt-q>.
Vårkun','-

har under 1946 på listor insamlats
kr. 2,7A6 till förmån för adoptivorten
Borgnäs i Finland.

I

|

$/q/fcqps

IF

ÄIiSMöTE fredagen den 24 januari
19,30 i Föreningslokalen.
Lördagen den 25 jan. kl. 20 årsfest.

!r1.

,

F

FALI(öPINGSSERIEN
alköpings Kl'UM-Trädets IF 1-10

IF 3-6
22 0 0 16-1
Trädets IF
FalköpingsKFuM 3 2 0 1 t0-L2
b{i
2701
Åsarps II2L 01 8-8
Siutarps IF
Vartofta SK
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659

Vartofta SK-SlutarPs

_
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Styrelsen.

.-

Horry Arvidsson för
den fiarde FT-skölden
rSlv.{.t.

t'fdrottsträfft? den 26 jrn.

Ja, det var det, men skall jag vara

riktigt ärlig, så hade jag ännu mer i kikar'n: så cr,iir 15,50: -Jäg '1"5oud.' outhört hårt i fjol och siktade'högt. Såson-

gen bievi väl därför inte precis, vad jag
hopprits' på. "Kastarkursen i foIullsjö
'bringade

äig tat<tiskt ur gängorna. Jag
lade då ofii dtil;. med var senåxe tvungen
att åtei.gå till min gamla. Men Jag har
kommit'undbrftrnd med att båda de sti.lar, jag använde i iJoI, voro aviga. Så
nu har Jag llörjat med en nY. . ..
Mttt i. viritern ?
' -* Ja, , jag

börjadb.

i

noVember. Jag

.triinai hemma på rutumet både med
Harrg Aruid,sson bleu den fiii,rd,e i rad,en aD FT-skölitinnehauare. Det
uar ölter en: hå,rd, stri,il ..med al,Lroun(t-i,ilrottsmannen Tage Leuchoui,ws, som

uiil tisila,gskuiill,ms jurgsammantr(id,e gi,ck segra,nde wr stridem: iten biiste
id,rottsmannen i Falköpdng och på, FalbEgilen unater 7946.

ham

Vid sammanträdet besannades snart nog

vår förmodan, att striden

om 1946 års

,

I

bäste Skulle bli håidare än de val, "de nio" I
tidigare haft atf träffa. Nu hade man tvö |
synnerligen värdlga och högkvalificerade I
representanter attväLja på, två pojkar medj
en vilja.och en framåtanda, som kan för- |
sätta berg, med "råg i ryggen" och besjäla- |
de av ett sjusärdeles kämpahumör och en
I
dito idrottsanda. Det var två pojkar, vars

ett par'träningstiinmar varje dag. Jag

skölden.
Det, sorn vägde tyngst

var hans

prestation, att

i llarrys vågskål,
tiots stilomlägg-

ning och därmed följande psykisk press ha
förmått öka sitt personliga rekord i en sådan teknikgren som kulstötning med 31
cm.; att han i 16 av sina 20 tävlingar kämpat mot landets yppersta elit; och att han
trots denna mördande konkurrens kunnat
hålla sin placering frän 7945 som Sveriges
tredje i kulstötning.

Striden var avgjord. Harry Arvidsson

hade vunnit den jämna kampen. Men Tage

Leuchovius hade
med sina prestationer
kämpat och kämpat
väI. Och var viss

-om, att han kommer att fortsätta att
kämpa.'..,

SÖNDAG
KI.5,45 o. B
Barnförbj.

ALF'KJELLIN
MAJ.BBITT NILSSON.
STIG ;IÄRRAL

$mt
"Bäst är

är min mndalN
Alf Kjellin,

sorn

för varje

gång allt tydligare framstår; som en
av svensk films båsta tillgångar"
MT.

I

- Ja, i år kanske det kan bli 15,50'
- det behövs nog och kanske mer,
Och

tampas
till - om man skall kunna
vännen Thage ordentligt.

stadgarnas 1:a $
äro de yppersta representanter för vår -bygd. Kort sagt: juryn
hade att väIja mellan två karlakarlar.
Och att, det inte blev något lätt val säger

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

de jagj rnig framåt för.myckdt i utgångsställningen, varför höftarbetet inte
blev effektivt.
Och hur..tränar du i övrigt nu?
- Före jul nöjde jag mig med två
gånger
i veekar1 men.nu tar. jag en eller

växlar.om med promenader, "pulsning",
skivstång m. rn. - men jag tar det litet
lugnare med stången i år.
,
Och du.sihtar på?

idrottsliga bedrifter vägde tämligen lika,
och som ifråga om "hedrande och berömvärd vandel" .- y61ern det talas i sköld-

sig självt: det var ju oerhört svårt att
jämföra eentirnetrar
ofta i antal omkring 1500
med den-.serie av förnämliga

och

irtan kula; rben det blir förstås ingen utstöt.. . . Det är ,frärrrst höftarbetet,
pom jag måste lägga om. rTidigare luta-

med
I
I
I
I

Ku

l*enar hemma

,o

Pa rummgt. . .
a

och
Kreaturs..
I

I t.

LOSOreauKtloner

för;:ättas i
Iiisholmen, Luttra, den 27 februari,
Martrog., Slutarp, den 5 mar,s,

Grattis, Harry.. ..

-Orden riktades till blivande innehavaren av fjärde hit-skölden, FAIK:s kulstötare Harry Aividsson, vilken inför

Sörgården, Sköttning, den 8 mars,
Axtorp, Ledsg., Kinnarp, den 12 mars,
Karl Gren, Ledsg. Sköttning, den 11

gratulationen var ett levande frågetecken, men då han erfor vad det var frågan om, spred sig ett brett leende över
hans vänliga ansikte och han fick fram:

Vidare annonser framdeles.
Slutarp den 22 jan.1947.

Jaså, det blev

Jag...,
- Koll1 det överraskande.då?
- Det år klart, att man hade gått
- hoppats, men då jag fick se Leuchoqch
vius' meritlistä, trodde jag nästan, att
jag inte hade någon, chans. !'Jaså, det
blev ja,g i atta fpit"., kommer det en
gång till.
.
Vilken av d.et gångna årets tävlin- sätter du främst ?
gar
.

Otvivelaktigt den sista. ",Inte bara

dårför
att 'jag.då

nåa.$e mi$, biista reJb.g då var

sultat utan; myqket "f6n' el|

mars.

Ragnar Johanson.

brr I

Den

DAIVA

fick en svart skinnmös.
sa förbytt hos dr Behm måndagen,den
20 d:s toi:de vänligen ringa 51 Kinnarp.
som av misstag

Kinneveds
Röda Korskrets

främmed i Qen.-1 enligt expertqrna
- svensta kultävling:, som hållits meltan
Bka4 Därefter sätter jag göteb.orgstävlingen mot europarnästaren Huseby. Det
var en härlig känsla, då kulan äntligen
hamnade på : tätt 'sida om 15-meters-

har årsmöte i Slutarps skola måndagen
den 27 januari kl. 19,30.

streck€t.

747

Det var väI 15, du närmast siktade

på,- då säsongen började?

Styrelsen.

Bandvnmatch

F'alköpingsberien

J

å Sverkllstorpssjön. Trädet

tsl't>'

ki

],30 em.
SLUTARPS T. F.

söndag

TRÄDETs r. F.

KINNEVIID" 6/t-,{>.
Kinneveds korrlrnulraifullrnäktige, hade
den 21 januari sitt första saryrmanträde innevarande år'. F. ordför'anden hälsade väIkommen och erinrade om att fullmäktige
fått många nya ledamöter samt uttalade

den förhoppningen, att samarbetet även i
frarnticlen måtte bli ilka gott som det alltid varit i Kinneveds komrnLrnalfuilmäktige.
Till ordför'ande i fuumäktise föx är 7947
vrldrs hr::nmarrsägaren Evald Johansson,
-l'larp, tiLl v. vrdf. kyrl<oviird F.rtgner Johansson, Siutarp, och till isekr. nämndemän
Erik Gustavsson, Hassla, alla omvaida.
Kinnarps och Slutarps idrottsföreningar
hade i shrivelse till fullmäktige anhållit
om bidrag tiil sina omkostnader för'id.rottsverksamheten tnder fu 7947 med 100 kr.

till vardQra föreningen. Kqmmunalnämnde n ha<le tillstylkt och fullnräktige beviljade bidre.qet. En fr'amställning fiån folkskolest)ryelsen om anslag till fri undervisningsmateriai i fortsättningsskolan för
skotciistriktets . egna trarn beslöt fullmäktige hifalla. Vidare beslutade kommunalfuiirnäktige ingå tili Generalpoststyrelsen
med ansökan om att postgången å lantbrevbäringslinJen Kinnarps-HaIsäng utökas tili en tur varje dag utonl sönd4gar
sa,mt utsträckes till Fröje och till Naglarp.
Försiag väcktes att fullmälitige vid ett
kcmmande sammanträde skulle upptaga
tiil behandiing frägan om fondernas förvaltning i framtiden.

Kinnarp$ l. F.
håller ÅRSMöTE på kaf6 Kinnehall
torsdagen den 30 jan.

kl.

19,30.

Styrelsen.

840

SÖNDAG
K1.5,45 o. 8

Barnförbj.

ADOI,II

JAIIR,,

R,UT IXOLM,

LASSN I(RANTZ

Bröllopot på Solö
En filrn efter Oscar'Wennerstens
kända skärgårdspjäs.
' Ett strålande folklustspel.

,r

Kinneveds skoldistrikt infordrar här-

med anbud å 300 kubikmeter skärvad
sten, passande dels för skärvsättning
och dels för l<rossning. Stenen skall
uppläggas å anvisad plats. Anbud ställda till skolstyrelsen skola vara inkomna
till Erik Gustafsson, Hassla, Kinnarp,
senast den 15 februari 1947.
975
Kornmitterade.

I

Trädet-Slutarp 3-3.

bedömningen au matchen och i, Trtictet
tgcks man s.iittu tro ti,Il en hörsrigen "att
domar'n skulle ha erbjudit si,g att d,öm,a

hemmalaget. Resultatet får anses vara rättvist efter spelfördelningen. Hemmaiaget
som fick ställa upp med två reserver, blev
rnest lidande av det hindersamma snölasret

l
l

på isen. Det var god far.t på spelet f"rån
börjån och drt var ganska jämt för'delat.
Slutarp spelade bra, försvaret täckte väl
och keCjan kom upp i anfall, som voro ganska farliga rren det brast i avslutningen.
"Irädet tycktes ha svårt att homrna igång.
Cmändringen i laget på grund av reserverna skapade i början en viss osäkelhet. I 24
rnin. blev det 1 0 genorn cf. Detta piggade
upp hemmalaget som en period framöver
ansatte Slutarpsförsva.ret, som i 28 min.
ådrog sig ett frislag viiket förvandlades i

I
I

I

|

i, ilen stilen. Natudigttsis \åter sig i,nte
I

Insänt.

på spelarnas "samtal". I 30:e min. gjorde
hemmalagets snabbe hi. en soloraid genoirr

gästför:'svaret: 3-*2. När några minuter
återstodo iyckades gästernas hi. vid en tilltrasslad si.tuation förpassa bollen i må.1.
Slutarps bästa voro: hb., halvbachar och;
högervingen i kedjan, och i hemmalaget
inärktes fötutom r.rålvakt, även halvbackar i
I

I{innevedskretsen av Svenska Röda korset
hade den 27 jan. årsmöte i Slutarps småskola. Kretsen arbetar nu självständigt under Sharaborgsdistriktet av Svenska Röda
korsel och hade under det gångna året 68
rnedlemmar. 55 skolbarn ha under året erhåilit tandvård och i tandläkarearvode har

utbetalats 2,047 kr.

f

styrelsen omvaldes för är !947 köpman
E. Sand6n, fru Anna Sandin, fru Rut Larsson, fröken Ingegerd Anderssofl och nyval-

des

hr

Sten Ahlqvist, och

fru Brita Wil-

gotsson, ers. kyrkoherde I(ur't Larsson och
köpman Olof Nilsson. Såsom ordförande intill år 1"949 har av distriktsstyrelsen utsetts
kantor I'I. Josefsson. Till revisorer omvaltles köpman G. Sandin och fru Ingrid Niisson med fröken Sonja Andersson och fru
Valborg Clausson som ers,

Årsmötet beslöt att enligt särskitda bestämmelser låta de flyktingbarn, som vid
höstterminens slut undervisades vid distriktets skolor, erhålla tandvård under år 1947.
Vidare beslöts att höja skolbarnens tandvårdsavgift till kr. 5. Detta sistnämnda besiut rnotiveras av de stora omkostnader,
tandvården.

Trots den nu årliga tandbehandlingen har
det nämiigen visat sig, att kostnaderna pr
barn fortfarande äro avsevärda. Möjlighet

d,omaren prl,oerlcas au d,etta.

I

period. Deras höverving tilIäts att alltför'
mycket operera i frihet och det blev hi.
sor-ie rned två vackra mål i 4:e och 9:e min.
ändrade ställningen tlll 2--2. Trädets inålvakt fick göra flera ingripanden på farliga
skott. Matchen blev stundtals ganska hetsig och domaren borde i tid ha iagt sordin

rll-v.

ti,ll, Blutarps fauör för en erstittning au
: 50".
Tror man i Trcid,et, att en ilomare å,r
79t17 gör sig skgld,ig ti,ll dAli,kt . . . Enli,gt uacl, oi erfari,t förhå,ller ilet si,g så,,
att en person, som kom på, tå,get i Strutarp
uid, resan tiltr matchen i Trrid,et
g

och so,gt ti,ll domaren: "Du
-få,r sktimtat
2: 50, om d,w hjii'l,per oss" eller nå,got

.nåI av vi.
Slut.arp inledde efter paus med en stark

och i kedjan hi"
Domare: K.-E, Hellström, Fatköping.

Falköpingsseri,en öoerra,skade Trii-

det med att blott spela oaugjort mot
Slutarp
trots löriLelen au hemmaplan. Nw-har d,et uppstö"tt litet gny cttit

I söndagens match, rnellan rubr. lag, som
spelades i Trädet på grund av att Slutarp
ej kunde ordna en spelduglig plan, överuaskade gästerna genom att dela poängen med

som äro förknippade med

ANB UD

OLÄMPLIGT OCH LÅLMPLIGT.

w4-qa,

I

I

Matchen Trädet-Slutarp.
Med anledning av det i torsdagsnumret
rrnnärlnda gnyct kring domsluten vid ifrågavarande match, skall här nedan angivas
tln del bidragande orsaker. I,Ied dei förlopp,
;lom matchen tick, skall rättvisan i det uppnådda resultatet ej bestridas. Iinligt objektiva vittnen, som stodo väi placerade, var
dock Slutarps första mål offside och det
utJämnande målet kom

till på ott sådant

sätt, att ett frislag för Trädet i stället borde varit på sin plats. !)essa och en hel del
andra rent elementära felgrepp av domaren skapade en osäkerhet som spred sig allt
iner under matchens gång och ett en del
spelare fattade humör är väl ganska förklarligt men kanske inte försvarligt.
Vad beträffar påståendet om, att man i.
Trädet tror, att domaren för 2:50 skuile
döma till Slutarps favör, förhåller sig sålunda. På nedresan till Trädet befann sig
även en 'l'rädets spelare på täget, vilken
åhörde det

i

tidningen relaterade samtalet.

Efter matchen, ihnan värsta hettan lagt
sig, serverades domaren fjädern från tåget
i form av ett s. k. "fläskben" lydande i den

här stilen: "Nu skulle du behöva ha 2:50
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 inom idrottsförtar det som något allvar det in-

eningen

tygar
Ref erenten.

Vi skulle 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:S0-pratet"

sonr enbalt skämt. Den spelare, som yttrade: "Nu skulie du behöva..." borde f. ö.

rapporteras

till

förbundet

för laga

näpst.

fihneg dock fortfarande för mindre bemedlade att efter hänvändelse tili styrelsen erhålla helt fri tandvård. Styrelsen fick i upp-

drag att i iikhet. med föreg. år anordna
Röda Korsfest

i

Slutarps föreningslokal.

Hm r.-ftrå tjuro
helröd, 20 mån. till
Sörtry, Kinnarp.

salu.

G. Persson,
8?8

-

SOI\DAG

Kingleueds BF o, $Lltt
avdelnirgar kallas till årsmöte i

KI.5,45 o. 8
Barnförbj.

Föreningrlokalen, SiutarP fredagen
den ? fenr. t<t 19'
Etter förhandlingarna samkviim.

Wanda Rotgardt, Sture Lagenvall,

Holger

stvrelsen'

I

Kyrkokollekter. $h-q>.
De kollektmedel, som sistförflutna
Trettondedag

jul

insamlades

för Sv. kyrkans

till

välgjorcl.

mission inom tr'alköpings kontrakt, uppginSo till kr. 2,9L6:.
72, fördelade på de olika församlingar-

na sålunda:

kr. 37:-.

'

(

I
T

L

l

Trädetl IF-ÅsarPs IF 1-1.

4 2 2 O
TräcletsIF
4 2 1 1
ÅsarpsItr'
FaIköp.KFUM 4 21 1
4 L 2 |
SlutarpslF
4 0 0 4
,VartoftaSK

20-5
10-6
11:13
t2-72
5-22

klass I och
6
5
5
4
0

I

I

Hirrrrarpt lF bidt*get
lill minnerlonden ot.-Y|r'

och

Styrelsen.

d_

trlt-4}.

t

Högaktningsfultt Direktionen.
ha utkämpats, namoch

mot

Falköpings

har deltagit i Sv. serien

belade där 6:e platsen. 74
idrottsmärken ha erövrats under året.
Särskilt gläd'iande ha juniorernas insatser varit, men icke dess mindre vädjades i
sektionens årsberättelse till de uppväxande
no.jkarna 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 lrtdelades

vid årsmötet. likaså Sv. Idrottsförbundets

standardrnedåli tiltr G. Arvidsson.
Till orclf. för år 1947 omvaldes Gösta

Gustavsson. Styrelsen i övrigt fick fölilrnde sB.mmansättning: Ifarrv Johansson v. ordf., Arne Olsson sekr., G. Wil'gotsjan'
Kinnarps Idrottsförening höll den 30
son kassör. G. Frisk materialförvaltare och
årsmöte ä Cafe l(innehall' Av styrelsens B. Juliusson klubbmästare. Ers. Gustav
medlemsantalet
att
framgick,
årsberättelse
Gustavsson och A. Wilgotsson. Revisorer:
under det gångna året ökat till 94. Räken- S. Ahlqvist och H. Engdahl. Sektion
för
på
kr'
skaperna hade under året balanserat
fri-idrott: G. Frisk, Å. Andersson, H. Jo6,164:15. Å kapitalkontot förelåg ett un- sefsson, G. Alvdn, Å. Thorstensson. J.
Gusderskott å kr. 589:31. Denna till synes tavsson och U. F risk.
stora summa omfattar dock även de medel'
Till representa,nter för föreningen valdes
som vid tidigare sammantråde avsatts till Följande: vid Västergötlantls idrottsförkr'
utgörande
en särskilcl idrottsskadefond,
årsmöte Gösta Gustavsson och H.
336:85. Penningsunderskottet i övrigt hnnds
Iosefson, vid Skaraborgsalliansens årsmöte
täckes så gott som helt och hållet av det G. Wilgotsson med Göran Andersson
som
ökade inventariekontot, ty omfattande in- ers. samt vid Fal,bygdsalliansens
årsmöte
köp av idrottsmateriel ha gjorts under H. Josefson och Arne Olsson.
året.
För övrigt behandlades vid årsmötet en
Då föreningen så gott som uteslutande del bordlagda
frågor samt fattades beslut
bedriver fri-idrott, framgick dess idrotts- om styrelsens och festkommitt6ns
handlig:a verksamhet av allmänidrottssektionens
lingsfrihet i vissa ärenden. Frågan om en
årsberåttelse. Tävlingarna om falbygds- event. sammanslagning
av de båda idrottsmästerskapen i terränglöpning och i fri- föreningarna i kommunen
skall diskuteras
idrott för seniorer arrangerades 1946 av inom föreningen, Dock blev
detta ärende
tävlingarsistnämnda
I(innarps IF. Vid de
ej föremål för behandling vid årsmötet.
na hemfördes 4 mästerskap, och första inBeträffande ovannä,mnda
teckningen togs i den nya "falbygdspoka- fond framhölls svårigheter attidrottsskademedan fonlen". Nya FM-rekord sattes i både kula den ännu är relativt liten fastställa
rättoch diskus av G. Arvidsson.

visa bestämmelser för erhållande av bidrag
falbygdsmästerskapen för juniorer tt,r densar.ma. Dock
beslöts att de fonde-pojkar.
Bl.
goda
I(IF:s
resultat av
nåddes
rade lrledlen
styrelsebeslut trills vidaa. blev O. Thörnell mästare i såväl höjd- re må kunna. efter
tagas i anspråk i sådana fall,
hopp som på 400 m., och ett flertal junior- då verkligt behov
föreligger.
rekord för föreningen noterades.
TJnder årsmötet bragtes prins Gustaf
Tre nya klubbrekord för seniorer höra Ädolfs tra6riska
i åtanke av föräven till årets skörd: G. Arvidsson i kul- eningens förrebortgå.ng
ordf.,
Göran
-dndersson.
l'risk
och
G.
stötnin'g, A. Frisk i höjdhopp
Mötet beslöt hylla den för ungdomen så
i löpning 1000 m. Dessutom har klubb- varmt
intresse.rade och uppoffrande idrbttsnoteringen i stafettlöpning 1000 m. sänkts. ledarens
genom att insända ett biBland de mest glädjande framgån6Jarna un- drag till minne
Prins Gustaf Adolfs minnesfond.
der säsongen räknas även G. Wilgotssons
skaraborgsmästers\ap i stavhopp.

lid

1304

1S2g

Föreningen

1-1'

Frogram å kallelsekorten.

kommer med elittruppen och gästspelal i Byggnadsföreningens lokal,
SI_UTARF,
onsdagen d. 12 febr. kl. B em. samt i lokalen-s-triiryltorg,-?ÅÄr6ärn,
-OÅLärriskor,
to."a-uä"r-ol
13 febr. ki. B em. OBS. artisterna
Fakirer,-Troilkarna-r,
I{ypnoti_
- oBS.! Gorinan eiluo m;ää"tar på programsör ocrr x{omi*er
apor och hundan
rneö. Den är känd från svensk filmindustri. Roande fö" ;;;; ;; "gamra. pubrikens
jui:el från början tilt slut.

KF'UM.

Slutarps lF-Falköpings KFUM

1947

,
il
p,-'
.f -{ d -& F.- {Wf_{, iZ p

Två trtutfm.atcher
ligen mot Karleby
F'ALI(öPINGSSERIEN

håiler ord. ÄRSSTÄMMA i Föreningshuset, Slutarp, tisdagen den 18 febr.

n

fte-

Falköping kr. 534:75,TorbjörntorP
115:50. Luttra 822-, Kinneved 302:30'
Vårkumla 206:-, Börstig 150:-, Brismene 60:-_, Kärråkra 115:-, Grolanda

RLF-avd.
kl. 19.
Kl. 8 familjesarnkväm.

Johansson
och Vestman
-En dramatisk film, välspelad

förmån

256:-, Jäla 437:-, Gudhem 54:10'
östra Tunhem 20:,50, Ugglum 33:-,
Stenstorp 200:.-, Segerstad 57:-, Yal'
torp 34:57, IfåkantorP 9:-, Dala
101 :-, Borgunda 712:.- och Högstena

LöwenadÅer

Kinneved-Vårkumla

Kinneveds Högerfö,rening

höll årsmöte i

4z-u11.

Föreningslokalen Slutarp

den 5 febr. Styreisen fick följande samman_

sättning: ordf. Ragnar Johanson, v. ordf.
Axel Nilsson, sekr. G. Sandin, kassör E.
Samuelsson, samt Gunnar Car.lsson, fvar
Gustafsson och ldils Ax; ers. Nils Johans-

|

son och Fredr,

I

Andersson.

Revisorer blevo Victor Petterson och J.i
W. Andet'sson, ers. J. A. Nilsson.
Till ombud vid förbundsstämma valdes

Ragnar Johanson, Axel Niisson och E. Samuelsson.

Elfter tr<affeservering höll sedan ombudsman E. Hallander, Skara,'föredrag om
dagsaktuella riksdagsfrågor och visades
den utmärkta filmen om lancistinget och
sjukhusen.

Ordf. avslutade mötet.

Cift körkarl
helst med vuxen son, erhåller anställning 1413. Mönarps gåril. Tel. 54 Kinn-

arp.

1262

Linjetrafik Falköping-ti. f"un"-o.5,{'1.
Järnvägsstyrelsen har bemyndigats
att i anslutning till bedriven linjetrafik
för person- och godsbefordran bedriva
samma trafik på vägsträckorna Falkö-i
ping-Luttra-slutarp-N. Äsarp-Trädet-Blidsberg-Dalum-Lena och Bå-l
rarydsby järnvägsstation-östra Trane-l
mo. Halmstad-Nässjö a.-b. bedrev på i
sin tid linjetrafik på dessa sträckor och I
det är meningen att återuppta trafiken.
I

I

t1

Kornrnunen

trlL-vr+.

Börstig m' fI.
arealen största.

nr 27

-

blir den till

Nybyggnad för lärarbostäder i Kinneveil.
Folkskolestyrelsen i Kinneved beslöt

vid sammanträde den 11 d:s att ingå till
länsstyrelsen rned anhållan om att oberoende av gäliande byggnadsförbud få
uppföra nybyggnad för lärarbostäder
å Hassla Västprg. Vidare beslöts, att
då det kan antagas att materiel'och ar,betskostnader avsevärt stigit sedan
för snart två år sedan kostnadsförslag
till nya lärarbostäder upprättades, låta
omräkna detsamma. Arkitekt Vilhelm
Andersson, Skövde, skulle anmoclas göra denna omräkning. Till att repfesentera foikskolestyrelsen vid syneförrättning för klassifiering av skoldistriktets
lärarbostäder utsågs nämndernan Erik
t".1e-u4.
Gustavsson,

(at*rrrrt'luL)
Förslag titl nY kommunindelning
Kommun nr 2?, bestående av Börstig'
Brismene, Kinneved, Vårkumla, Luttra,
F alköpings östra, Karleby, Åsle, Mularp,

ÄRSMöTEN.

Tiarp, Slöta, Vartofta-Äsaka, Yllestad,
Näs, Kälvene och Vistorp. tr'olkmängd
6,333. Skattekronor 65,667 eller 10'36

SLIJTARPS

Kassan har under året balanserat på kr'
1,O49:74 med en behålining av kr. 22:74.
Iröreningen har under året upptagit bandy
på sitt program.
FotboIIsIaget, som under vinterpausen
belägger tredje plats i Falköpingsserien,
har under året spelat 23 matcher, varav 72
vunnitsti 4 blivit oavgjorda och 7 förlorats,
målqvot 76-48. B-taget deltager i Skara"{lvsborgs pokalserie och intar där femte
plats. På föreningens initiativ startades en
korporationsserie med tre lag. Denna täviing omfattades med.stort intresse av såväl
spelare som åskådare och blev till bra träning inför seriestarten.
Till ordförande för är 7947 efter Sten
Ahlquist, som avböjde återval, valdes Lennart Gustavsson. Övriga styrelseledamöter

Ärsmöte metl SLKF i Kinneveds socken
höUs i Föreningslokalen, Slutarp, den 7
febr. TilI styrelse valdes: ordf. fru Margit
Andersson, österg., v. ordf' fru Elly Vikström, Hallag., sekr. fröken Vendela Johansson, Siggag., v. sekr. fru Stina Johansson, Ödeg., och kassaförv. fru Ester
Joh€insson, Liden, ers. fruarna Valborg
Klaeson, Slutarp, och trdla Abrahamsson,

Ur

verksamhetsberättelsen

gångna året kan antecknas,

över

det

att sex möten

blevo:

ha hållits, alla välbesökta, en sommarfes[
har varit anordnad. Dessutom har hållits

ett

70 kr., tillföll EuropahjäIpen. En klädinsamling titl f inlands barn gav ett mycket
gott resultat.
En studiecirkel med hemvård som stu-

Peggy pä vift
Ett

strålande piggt lustsSei där tlet
ges titlfällc till många goda skr:-r,tt.

och

|

En mindfe,

I

!

3ålllti"#li"

I låttskött

gård,

Fotbolll-ll*^* fÄrtar E knr qnmf qmådirrr ocrr
Västergötlands nollolti;llu"*
TiII ombud vid västergötlan{s
t":::
kor samt *rrr]åiu" nnh ara.
föder b
"."::.
för'l'runds årsmöte valdes L. Gustavsson ocnll')""r
:*":"-"..^**'"^^,:-" 'ra.
:*,
Gustav Gustavson samt till Västcrgötlanos l lgare, säijes billigt vid snar affär. Tel. l
1385 |
Eandyförbund L. Gustavson och E. Rehn. Jl12 Västarp, Kinnarp.
att !91 nVvlld.e II LI -Ärsmötet
&rsrnötet avslutades med
*
*
1Jt,,9,"i.iyt?19,"
T"-q
till Sten Ahl- | |
ordförande
rrdförande uttalade ett tack till
orcl- I
ncdlagt som ordqvist
albete, han nedlagt
lvist för det arbete,
I
I

lander, Mossag., v. ordf. Linnar Andersson, Naglarp, sekr. Elias Johansson, F röje, v. sekr. Herbert Andersson, Alarp, och

I

iörandedesenasteåren.
förandedesenasteåren.

kassaförv. Ragnar Gustavsson, Siggag.
Revisorer blevo D. Äbrahamsson, Krogstorp, och Sanfrid Nilsson, I(otarp. Distriktsombud: ordf. samt H. H. Trygg och

att det i år är 30 år

GUNNAR BJöR,NSTRAND
STIG .IÄRREI,
ER,IK BERGLUND

Till ledamöter i
fotboIIssektionenutsågosH.Engdahlordf.,j:
J. Car16n, E. Sand6n och Ivar Gustavsson. i
Bandysektion: E. Rehn ordf., L. Cat{ön 1 '
och L. Gustavsson.
_i i
Ekonomikommitt6: L. Gustavson ordf.' J.;
--Johansson' s' Ahrqvist och B

l/z-q7,

anledning av

MARGUERITE VIBY

Gust. Johansson som ers.

Årsmöte med Ifinneveds BF.-avd.
hölls i Föreningslokalen, Slutarp, den 7
d:s. Till styrelsen omvaldes: ordf. O. Kjel-

I

K1.5,45 o. S

tsarnförbj.

sekr.

Gustav Johansson med Olof Nilsson

dieämne har varit i verksamhet. Efter förhandlingarna föIjde föredrag och såm-

S. Nilsson.

v. ordf. I{. Engdahl (nyv.),

SÖNDAG

Gustav Gustavson, kassör E. Rehn, materialförv. T. Eilström (nyv.).
Ers. blevo S. Ahlqvist och L. Carl6n'
Till levisorer omvaides S. Sandin och

propagandamöte, varvid behåilningen,

kväm.

UtT.

har hållit årsmöte.

per invånare.

Krog:storp.

IF' U/2.

r'r,ripr"gr

se-

dan föreningen bildades, fick styrelsen i
uppdrag att vidtaga anordningar för atl

på tämpligt sätt fira rninnet härav. Efter förhandl. höIl riksdag'sman G. Hallagård föredrag samt lämnade en översikt
över sktuella riksdagsfrågor, varefter samhväm fölide.

I

STOR

| |

rl

I

qqE4IryR$Lö$ömHA[lKTtt!il

oqh
skorråg til och ffa"
I
K1i1-ll
t
Larsson
Kyrkoherdarna Kurt
arp och K. Strandell i Äsarp samt riks- | |
dagsman G. Hallagård har hos järn- | lförrättas i Hallagårcten, Slutarp, månvägsstyrelsen gjort framställning- .o* | | dagen den 3 nästa mars, varvid Helge
er.öftaå till och från F aiköpinC 9. Järn"- | lVit<strOm försäljer all sin yttre tösegenrrägssö,relsen upplyser, att tillgånge",.på [ lao*.
rälsbussmaLeriel f. n' är utomordentllgt I I Vidare annons senare.
knapp. Någon avsevä.rd förändrins till | | Slutarp den 18 febr. 1942.
rlet bättrc kan till följd av leveranssva- I I 1423
Ragnar Johanson.
,igir*t.* ej väntas iniräda till den tid- I |
ju-ni
i
9
den
kraft
i
tÄell, som träder
|
år. Då nya skottåg i önskade iäSen | |
,

Kinneved.

Ni:iåk*råi#åmå*tå#;ll

Dxtra gällstämma

i

Rossbackens skola månd. den 17 febr.
1947 k.l.14.

1351

-

Ortlf.

o[z"r>'
lno* ryu""i
person från Kinnarp att
dömdes
€n
I

kr.

140

böta

|

i

I

Hn Ko,

*"Trädet för skdlbarnens resor' , , I li
kalvställning, reaktionsfri, till
-r.äv"åig""de nos [ "tru*
. Ernellertid har järnVägsstyretsen
i
Siggragården' Slutarp' Tel' 83 Kinregåringen begårt
-att Ilsatu
I
1437
Leäriva"tinletraiik,bl. a. på vägsträck-an I narp"
bedetta
1'rärlet-Falköping. Erhålles
l.
myndigande är det järnvägsstyrelsens I t
avsikt att därest tillräckligt antal re- I i
sande homtrfier att begagna sig av dessa
turer på försök insätta vägbussar å de
nu önlkade linjerna. ftla-ni'

)

ttlz-'17' Kinneveds Röda Kors-krits
har hållit årsmöte i Slutarps skola, Av
årsberättelsen framgick bl. a.,. att b5
skolbarn under året erhållit tandvård. att

varit 68 samt att räkenskaperna balanserat på kr. 2,104:27. Till
medlemsantalet

ordf. hade på kretsens förslag av distrikts-

styrelsen förordnats kantor

H.

Josefson.

övriga ledamöter i styrelsen blevo: fru
Rut Larsson, fröken Ingegerd Andersson,
fru Brita Wilgotson, handl. E. Sand6n,
målarmästare 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 Valborg
Clausson som €rs.

Att

representera kretsen vid distriktsstyrelsens årsmöte utsågs kantor H. Josefson, ers. lärarinnan Ingegerd Andersson.

AffiRHNMH

,På grund av upphörande med 3'ord'
bruk Lltari:enderas. gården, 3/20 rntl
Sörby i Kinneveals socken att tillträdas,
den 74/3 1947. Gården har ett centralt
oeh vackert läge med bra hus. Iröder

vanligen 7 ä 8 kor, 2 hästar jämte smådjur. Eiektrifierat. Om så önskas kan

alit yttre lösöre få övertagas. Nötkrea;
turen äro reaktionsfria.
Uppgörelse med ägaren O. N. Ferssory
Sörby, Kinnarp.
//

KINNEVED.

U4z-1't.

Vid gällstämrna med Kinneveds pastorat
måndags beslöts godkänna de uppgjorda
bottenplanerna för ladugårdsbyggnaäen å

i

Prästbolet i Kinneved. Vidare 6eslöts att
låta utarbeta ritningar., kostnadsförslag och
arbetsbeskrivning

biträdet fick
ej^timmer

till

i

för densamma. Skogiiga
att undersöka, om

uppdrag

ladugårdsbygget kunde tagas

från pastoratets egna skogar

har ÄRSMöTE den 6 mars kl. 2.
Lokal: Caf6 Kinnehall. Kinnarn.
Styrelsen.

1630

håller extra rnöte tisdagen den 4 rnars
hl. 19 i Rossbackens skola, Kinnarp, för
beslut ang. ändring av kassans stBdgar
så att medlem vid vistelse å sjukhus
förutom vården erhåller oavkortad sjukpennlng,

Styrelsen.

1663

i Kinnarp. uft-\1.
I samband.med avslutningen av den
genom landstingets yrkesskolor försorg
anordnade vävkursen i Kinnarp, hade
i lördags anordnats ett festligt samkväm,

Vinternys lokal, där tidigare vävstolarna dunkat under de sex veckor kursen pågått, var dagen till ära smyckad

$ffmrrtBr$kor
erhålla genast anställning,

Kontektions Å".8. Chie,
Slutarp. Tel. I(innarp 133.
Kinneveds RLF'-avd. ?4'q?'
hade årsrnöte i Föreningslokalen, Slutarp,
den 18 febr. Till ledamöter i styrelsen för

två år omvaldes Arvid Andersson, Halsarp,
Herbert Andersson, Ä,larp, och G. Karlstedt, Hassla. I{varstående led. är Vald. Johansson, Siggag., Elias Johansson, !.röje,
H. Vickström, Hallag., och H, Trygg, Hudene. TilI revisorer valdes Ivar Gustavsson,
Ledsg., och Gunnar Eriksson, Hallag. Ombud vid ortsförbund.ets stämmor blevo L.

I{ennansson, Naglarp, H. Trygg och G.
Kalistedt samt vid Länsförbundets stämmor Vald. Johansson och Elias Johansson.
Vidare beslöts tillsätta en kon:mitt6 på tre
personer för att utröna om nog intresse
fanns för bildande av en föye4ing för hovvård. En fribiljett för deltagande i RLX':s
studitresa nästa sommar, utlottades. Den
lycklige vinnaren blev E. Josefsson, Eackg.,

Vårkumla. Vinnare av två fria hovbeslag
blev Vald. Johansson och Sigurd Johans.
son, Smedeg. Diskuterades rrröjligheterna
och fördelarna av ett andelsbageri och beslutades uppdraga åt frrlarna Julia Anders-

son, Ilaisarp, och Liiian Johansson, Klockareg'., att närmare följa utvecklingen av

Kinneueds Skylleförottitt$

Vävkursavslutning

Kimmeveds erk. sjukkassa

denna fråga.
Efter mötesförhandlingarnas slut höll veterinär Sandstedt, Skara, ett intressant fö-

redrag om smågrisuppfödning och om deras sjukdomar, varefter följde sång och

musik samt samkväm. TilI sist visades filmcn "Skaraborgs bönder".

med de

arbetsalster, som deltagarna

presterat. Vidare var kaffebord dukat
för ett femtiotal inbjudna.

Fru Hanna

Pettersson, Slutarp, häl-

sade gästerna välkomna. Kursdelta-

garna ,sjöngo därefter en välkomstvisa.
Fröken Anna-Lisa Samuelsson reciterade en dikt, "Vårvisa" av Kerstin Hed,
och en kvartett sjöng en sång. Sedan
man unisont sjungit "Jag hälsar dig
Västgöta rike", höli rektorn vid landstingets yrkesskolor Ernst Gustavsson,
Skövde, ett anförande, i vilket han
framhöll betydelsen av dessa kurser, och
lbetonade skillnaden mellan de industriella och de hemvävda alstren. Rektor
Gustavsson utdelade så kurgintyg till
cieltagarna. En trevlig "hopvävd" visa
sjöngs därefter al} kursdeltagarna. Kyrkolrerde Kurt Larsson, Kinnarp, gav i
ett tal uttryck för värdet av kursen
och erkännande av att så mycket vackert och nyttigt kunnat framställas,
tack vare intresserade och arbetsvilliga
väverskor, som i vävlärarinnan fröken
Gullvig Wikner, Jönköping, haft en ledarinna rned oförtröttlig energi, duglighet och intresse.
tr'röken Änn-Mari Lager'reciterade
därefter på västgötamål en dikt ,'Kaffekalaset" av Jönn.
Fru Pettersson överlämnade blommor
och en minnesgåva från tacksamma elever till fröken Wikner. Som avslutning
sjöngs sången Fosterlandet.
På kvällen var utställning anordnad
för allmänheten som fick tillfälle se nå
vävalstren: mattor, handdukar, g"råiner, kuddar och mycket annat.
Deltagare i kursen ha varit fröknarna Alice Gustavsson, Stommen, Vårkum-

la och Sonja

Andersson, Lofsgården,

Kinnarp, fruarna llanna pettersson,

Slutarp, Linea Johansson,

WMe;,:"'ilfs
Den stora svenska lustspelssucc6n
med

. SONJA WIGART . STUR,EI
LAGERVyALL _ ELOT' AIIRLEI

CInsdag$uältilttlalt
Underhållande, småtrevlig och kvick
en given publiksucc6.

-

Björket,
Kinnarp, och Gunborg Johansson, Nydala, Kinnarp, samt fröknarna Elly LinSI,UTARP
narsson, Naglarp, Kinnarp, Asta Anldersson, l\{ossag., Kinnarp, Anna-Lisa
,
lSarnuelsson, Slutarp, Anna-Lisa Josefsrrnder kommande vec\a en {el lson, Liden Slutarp, och Ann-Mari Lager,
udda artikl L1"t a,\t h,em. o, batn- iFfassla, Kinnarp.
. ..- sltjo?"to't', {lassoueral,l,s"r.t:ied-

Vi !.!tförsä11'a
tglg.ejaeA'or,

nrbetsbynor,

het:r- , oqll barnstru??LIlqf,
sllpswre elamua.ntar ?n. ,n.

till"W

SANDEN$

Skogsaffär.

*{a-qt f =?

Godsäg.f Vald. Johansson, Siggagården,.Slutarp, och fabr. C. Rutman, Slut-

arp, ha av Rudolf ' Joharisson, Rydagärdet, Kärråkra, inköpt en skogspark på
211 kbm. tilt ett pris av 5,486 kr.

Stor

soNn,{G
KI.5,45 o.

häst-, kneaturs0; !ösöieauktion.
Genom offeirtiig auköion,"som

iörrättäi

i"

8

Barnförbj.

EDVIN ADOLPHSON
AINO TAUBE
o

Äsfl-[f flffiffi&

;'

('Stark

IIALLAGÅRDEN, SLUTARP,

sak! Ällileles storartat
11.fU,,

kl. 10 preeis, låterherr Heige wikström med ånledning av'upphörande med jordbruk försälja all sin yttre och något inre lösegenmåndagen den 3 nästa mars

dom, varav nämnes:

Hästar 6 st., därav 1 dräktigt sto 5 år, premierat med värdebokstav B"
L sto 9 år premierat med B, 1 sto 14 år säljes med förbehålI, 1 sto 3 år' 1 sto
2 är, L hingstföl 1 år.
Kreatur 26 st., därav 16 koir, en del i snar kalvställning, samt 9 st. ungdjur, varav en del betäckta. Besättningen reaktionsfri sedan 15 år, kastning har
aldrig förekommit.
Svin 5 st. modersuggor, samtliga betäckta; höns 50 st', l-åriga.
Maskiner: 1 tröskverk med kullager, halmfläkt med rör, hackelseverk,
gröpkvarn, Nivana nr 4, ny Cormick slåttermaskin rned apparat, Vik-i.ng slåtter*uii.itt, 10 hästkr. ny elektrisk motor med 25 meter kabel, Cormick 3-hästars
bind.are, 2 hästrivor, va.rav 1 ny, 1 ny 19-billars Cormick såmaskin, siäp1äfs*,
frösåningsmaskin, ny traktor Ford major med gummihjgl, lyse, självstart.-och
individuella bromsar, vagnar och åkerbruksredskap, 1 gurnmihjulsvagn, arbetsvagnar, fjädervagn, slädar, skrinda, åksläde, 2 nya hävor, 3 äldre håvor, medboitnar, plogut, krokar, 1 st. 15-pinnars harv, S0-pinnaharv, ringvält, decimall
våg med vikter, smiilesstäd, magasinkärra, gödselkärra med gummihjul' transportkärra, AIfa Laval klippmaskin, stängseltråd, hölinor, hisslinor, hässjestör'
svänglar, selar, ridsailel, transportfiaskor samt diverse handredskap, 1 grop'
silo 4 X 4 meter, samt övriga diverse saker som vanligt förekornmer m. m., bakskänk, 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 et"hålla tre månaders kredit, andra få
fuetata kontant. Äganderätten till inropad vara förbehålter ja.g mig tills den
blivit till fullo betald-.
Slutarp den 20 febr. 1947.
RaSnar, Johau1o1,

1656

lFott .kot""tyrelsen
- i Kinnevetl
En
hade sammanträde den 24 febr'

rivetse hade inkommit med anhållan
äm att skoiskjuts skulle anordnas från
Iläfta*g. Då styrelsen ansåg att skol;ki;asä kunde vara behövliga även från
anära delar av skoldistriktet, beslöts att
iiir.åit" en kommitt6 för att fortast möjiigt allsidigt undersöka och utreda samt
irr-t o**u ägti förslag i ärendet' - {"TmitteraOe blevo ordf'' v' ordf' och folkskollärarinnan fru Anna Sandin'
st

t

rKungorelse'

t;
inI Rn.te, Lleimer i-Kinnarp, som innehar tiIII tltt o"ir 1 augusti 1947 tidsbegränsat
I stånA iift beställningstrafik för befordran
av mjöIk och slaktdjur jämte fyllnadsgods
och ieturgods med stalionsort i Kinnarp

KinnevedJsocken, med automobilen R 1729

sodkänd för befordran av högst 3,590 kg'

I"ast, har härstädes anhåIlit om tillstånd

att

trafik utan begränsning.i

tid

även efter nämnda datum

gavarande

få bedriva ifrå-

öUer goclsslag varvid samma automobil, avsedd ]ör befördran av högst 4,500 kg' last

avsedd att komma till användning.
Ansökningshandlingrrna hållas här tili'

är

gängliga intitl den 22 rnats 1947; och
äga trafikföretag, sorn kunna beröras ar
dön ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag
till länistyrelsen inkomma med skriftliga
yttranden över ansökningen.
Marieistad å landskansiiet den 22 februari 1947.
1809

LÄNSSTYIiELSEN.

tfu'47'

Kinneveds slU-avd"
höll i onsdags månadsmöte i X'öreningslokalen, Slutarp, och hade i samband här-

med prisutdelning för fjolårets praktiska
tävlingar. Prislistorna hade föIjande utseentle (samtliga 1:a pristagare fingo SLU:s

*lz-tt'

|

rr

t l/

Kinneunds Skytteförsttitt0
har ÄRSMiJTE den 2 mars (obs' dagen)
kL.2.

Lokal: Caf6 Kinnehall,

1630
F''rökintls

KinnarP.
StYrelson.

Kristitlsförbunil lrc -{i'

har överlämnat sina räkenskaper för

till

resp. kommunalstämmor. På
utgiftss'idan rupptagas bl. a. löner och
arvoden till 5,111 :35 kr., traktamente
och reseersättningar 114 kr', hyror, telefon 195 kr. Som inkomster har upptagits en behållning från 1945 av 2,160:
23 kg., statsbidrag 1,080:32, räntor 40:
9? kr. samt bidrag från Kinneved 2'019:
16 kr., Vårkumla 360:33 kr., Börstig
630:92 kr. och Brismened 417:76 kr.
Eehållningen till innevarande år utgör
L,L37:24 kr^
1946

-- utom i kunskapsprov).
Maskinmjölkning: 1) K'-G' Gustavson, 2)
H. Käll6n, 3) Ä. Anderson.
Hästuppvisning: 1) K.-E. Karlsson,2) B.

dimplom

Vård6n, 3) H. Käll6n.

Körning av hästar: 1) K.-E. Karlsson, 2)
B. Vård6n.3) G. Johansson.
Damklassen: 1) Alice Gustavsson, 2)
Margit Eriksson.

Referatskrivning: 1) Alice Gustavsson'
2) H. I(äll6n, 3) K.-G. Gustavson'
Kunskapsprov: 1) K.-G. Gustavsson, 2)
K.-E. Eriksson, 3) K.-E. Andersson'

I det nyuppsatta vandringspriset för
högsta sammanlagda poäng under årets
tävlingar erövrades första inteckning:en av
K.-G. Gustavsson.

Stor auktion

å

vård,efuåtra hast&t,
nötkreatur ffch trosöre"
Genom offenttig och

Prästgårdem,

frivillig auktion, som förrättas å

K*nxeasveffis

0@eil#ååf
JOIINNY WEISMTJLLER,
BR,I'NDA JOYCE

TnvzffiNt nqh
tl

s:rp, $Esanafuur$s läm,

c:a 10 kr-n. från FalköPing
TISDAGI'N DEN 11 MAFTS !947 KL. 10 F'M',
a. trpphörande av arrendet försälja all
låter Lantbrukare s. Guslafsson p. gr.verav
nämnes:
värdefulla lösegendom,

"i"-åat"ut""de
HÄSTAR: 15 st.

llwlfrT,onEynE
Spänna,ntle äventYrsfilm från
tjusig fotografering.
djungeln

-

{b'W'

Värdefulia hästar, av vilka särskilt mä.rkes 6 ston, tretäckta med Jupard

ochpremierademedvärclebokstavABochB.-Ettsto4år,3ston3år

samt2ston2år.EttstofölefterJupa;:cl,2hingstfölefterJupard.
NöTKREATIIR: 45 st., varav 25 st. kor, d-e fiesta med kaivställning i vår'
1+ st. t<vigor, därav en del betäckta samt 4 kvigkalvar' 1 tjurkalv och
tjur.

rror^rps missionsförsamling

har hållit årsmöte. Församlingens ordförande Th. Stenströrn predikade och ledde
förhandlingarna. Kassan hade omslutit omkring 2,000 kr. med ett saldo av 700 kr.

1

Smittsamkastningharenligtägarensuppgifticke.förekommit.
SVIN: 4 st. bei. SUGGOIi.
transMASKINER o. REDSKAP: 1 st. tröskverk ''Bredaryds Typ13,,,
motor
el'
gröpkvarn,
''Nirvana"'
t
haimfläkt
m/m.,
portabeit, 700
T. "ö{' rägstol, blåshar:pa' dragremrnar'
iS-frtt", ny, *"cl siadd, t hackelseverk,
i,lktio,,i, sjdt'binciare, ny, 3 st. ståttermaskiner, skördeapparat., 2 hästräf21-bilsor, 1 släpräfsa, I höväidare, ny, hiss, 1 "Salix" r'adsåningsmaskin, plogar'
tars, t Cåmbririgeväit, 2 st. 1gg-pinn' harvar, 4 st' fjä'derharvax' 6 gummilasl-rzagn, 4 arbetsvagn-ar' 1
ärdrar,1 hästhalka, 1 promenadvagn,
-mecllro|tirar, höhäckar, selar, svänglar,
hjulsvagn, åksläde,'z pa, kä,lkar,
aragtinör, länkar, stubit:ylare, hässjestör, håssjelinor, rragasinkärra, lågtryckspanna, "Osby", separator, }tärna, m. m' m' m'

t)/3-r1r.
Slutarps elektriska distributionsförening har fått statsbid.rag med 2,250
kr. för elektrifiering av JordbruksfastigElektrifieringen;

heterna Mönarp, Lillegården, F läskö och
Granö i Kinneveds socken. Anläggningskostnaden är 6,360 kr., varav på
konsumenterrra komnna 2,927 l<r..och på

företaget 1,183 kr.

Ka'ffeservering anordnad.
6 mån. räntefritt betatrningsanstånd lämnas kände, säkre köpare' Ägatrde-

till försåld vara förbehål]es tills

rätten
tald.

d.ensarnma

blivit till fulio kontant

be-

övriga villkor vid auktionens början.

-

o.o. HOVRIITTSNOTARIE

o
^&'
& F,W m ffi T ffi$trffi ##s Fffi sffigffi M#F_sffi v@d
n.l1iåh4s

St. Torget, FALKöPING,

KlnnevedE m.

fl s:f,lars

llingotförening

Kreaturs- och
Lösöreauktion.
Genom offentlig auktion, som kommer

m. b. P. a.
sammanträde i Föreriilrgslokalen, Slr,itarp' onsdagen den 19
rt'ars 7947 kl. 17.
Ärenden enligt stadgarna.

iå,:ier ordinarie

7982

I kväll kl. 1I" NATTINE
i Roxy Biogr., Falköping samt
h;1.

8 em. Slutarp.

Lr }l [ 0I|r $T
Å BI-ÅS" samt den nya

BRöDEnI'|A
med "KOM

publikfar. oriten BöRJE BURlltAN.

överallt stormande

AXTORP, LEDSG., KINNIÄRP,

i..i

låter herr Gunnar Gustafsson med anledning
med jordQpuk försälja all sin yttre och
upphörande
gårdens
och
försäljning
av
en del inre lösegendom, varav nämnes:
., : HÄSTAR: 2 st. valacker, en 4 år och en 3 år.
onsdagen den 12 nästa mars kL.72,

:

:

Alarp den 3/3 7947.
Evald Johansson,
Styrelsens ordf.

att förrättas i

succds.

fil ilfi ilrilililIilililtlil!liltilil!ilillilillllllllll

KnnAtUn: 14 st., därav 9 st. yngre kor i olika kalvställning' 5 st. kvigor,
'rlärav 2 betäckta, 2 betäckta suggor, cirka 35 unga höns. Djuren äro reaktionsfria och smittosam kastning har ej förekommit'
MASKINER och REDSKAP: 1 st. halvrensande tröskverk, Skandia, 1 st.
gröpkvarn, Skandia, 1 femhästar el. motor med 18 meter sladd, hackelseverk,
harpor, rovskärningsmaskin, slåttermaskin, Deering, med skördeapparat, hästräfsa, hästhacka, cambridgevält, nästan ny parvagn, enbetsvagn, lastvagn' paroch enbetsslädar, åkskrinda med renhud, åkvagn, fjäderharv, hatvar, plogar,
krokar, medbottnar, håvor, decimalvåg med vikter, slipsten, burar, transportftaskor, Ulaxsil, selar med tillbehör, hyvelbänk, separator, riastör, vattenhoar, 1
större av plåt, diverse handredskap h. fl., en del inre möbler m. m. som ej specifiseras.

Av pig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit, andra få
betala kontant. Äganderätten till inropad vara förbehåiier jag mig tills den blivit
till fullo betald.
Slutarp den 26 febr. 1946.

RAGNAB JOHANSON.

Stor auktion

SKYTTE

å

värdefulla hastat,
nötkre atur och 1ösöre.

ll
Ib-.n,-Kinnevecls skytteförening
höll årsmöte å Kinnehall- i söndags. Bevil-

Prästgården, lffnneveds s:n' Skaraborgs län'

ö/e för juniorpatroner. Ärsavgiften blev
oförändrad med 1 kr. så.mt 50 öre för rekryt med tillägg för markering 1 kr. resp'
50 öre. Arvodet till styrelsen blev 5 kr. för
vardera ordf., kassör och sekr' Beslutades
att skjutbanan skall iordningstäIlas, innan

Genom offentlig och

frivillig auktion, som förrättas å

c:a 10 km. från FalköPing
TISDAGEN DEN 11 MARS 7947 KL. 10

F M.,
upphörande av arrendet försälja all
sin därvarande värdefulla lösegendorn, varav nämnes:
HÄSTAR: 15 st'

låter Lantbrukare S' Gustafsson p' gr' a'

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.
.${öTKREATUR: 45 st., varav 25 st. kor, de flesta med kalvställning i vår'
i4 .t. krrigor, därav en del betäckta samt 4 kvigkalvar, 1 tjurkalv och 1

tjur.

- kastning har enligt ägarens uppgift icke förekommit'
Smittsam
SVIN: 4 st. beil SUGGOR.
,'Bredaryds Typ 3'', transMASKINER o' REDSKAP: 1 st' tröskverk
1 el' motot
gröpkvarn,
portabelt, 700 m/m', t halmfläkt I1'
-"Nirvan&",
"ö1, rågstol, blå-sharpa,
i5-ttIo"*, ny, meä siadd, t hackelseverk,
.d"1gT9TIl3:'
slåttermaskiner, skördeapparat.' z hastraf"Aktiv't, självbindare, ny, 3 st.'''y,
hiss, 1 "Salix" radsåningsmaskin, 21-bilsor; 1 siapräfsa, t hövääåa"",
plogaf,
lars, 1 cåmbriilgevält, 2 st. 166-pinn. harvar, 4 st. fjäderharvar, 6 gummiårdrar, t hästhJcka, i promenadvagn, lastvagn, 4 arbetsvagn-ar, 1
hjulsvagn, åksläde,'Z p^, kälkar, medbottnar, höhäckar, selar, svänglaf'

OragUnör,'länkar, stub-brytare, hässjestör, hässjelinor, magasinkärra, läg'
tryckspanna, "Osby", separator, kärna, m. m. m. m.
Kaff eservering anordnad.

6 mån. räntefritt betalningsanstånd lämnas kände, säkre köpare. Äganderätten till försåId vara förbehåll€s tills densamma blivit till fullo kontant betald. -- övriga villkor vid auktionens början.

rr reYrlrtlratlrlt

mar.

Ammunitionspriset bestämdes till

1

kr. för skarp, 70 öre för reducerad och 50

början göres med närskjutningen.

Av styrelseberättelsen framgick följande: Medlemsantalet har under året varit
10 från föregående år. Antalet lossa5?
de -skott har varit: i skolskjutning 5,773, i
fältskjutningar 1,650 skarpa skott. Vid

Vartofta skyttegilles jubileumstävlan voro
20 skyttar anmäIda. Av statens utmärkelsetecken har intyg för årtalsmärke erövrats
av A. Boman, G. Gustafsson, S. Johansson,

guldmärke av G. Johansson och B. Engdahi
samt silvermårke av O. Andersson.
TiIl ordf. tör !947 valdes J. Karlsson, övriga ledam.: R. Fredriksson, B. Engdal,
samtliga nyvålda. Styrelseers. E. Johansson och L. Hermansson. Revisorer:. J. Karlgren och A. Andersson (omv.) med L. Hermansson och E. Arvidsson som ers. Ombud
till förbundsmötet: J. Karlsson, ers. G. Jo-

hansson. Ombud till Falbygdens fäItskyttekrets blevo J. Karlsson och G. Johansson,
ers. B. Engdal och G. Johansson.

Till skjutchefer utsågos föIjande:

J.

Karlsson, G. Karlgren, S. Hermansson, G.
Johansson, B. Engdal, J. Karlstedt och E.

Mre'Ug

St. Torget, X'ALKöPING, tel. 1375'

jades 50 fria skott till samtliga medlem-

Johansson. TilI ammunitionsförvaltare,
materialförvaltare samt instruktör utsågs
nämndeman Erik Gustafsson med.ett arvo-

-

de av 60 kr.

Kommunerno | 27:qn
viljo ho 3

#

Sammanträde

i söndag*i-

trh'rl7'

FatköPing.

Beslutades att uppsätta en ånnonstavla i
Slutarp samt en i Kinnarp endast för skytteföreningens meddelanden och utsågs G.
Johansson och B. Engdal att utföra detta
arbete. Tilt tidningsreferent utsågs sekre-.
teraren.

Åt

styrelsen uppdrogs att underhandla
att få inköpa en mindre ba-

med staten om

rack att uppsåttas vid skjutbanan.
Föreningens räkenskaper hade balanse-

rat ä kr. 6,959:23 med ett netto av kr.
1,770:80.

y -- karn*+wtor

sistnamnoallförslag. Den ende som anmäIde awiyllestads pastorat. Denna sistnamndallförslag.
Vartofta-Äsa'ka. reEtt'sa,mmanträde med representanter- kommun kämmer visserligen i invånare- lkande mening, var
va-r Vartofta-Äsa'ka
na för de 'kommuner' som beröras av
2,000, *et lFtutetttant, hr Olle Ferm, som förkla-ä.r Tramtagda förslaget skul)e
den' föreslagna storkommunen 27, var lä"iåi
att Vartofta-Äsaka ingenting hade
""ä'ätt'^"ää"i-onä.r.tiga
mot, att kommun 27 delades
i söndags anprdnat å Falköpings Tid- l;i;;-""-Jo"kommu-nerna få ett liknan- lrade,
erinra
latt
nings samlingssal' Här hade infunnit lJ"-å"a""reantal. Möjligen kuncle man,ii tre mindre kommuner, men delningen
sig representanter för samtliga dessa lia--r linXut"bo, där ånligt referat frånllfinse då göras så' att Vartofta-Äsaka
t<emmuner utom Brismene oeh Börstig'
.v-p"t-i"" finnas 1i;pllkomme att höra till samma storkommun
Till ordf. för mötet valdes'hr G' Krall' liifår*,""i.tiu**l
Man skulre.p.å d:Ii,som Slöta. En av Vartofta-ÄsakTöypastor E. G.-A'
Karleby, och till sekr. folkskollärare O' l;;ö1il;;.iut"ins."
,tz sä.tt_ få tre kommuner av lämpligllriga representanter,
hlT
ej
var
Kälvene'
som
Bandh,
J"ti"r. och därjämte. i-möj-llSandstedt'
1t]rvar.a"*.u-'
[iä.t-äån
för,
att
uttalat
sis
kommun
tidning
i
delna
att
om
u:
nåddes
Enighet
-27 liö"ä-_a" ioriu roil.*"ningen,t
_l_":lldock
borde delas i tre kommuner, den ena be' lrörda kommunerna. Reprösentanterna,lYllestads pastorat skulle bilda en kom'
stående av Frökincis härad, ev' plus lfö, Bri=*"ne och Börstig, som ej voro ll mun'
Luttra, den andra av Leaby polisdistrikt' lna"uuruna", hade under hand förklarat ll Mötet präglades av samförståndsvilja
ev. utom 'Luttra, sarnt den tredje av [.ig till fullo instämma i ovannämnda{och saklighet.

Föftrafikförseelser' ltft'qV'
bestående i att de åtalade färdats å cykel utan tänd lykta, fingo två personer

i<IN N EV E D S

9r,u

O C

H SLöT A-V ÅRKU

AvD"

Itli-\7.

M

LA

i söndags klubbmästerskap på skii ttrtängen söder om Vårkumla'

hade

från Kinneved samt en från Vårkumla var-

Cor

dare 10 kr.

Kinneveds m. fl. s:nar$

Hingstförening

Resultat:

Sen.: L) Slgvard Johansson, S.-V., 1.16,03;
2) G. Aiv6n, K., 7.17,32; 3) Stig Karlsson,

S.-V., 1.22,05i 4) Eldor Andersson, K',
1.22,O8. Utorn tävian: Verner Graniund

Kinneved kOn $tr-w.

1.18,00.

Jun.: 1) E. Kje116n. K., 46.67i 2) Evert
Johansson, S.-V., 49,00; 3) E. Josefsson, K',
t2,45; 4) Lennart Johånsson, S.-V.' 52,45'
Damer: 1) Hira Josefsson, K., 33,10'
Pojkar: 1) Bengt Karlsson 30'43' 2) S'
lräniund 31,11.

ei occeptero

kommun 27 .

har ÅRSMöTII å Kafe Kinnehall tisda'
gen den'18 r-nar.s kl. 7,30 em.
Utlottning av fruktträd förekomrner'

Kommunalfullmäktige hade sammani måndags för att avgiva yttrande
över utredningsmannens i Skaraborgs
län utkast titl ny kommunindelning. Under fuilmäktiges 'överläggning i frågan
framkom enbart kritik och missnöje med
den i utkastet föreslagna kommun nr.

K1.5,45 o. 8

Barnförbi.

]

FLICKOR,

,

1

r

i

delning.

arbetsmarknadskomrn*issionen

beviljats Valter Johansson, Kinnarp'

Evald Johansson,
Styrelsens ordf.

2442

$ömmerskor,
såväl vana som ovana erh. anställning'
Goda ackordsförtjänster.
2477

SÖNDAG

$ Mnffitttgm

har av

19

L

fltrffil slt#r I

{b-q+'

X'öre-

AB. Kinnarps Textilinilustri.
Tel. 85.

Ur det av kommunalfullmäktige besluINGRID BAR,GMAN
tade yttrandet kan följande antecknas:
GARY COOFER
Fullmäktige. ansåg att kommunen blir
o
rraa
|
för stor, vidsträckt och oregelbunden.
bra,
äro
Trots att kommunikationerna
äro de ej sådana,. att de äro ägnade att
närmare sammansluta området. Inga gemensamma intressen finrias. Slitningar
"Ofrånkomlig och rättvis Publikmellan olika ortsintressen kan befaras
man ger sig helt inför Ingseger
bli vanliga. Kommunen blir för vidtsergmans
rid
Paradroll sPelad i
sträckt för att indelas i ett skoldistrikt. | |
naradhumör, hon är svart, hon är
Kommunalfullmäktige ansåg, att det llrl
lmart, hon är trländande skön."
Dagens Nyheter:
av kornmunombuden enhälligf framför- |
jämte
härad
Frökinds
att
da försiaget,
är
kommun' ar
Luttra socken skall blida en kommun,
både den bästa'och den enda lösningen
av denna fräga, som kan av fullmäktige
godkännas. Inom denna kommun skulle
d.et bliva bra kommunikationer, även ,- L4_Lg år, erhålla omedelbart anställägnade att förbinda dess olika delar.
ning.
Kommunen bleve stor nog med tillräck- I
NÄSSTEöMS MATTFABRIK.
ligt skatteunderlag. Viss möjlighet till
2395
Tel. 80 KinnarP.
centralisering av undervisningen i folkskolans äldre klasser förelåg. Hävd och
tradition talade likaledes för denna in-

Byggnailstillstånd

i

Ärenden enligt stadgarna.
Alarp den 3/3 1947.

Styrelsen.

2370

zt.

mansäg. G. Eriksson, Hallagården.

sammanträde

ningslokalen, Slutarp, onsdagen den
mars 1947 kl. 17.

Fruktodlareförening

träde

av ordf. E. Johansson, Alarp, nämndemån E. Gustavsson, Hassla, och hem-

håtler ordinarie

..,Kinneveds

Kommunalfullmäktige förorila förslaget
Frökinils härad plus Luttra.

Kommunalfullmäktige hade också till
behandling ett ärende angående fullm:e
och kommunalstämman underställda
fonders framtida förvaltning, detta med
anledning av att dessa organ genom den
nya kommunindelningen komma att försvinna. För att utreda och inkomma med
förslag i detta ärende beslöto fullmäktige att tillsätta en kommitt6 bestående

m. b. p. a.

Hemaröete
lutlämn'as. Personligt besök önskvärt'
I
I uassrnöMs MATTFABRTK. 2396
rel. 80 KinnarP.
I

|

::

:

::

I trtattväwer$hor

erhålla omedelbart anställning.
I (Ackordsarbete.) Även nybörjare an-

I

stä]las.

I

I
I

l<-

NassrRöMS MATTI'aBRrK.

rel. 80 KinnarP.

last av högst 4,490 kg.

Ansökningshandlingarna hållas här tillgängliga intill den 31 mars tg47; oc}l. äga
trafikföretag, som kunna beröras av den
ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka
är6ndet kan angå, att före angivna dåg tiU
länsstyrelsen inkomma med skriftliga yttranden över ansökningen.
Mariestad å landskansliet' den 1b mars
7947.

LÄNSSTYRELSEN.

2578

Mönarps mgssuttlikningsförening.
Hos lantbruksstyrelsen anhåller Ivar
Gristafsson i Slutarp om statslån för inköp av grävmaskin till Mönarps mossutdikningsförening.

u,(A-utr,

Nya Inköpskort K n
utlämnas:

Vårkumla skola månd. 24 mars kl.

15,

Slutarp månd. 31 mars kl. 14,
Kinrrarp månd. 31 mars kI. 9-L2.
Personkort medtages.
F'RöKINDS KR,ISTIDSNÄMND,

BöRSTIG.

I

I

John Fransson i Kinnarp, soin innehar
tillstånd till beställningstrafik för godsbefordran med stationsort i Kinneveds
socken med automobilen R 2653, godkänd
för befordran av högst 3,600 kg. last, har
härstädes anhållit om tillstånd att med
ifrågavarande fordon i trafiken befordra en

Brismene onsd. 26 mars kl. 10,
Ekarps skola onsd. 26 mars kl. 15,

l-

I

Kungörelse"

2397

2563

Kinneveds
Röda korskrets

sna,rrist.

I skrivelse till länsstyrelsen framhåla ett 10-tal Personer i KinnarP, att

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. Paketauktion. Paket emottages tacksamt.

Intr.: 1 kr. Barn 50 öre.
Behållningen tillfaller skoltandvården.
2610

Styrelsen.

$ÖNI}AG

ping-Ulricehamn samt

IIJö}iDIS PETTERSSOIV,
II}INA-I,ISA EIiIKSO}T,
HILDA BOR,GS!'RöM

#-ÄF{/å61&ffi

Svenska Dagbla"det: Ibland är den

rolig och rörande. tned trovärdiga
situalirner och kloka, finuriigt formade repliker.

skolor. {+lZ-qr-

ansökningsti.dens dtgång

för

hade endast en sökande anmält, s,ig, näm-

f

nuvarande extra ord.. låirarinnan

i

nöjd med det ofullständiga förslaget.

2854

kL

1 april

Renstakning utföres genom vägförvaltningens försorg så snärt medel till
företagets utförande kan beräknas bli
disponibla. Eftersom ifrågavsrande vägbyggnad icke är upptagen i gällande
flerårsplan ,för ombyggnad av huvudvä-

Styrelscn"

t4s
SONT}AG

har hållits årsstämma i Föreningslokalen,

Kl.5,45 o. 8
Barnförbj.

SIutarp.
De avgående styrelseledamöterna, hemmansägarna Nils Larsson, Klockareg., E.
Fransson, Bestorp, och Anders Johansson,
Skomakareg., omvaldes för en tid av två

år. Till ers. för samma tid omvaldes T.
Eliasson och Ä. Fredriksson. Till revisorer
valdes nämndeman Erik Grlstavsson. Hassla, och hemmansäg. Ivar Guetavson, Slutarp.

jgar, beräknas företaget icke komma ti]}
lutförande uhder den närmaste tiden.
lVid kornmande revision av flerårsplanen
kommer länsstyrelsen att pröva, huruvida företaget kan inrymrnas i densamma. Emellertid måste därvid hänsyn.
doek tagas till erforderliga ombyggnader å huvudvägar inom andra delar av

ffiffiffiååffi
EDVIN A.DOLPHSON

GUN WÄLLGREN
T{ILDA BOfI,GSTEöM

"Fubliken va,r effer föreställningen
syn- och hörbarligen belåten. Filmen
tål att ses och vi skulle tro att
sarnlar fullsatt salong."

Iänet.

Då den upprättade arbetsplanen i
fråga om Kinnarps samhälle är bristfällig i avseende å .den blivande vägens
exakta läge, har vägförvaltningen meddelat, att förvaltningen för underlättande av byggnadsverksamheten så snart
ske kan med hänsyn till övrig.a stakningsarbeten kommer att uLstaka vägen
på marken och häröver upprätta plankarta.

den

öresunds Posten.

lfinneveds Fruktodlarft!rening
anordnar föredrag i Rossbackens skola
lördagen den 29 mars kl. 8 em. av konsulent lliilphers.
Ämne: Motlern insektsbedtirnning.
STYRELSEN.
2830

[t|y

l0 hkg rfrl$tffir

med 2Steter kabel till salu.
Kinnarp.

ffid\Ns
anordnas

Tel' 109
2855

i

F'öBEI{TNGSLOKAtr,EN, SI,UTAEP'
2823

Kommitteratle.

länsstyrelsen hade kom-

IasCstaIId.

19,30.

Med Kiureveds Hingstförening -vl-|.

till

Med anledning härav har länsstyrelsen i skrivelse till fullmii^ktige meddeIat, att förslag till nybyggnad av länshuvudvägen på delen Luttra-Älvsborgs
läns gräns upprättats av vägdirektören
A. Westgren den 7 januari 1937 och den
15 juli 1938 qamt av civilingenjören K.
E. Bergqvisf, beträffande delen vid Slutarp den 20 jqli 1939. Länsstyrelsen har
i resolution äirn 9 oktober 1940 fastställt
vägens sträckning i enlighet med Bergqvists förslag beträffande vissa sektioner och i övrigt eniigt Westgrens förslag. över tänsstyrelsens beslut anförde
G. Hallagård m. fl. besvär. K. m:t fann
i resolution den 14 november 1941 ej
skäl göra ändring i länsstyrelsen beslut..
Vägens sträckning år sålunda redan

Byggnads-

föreningens lokal tisdagen den

skrivelse

stakadc.

$lutarus ldtottsplalsförening
håll'er oril. årssammanträtle

Kinneved. r/u-ti'

rnunalfullmäktige i Kinneveds kommun
hemställt att sträckningarna för länshuvudvägen Ulricehamn-Falköping inom Slutarps och Kinnarps samhällen
och allmänna vägen'Kinnarp-Alarp inom Kinnarps samhälle måtte fastställas
sarnt renstakning kornma till utförande.
Vidare hade fulimäktige hemställt att
nämnda vägar inom Kinnarps sam,hälle
måtte ombyggas så snart de blivit ren-

vägsträckan

där', fröken Britta Huiltman. tr'olkskolestyrelsen har beslutat förklara sig

t'

i

Ie-

digförklarade ordinarie småskollärarinnetjänsten vid Sörby skola, Kinnarp,

ligen

Vägförhållandena

f.rån Kinnarps järnvägsstation till den
gamla vägen mot tr'lobY, som gå genom
Kinnarps utomplansområde, snarast
möjligt färdigbygges, emedan de nuvaiande förhållandena äro förenade med
stora svårigheter för de enskilda fastighetsägarna samt till skada för samhällets normala utveckling.
Distriktslantmätaren Kurt Ax6n i X'alköping har på begäran vitsordat det behjärtansvärda i framställningen.

EITIK I}ER,GLUND,

Vid

lyggnadsverksamheten under det senaite året varit livlig i stationssamhäilet.
81. a. ha 4 st. bostadshus och 1 st.
fabriksbyggnad uppförts å tomter beIägna vid den utstakade genomfartsvägen i samhäIlet. Dessutom ha 4 st'
tomter belägna vid den planerade vägen
köpts med avsikt att därå uppföra bostadshus inom en snar framtid och ytterligare flera personer ämna köpa tornter vid samma väg.
Då det emellertid är förenat rned stora svårigheter att ordna med utfartsväg
från de vid den utstakade vägen beläg-

styrelsen, att den sektion av den planerade och'utstakade nya vägen tr'alkö-

Il:lnrtillåten

Kinneverls

passande till mosslada, hög 4 alnar, br.
42, L 72, till salu. Tel. 96 Kinna,rp. 2788

na' tomterna innan denna färdigbyggts'
hemställa petitionärerna samt styrelsen
för Kinnarps Samhällsförening hos läns-

K1.5,45 o. 8

gy$ffi,4

En HOLADA

Kinnarp vill ha vägen
" färtligbYggtl
-LTtt-qr-
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Kompakt ffictstånd mot 27:an;
dragkamp Mullsjo-Sandhenn,
Habo vänder ryggen åt G-4.
Möten i kommunindelningsfrågan höllos i torsdags med representanterna för socknarna i kommun 27 pä rådhuset i Falköping samt med
ombud för de i kommunerna 18 och 19 ingående socknarna i församlingshemrnet i Mullsjö. Vid talköpingssammanträdet, som tog i det när-

maste tre timmar i anspråh, frarnkom ett kornpakt motstånd mot "2'l'
a.n" och en enhetlig linje tör tre oiika kornmuner kunde skönjas. De
flesta ansågo, att polisdistrikten voro de lämpligaste formerna. Luttra
och Vartofta-Äsaka kuirde dock tänkas som övertröpare och vidare talacles

för en qr41e}<tering av Kvmbo.,
Sirojl'äsenclc't clet prilaTära.

Hr vatrd Johansson it,egår'de först
ordet och talaCc för Klnneircds del: Jag
blev ej glad, då jag föist fick se fötslaget.
Mån kan fr'åga sig, ol:r det ver'liligen r,'ar
nöttvändigt rned något såCant, som här
skisselats. Har inte träffat nå.gon, som

kunnat förorda det. Orn områdei siculie bli
uppdelat i tre kommunei, så finns det dcck
kommuner i försiaget, som bli rnindre än
nåson av våra dcikonrl,uner. FIr J. överIämnaclc

ett proto)io11l;:tCrag från kornmu-

nalfutlrnäktige i KinneveC, vilkel upplästes
och av vilket fra;:rqick, att man ville ha tre
kommuner i en.lighet med alt. 1 ovi'-n.

Hr Gunnar Lai'sson franrhöll för
Lut'iras t'lel, att förslaget vore att betrakta
som en redovisning för, att utrccriningsmannen !ätt bet plL uppgiften,. eller cckså är
för'sl:rgct tilltagct sil, att del. skall f innas
att pi ut: 1,u. Cln vi s| pa dtrrn:l Il) indclning. sr;1, 5fu6iv;[st'nt]et dr'l insoiul- atgörande - de andra uppgiftel'na äl'o sekunoch clå vinner n^,a,n inget pä attdära
göia hoirrneunerna
så storä. För värt område iir 2 komrnuner att förorda, orn det nu
ginge föl sig, men geografiskt sett iigge.r
det. hincler i vägen. Det finnes siarka skäl
för' en diskussion, orn ej Kymbo bör tillfölas disti'iktet, särskilt med hänsyn till skolväsendet. tr så faIl finnes gott underlag för
tre korur:runer.
I/i i l,uttra ha, tidigare ej kunnqt ta stäilnins tilI, åt. viihet håIl vi vilja gii,, ]nen 'uu
haistiirlnnan r-ittalat s.ig fiir en orient.eritrg
åt en e.;. Leab5'kcrnrnun, n-Ien hur foikmeningen i soi:knen är, vågar jag ej uttala
mi; cm. För egen 4el +.ror jag, att vi skulle
f€r en hygglig lösning av vät skolfråga, om
vi ga mct Kinneved.
Kinneved,
Gustavsson,
flr Elik
uppl;;ste om, att den nya skola, sorn.hå1ler
på-att uppföras mellan Kinnarp och Siutarp
bygges så, atl clen Iör en förhållandevis ringa kostnad" kan utvidgas

I

I
I
I

Oirektionen för Fröhinils härails polfu.
t/ra- \.
distrikt
har överlämnat sin revisionsberii,rttelse över förra årets räkenskaper och förval,tning. På inkomstsidan förekommer
bl. a. kommunanslag från Börstig 630:
92 kr., Brismene 477:76 kr., Kinneved
2.019:16 kr.. Yårkumla 360:33 kr. och
i statsbidrag 1,690:16 kr. Utgiftssidan
upptager polismannens avlöning 4,270:
83 kr., beklädnadsbidrag 150:- kr., hyra för tjänsterum 300:- kr., semesterlön 166:66 kr., telefon och porto 729:kr., skrivmateriel 79:58 kr., försäkringsavgifter 75:t2 kr., arvode till styreise och revisorer 111:60 kr. Kassabehållningen till innevarande år utgör
746:49

ANNANDAG

PÅSK
KI.5,45 o. 8

Landshörrding Manncrfelt korn så in
frågan orn ett.str:g över iänsgränsen o:h hr
öhrneII tyckte, at. det var riär'kvär'digt
att nxan ej skulie kunna gå öizer länsgränsen i ett fall som cleita; Köiaby, llsar:p,
Smula samt Börstig och l3i'itnenc skltlle förvisso bli en synnerligcn lilmplig kcrrrmun.
I\lrrnga tala -[ör' cn såd.an santnran';lrgn!ng.
Vi ha vår station i Tt:ädet samt brandförsvarsförbund med Kölairy. Åse.rp, Smula
ocl: Köiahy liggB illa ti1l i illvshorg-c län:
cle ha sitt lasarett i Eorås satnt lancisfishai
geh n{9YulEial}äkare i Ulricehamn' men de
q lra tiil största rlelen sina affärer och förbinI delscr' på ir-alköping.
I Våi'kr;rnlas representant, hr Nils JoIhansson. instämde med vad som tidiFröI gare framl<ommit: 3 kommuner och
I

hind-l-uttra som en enhet.
Orn det knyter

sig

kr.

Barntillåten
Gus Dahlströrn

Ifolger Höglund

Thor Moddn

91:an

Karlsson

En verktrlg skrattfest garanterast

?

Landshövdingen kunde så saminanfatta:
vi kunna konstatera, att förslaget om komrnun 27 ej giltas, då den blir för stor och

till formen egendomlig och svår'hanterad.
Att gå utanför gränserna låter sig nog ej
göras med undantag för Kymbo. Med avvisande av tanken på en tudeining har man
kommit fram till en tredelning och enigheten kring denna är praktiskt taget allmän

både vad gäller ornfattning och gränser.
Grupp 1 skulle då bi:stå av tr'rökind och det
är mycket som talar för att även Luttra
sku1le gå dit. Grupp 2 skulle bestå av Yllestads polisdistrikt gärna utökat nred Kym-

anordnas

FöRDNINGSLOKALEN, SLUTARP'
lörd. d. 5 ,"p.Iil,pT|"fto4, k1. 8 9m.
2823

bo, vilket skulle göra befoli.<ningssiffran

poiisclistrikt möjligen minskat med l-uttra.
Ora det knyter sig med 3 kommuner, kan

Kommitterade.

0rd, fiireninu$$täntnta

lämpiigare och skolfrågan skulle även vin-

na på en dyiik indelning. Vartofta-Äsaka
vill dock tiltr Slöta, men det ksn ifrågasättas o;l komrnunen då skuUe bli tiilräcktigt
bärkraftig. Grupp 3 skulle omfatta Leai:y

i

hålles med. Slutarps Elektr. Distr.-förening fredagen den 18 april kl. 16.
Ärenden enl. $ 21 i stadgarna.

tiet da e.j tänkas, att. Iänscheferna kunde
konfelera om ett överförande av tr{ölaby-

Lokal : tr'öreningshuset, Slutarp.

åsarp tili Skaraborgs iän ? Det var hr
Slutarp den 2 april,1947.
Gunnar
Larsson.
som
stäilde
denna
öhrnetrI
A.
G.
hr
Börstig
talade
För
3009
Ivar Gustafsson.
och fann, att komrnun 27 var utr:ustad med slutfråga till iandshövdingen, och denne deatt han själr' ej rzar frärrrmande I,
flera lri'lstsjukdom:rr. Det enda raka är tle lclarerade,
pn
i5r'
drzli.r- i inopnq
\/i hr f Ä
^r'.lnins
komnuner och för;'vår' del stanna" vi för redan varit. i förbindelse
med länsstyrelsen
Frökiircls häizrd plus Luttra. Alt. 2 och 3 i Vänersi:org i en dylih fråga.
I
äro f. ö. tänligen iikvär'diga för oss' Skolväsentlei. är sorlr sagt det viktigaste i denna
lKinnarp.
fråsa. I kommun 27 kan ej tänkas någon
cern-lraliscring 3r'r 5k6hz;isgndet och c1å finnes absolut inget underlag Jiör en så stor
kommun. Fröiilncl samt Lut.tva skulle säkert h1i en bla eniret tlied järnväg och
li plomberade kvalit6er, Gullregn II,
la[dsväg genom-.he]a hommu4lqn-, ..
SoI. Bomb-v. tilt salu.
lSt.iern.
t"
länsgränsen?
ör'el'
ldoPP
Wilgott Johansson

I

Hr Pehr A. AnderssonJ

f3risrnene,

fann det båst, onr Irrökinds
en komrnun. Om Luttra skall tilläggas är
trrä.''ad bildade

en iäinplighetsfråga, rrlen.jag

kind, ensamt klarar sig bra.

tror att

tr'rö-

13028
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Utsäde

Kinneveds BF har
30-årsjubilerat. !4-r41'
att 30 år förflutit

Med anledning av

sedan Kinnevedsavdelningen av BF bildades, hade i rnåndags ett antal inbiudna samla,Ls i För.eningslokalen, Slutarp'
för att fira denna milstolpe i föreningens

tillvaro. Bland

dessa märktes de båda

för dagen, riksdagsoch G. HallaFriggeråker
J.
männen

hedersledamöterna

Ltisörn- offill ffiuknffikååffim,
Lördagen den 12 apriL t947 klockan 14,30 låter John Karlstedt, Kinnarp'
på grund av fastighetens försäljning genom off. auktion försäija:
1 el. motor 5 hkr. med 20 m. gummikabel, 1 kapsåg, 1 siipsten, 1 decimalvåg med vikter, 2 mindre vågar, ett antai vävstolar, 3 beg. symaskiner, 1 dubbelkopplad hiss-svängel, turistsängar, Nsyrä, bord, ett antal nya barncyhlar,
några nya skinnrockar, ett parti skinnavfall, iämpligt för vävning av mattor,

1 älgstudsare, m. m.' m.

Vanliga auktionsvillkor'
Kinnarp den 8 aPril 1947.

gård.
Sedan föreningens ordf. O. Kjellander,
hålsat välkommen, gav riksdagsm. G.
Hallagård en historik över föreningens
tillblivelse och över viktigare tilldragelser under den tid som gått.

till

böndernas s&m:
ling gavs vid ett möte en sommarkväll
1916. Det hölls i en backe i Vårkumla och
talare var Johan Johansson i F riggeråker.
Vid ett möte året efter, som hölls på ödegårdens loge, bildades Kinneveds BF -avd.
Den första impulsen

Den

fick vid starten ett 20-tal rnedlemmar.

Även denna gång medverkade Johan Johansson eller numera riksdagsm. F riggeråker. Föreningens förste ordförande blev
Ragnar Johanson, Slutarp. Tal. erinrado

m.

AUKTIONSF'öRRÄTTAREN.

3186

Kinnwedq. Fruktodlareförening
a,norclnar trrid,gård,sföred,rag i Ross:
backens skol,a torsdagen den 10 april
lil. 8 e. ru. av korrsrrlent Hiilnhers.
De, sorir vill lra vn sirra tr'ädgål'clar
besptuta,cle, torde anmåla detta till
trådsköta,ren Lars Bertilsson elleil
JuliLrs Karlsson.
3210

STYR,ELSEI{.

om de ovårigheter och motlgheter, som f,öroningen

isynnerhet under sina förste år

hade -att kämpa

emot. Det var nåstan

uteslutande
de unga bland böndern& som
slöto upp kring föreningen, medan de äl-

dre och inflytelserikaste gjorde allt vad
de kunde för att komma den unga rörelsen
till livs. Men det dröjde ej mer än ett 10tal år ianan bondeförbundet var socknens
största parti, en ställning som sedan bibehållits och ytterligare stårkts. Rilrsdagem.
Hallagård slöt med att frainföra en hyllning och ett tack till degens hedersgiist,
riksdagsm. tr-'riggeråker, både för hans
medverkan vid bildandet av Kinneveds
Btr'-avd. men framförallt

för det framtill fromma

gångsrika arbete han utfört
för landsbygdsfolket.
Riksdagsm. tr r t g g

e

råk

e

r

hQll häref-

ter ett långre anförande vari han återupp-

livade rhånga gamla mirtnen från Bitt
pionjärarbete bland Sveriges bönder. Han
manade att slå vakt om de värden, som
vi under årens lopp, trots allt, med svett
och möda ha tillkämpat oss, såväl politiskt,
ekonomiskt som kulturellt. I synnerhet
böra vi värna och vårda vÄr frihet såväl
inåt som utåt och a"llra mest böra vi akta
våra andliga värden, vår religion
de äro
hörnstenarna i vår samhällsbyggnad,
var-

Lagens arm är lång. w lq-el?- .
En person från Hälsingborg som 1945

i Slutarp fattat tag
i en annan daneande och med våld fört
denne ut ur lokalen och därigenom uppträtt förargelseväckande hade nu äntligen
nåtts av lagens arm och dömdes till 10

vid en danstillställning

dagsböter

mtt Alarp i Kinneveds sockenl
l-nar- avt,nbodelägarna
i Ander.s Anderssons
sierbhus försålts tili delägaren och
ar_
I
I

I

I

rendatorn därstädes Herbert Andersson

I

0rd, ftirertin$$$lttnlna
hålles med Slutarps Dlektr. Distr.-förening fredagen den 18 april kl. 16.
Ärenden enl. $ 21 i stadgarna.

Lokal: tr'öreningshuset, Slutärp.
Slutarp den 2 april 1947.
fvar Gustafsson.
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å 3 kr.

KINITARP.

@e*r/,å:*::i*
Stig

or,rr - stig JÄRBEr,
Ma,rianne Löfgren

RO$rÄ GG
Salongen

fick

IVIeddelande.
På grund av inventering håltes manu-

fakturaffären stängd månil. d. 14 april
ooh tisd. d. 15 april.
Mjölkaffären hålles öppen som vanligt.
Kinnarps Manufaktur- och MjöIkaffär.

chock efter chock.

En välgjord och slagkraftig sak.

S. T.

förutan intet land i längden kan bestå.
Härefter erinrades om att falbygds- och
västgötabönder varit föregångare då det
gällt svensk bondesamllng. Och när man
gör en återblick, är det isynnerhet en g:estalt som möter oss. Det år Berglund på dock brist på de flesta varor. Även det
Gimmene. Utan honom hade vi med sä- nya skatteförslaget blev föremål för en inkerhet ej stått där vi nu stå. fnte många gåerr-de kritik.
känna till den stora insats, han gJort under
Tal. slutade
en maning till Sveriges
de första svår4 åren g'enom oegennyttigt folk att nästa medmangrant
sluta upp krig
arbete och mycket stora ekonomiska upp- valurnorna ochårdär
ge
regeringen-ieskeä
offringar. Till si.st tackade hr tr'riggerhqr vi vilja att vårt land skall styras.
åker för den hyllning som kommit honom 9T
På valdagen nästa år få inte La/z mili.- viLltill del och uttryckte sin glädje öyer att jare ligga hemma och slita sofflocken.
ha fått vara med på denna högtidsdag.
Efter detta visades,en film om MedelHärpå bjöd föreningen på kaffe.
Hr-Friggeråker tog sen&re ännu en svehssons vedermödor och frarngångar
gång tiII ordd, vervid regering.en skarpt som skidlöpare.
gisslades för den huvudlösa politik som
förts de båda senaste åren. SkaU detta
Till sist framförde kommunalfullmäkfortsätta, dröjer det ej länge förrän Sve- tigeordf.
Evald Johansson de närvaranrige förvandlas från ett relativt rikt land
med god valuta tilt ett fattigt lånd utan des tack till värdarna för festen. samt
möjlighet ått importera deh nödvähdigaste
varor, År det inte eg:endomligt att- ftfst utbringade ett leve för fosterland.et,
vår industri arbetar för fullt, tåclter inte varpå följde "Du gamla du fria".
värdet av vår export på långt när värdet
av importen, och inom landet är det än-

Uid ltisUruaukfiunen
i dag, Iördag, klockan 14,30 hos
itrohn Karlstedt, KINNARP,
kommer äv,en att försäljas: 1 Epatraktor, 1 slädfäll, 2 mya mrjölkflaskor,
40 1., 1 .dammsugare, 1 radio sarrrt. ett
antal m'indre mattor. Vid samlna tillfätle f'örsäljes även ett antal nya
böcker.

8295

Auktiongfönättaren.

R-fri ko
samt en kviga i snar kalvställning till
3263
salu, Tel. 52 Kinnarp.

|

I

Af onuri,derhållning
anordnas

Kinneveds $kytteförening
anordnar fältski utn i ng söndagen den
20 april vid Byslätten kl. 9 f. m.
T'arligt område: Syd oeh sydväst
om Eysiätten.,
STYRELSEN.
350$

i

Vinternys lokal, Kinnarq

lördagen {en 79/4 kL, 20, varvid' förekommer SY- o' PAKETAUKTION'
TEATER av amatörer från Baskarp: "solstrålen på Björkebe{ga",

SÄNG,MUSIK,DEKLAMATION.Kaffeserveras.FOLKLEKAR.
Gåvor

till

auktionen mottages tacksamt;

Välkomna'

i

N. T.

:x84

I

6O år.

O.

KINNARP.
.,

rn oen se vdra nvheter
t

Kom

i

klannings- o. konfirmationstyger"
Bomullstyger, gardiner, garner, lakansvriv, bolstervriv m.
riven nyinkommet,

,

I

m-

,

början av maj öppna vi syateljd och ha drirför ett slort
arval av kldnningstyger.

Kinnarps Månufaktur- och Syateli6,
fullt kompeienta sanlt nybörjare

Kommunalfullmäktige hade sammanträde den 15 d:s. 'IiIl iedamöter i valnämn-

er-

hålla välävlönat arbete, ev. deltidsarbete. Ronfektionsab' Chic, Slutarp,

133.

tel. Kinnarp

den för 4 år valdes hem.-äg. Erik Andersson, Lofsg., näurdeman Erik Gustavsson'

Hassla, hern.-ä,g.

NDÄG
Kl.5l5 o. 8
SÖ

Enligt revisorernas förslag

het för 1946 års förvaltning. Kommunens
inkomster och utgifter balanserade pä en
summa av kr. 86,600:51. De under kom-

munalfullmäktige hörande fondernas sammanlagda behåining var kr. 58,749: 82'
Skog:saccisen bestämdes till kr. 1:30 pr
100 kr. iotvärde.
På föredragningsistan stod också brandförsvaret, vilken fråga föranledde en längre
debatL som siutade med att fullm' tlesiöt
uppdra åt clen förut tiilsatta komitt6n att
ytteriigare utreda frågan.

INGRID BBRGMAN
GREGORY PECK

Trollbunden
är

oerhört skicklig

mästerlig.

Fotboll
å TÅNGAVALLEN, SLUTARP

kl' 14'
Våmbs /,f;-fl,utarPs IF'
söndagen den 20 aPril

Sättpotatis,
Är'r*rr Cottsul, fäItbcsikLigad, kräfrimmun

till

salu.

J. A. Nilsson'
SlutarP, tel. 106, KinnarP'

beviljades

samtliga sLyrelser och nämnder ansvavsfri-

Barnförbi.

Tilmen

Ivar

Gustavson, Slutarp,
Ledsg. och fastighetsäg. A. F lor6n, Dalhem'
rilt ärs. valdes Johan Andersson, Slutarp,
G. Karlstedt, Ila.ssla, Elias Johanson, Fröje,
och R. Bernskog, I{innarp'

3475

l
I

Att st. cirkelsågveik,
60 fot av Rosenfors bruks tillverkning,

till salu. *

I{nrl

R

n+krnra*s Snickeriverkstad,

*:F.r+trun

sman Gust au

H

alla g å'ril.

Riksdagsman Gustav Hallagård, Hallagården; Siutarp, fyller den 24 d:s 60 år.
Han är född i Flallagården, Kinneve, som

Ir.lq44'

KIhINEIMD.

sömMEnsr(oR,

P"iksd,ag

SlutarP'

Kinneveds Etk, $iukkassa
kallar härmed. tlll dLrsmöte i Töre-

ningslokalen, Slutarp, fredagen den
25 april kl. 20.
STYRELSEN.
:t632

gått i arv i släkten ett par hundra år,

och

äldste son tiil den bernärkte bondehövdingen och häradsdomaren Alfr. Johansson
därstädes. I yngre år genomgick han folk-

högskola och lantmannaskola. Är

1918

blev han av bondeförbundet invald till ledamot av riksdagens andra kammare, och där
satt han till 1943, då han flyttade över till
första kammaren.
Detta är grvetvis icke det enda offentiiga
SåIunda är han
'rppclrag hr H. innehar. hushåIlningssällleclamot i Skaraborgs läns
skaps förva.ltningsutskott och ordf. i Falköpings kretsavdelning av hushåIlningssällskapet samt styrelsesuppleant i Skaraborgs
läns centralfprening. I hemsocknen är han
ordf. i pensionsnämnden och valnämnden
samt vice ordf. i kyrkoråd och kyrkostämma.

Personligen ä.r han sympatisk och vänsäit och har skaffat sig många vänner
1ångt utanför det egna partiets gränser.

I zqll
-,4). Kinneveds S!<ytteförenings
| vårfrltskjutning
ägde i.um i söndags vid
I

Affonunderhållning

I
I

anordnas av

Kinnarps samhällsförening lörtlagen d. 26 aprit kl. 20 i lokal Vinterny.
FöREDRAG av kyrkoherde Kurt Larsson. Ämne: "Några glimtar ur
Kinneveds prästlängd.
VÄSTGöTAHISTORIER av folkskollärare Ivan Gustavsson.
Sång av damkvartett. Musik. Frågesport
(enligt ny metod).
Paketauktion. Kaffeservering.
Inträde: 1 kr. och 50 öre för barn.

-

3749

LL/ot

tsetesdjur

SLUTARP

[!ts#idesfröer
svensk rödklöver, alsikeklöver, timotej,

blandfrö, rovfrö, kålrotsfrö, foderbeta,
Weibulls trädgårdsfröer, gräsmåttsfrö
m. {n.
ERIK SAMUELSSON. TeI. 119 Kinnarp.

son 12, 3) H. Trygg t1-, 4) L. Ilermansson
11.

Kl. II: 1) G. Alv6n, 16, 2) R. tr'redricksson 15, 3) K. Arp 12, 4) G. Siivander 9, 5)
10, 2) M. Andersson
I. Trygg 5 tr.
Extra insats: III-IV kl.: 1) J. Karlsson
6120, 2) B. Engdahl 6/18, B) G. Johans,son
41J'2, 4) V. Johansson 4/11.
Kl. I-II: 1) E. Kjell6n 5175,2) R. Fredricksson 5172, 3) G. Atv6,n 5172, 4) K. Arp

Efter relativt jämnt spel hemförde gäsi söndagens match i
Slutarp, vilken utgjorde kvartsfinal i kretsmästerskapet. Det var gästernas bättre
spel och förmåga att skapa goda målchanser, som avgjorde, men med lite tur kunde
Slutarp avgjort matchen till sin fördel.
Våmb tog ledningen med 2-0, vilket redu-

:

4175.

cerades till 2-1 av cf. Arvidsson före halvtids paus. En stund in på andra halvtid utjämnade vi. Ingelhage LIll 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 vinstmålet. Bäst i hemmaiaget var halvbackar och
hi. Gästernas spelare voro överlag jämna
med ett litet plus för männen i forwards-

Rrksdlgffiran Hallagårds m-årsdag.
Riksdagsman Gustats Hallagå,rd,, H,allagården, Slutarp, blev på sin 60-årsdag i
torsdags föremåI för hjärtliga och omfattande hyllningar av anförvantqr, vänner
och kamrater.
Hyllningarna togo sin början redan .på
morgonen, då
förutom de närmast anhöriga.- vänner- och grannar infunno sig och

kedjan.

Domare: K. E, Hellström, FalköPing.

framförde sina lyckönskningar sarnt överIämnade blommor och presenter. Kommunen och de olika kommunala myndigheter-

na framförde sin hylhing genom kyrkoherde Kurt Larsson, som överlämnade blommor och present samt även höll tal. Som
representaut ffir Skaraborgs L4ns Lantmåins Centralförening inJann sig kontorschef E. Born6, Falköping, och stiftsnämnden i Skara framförde sina lyckönskningar
genom stiftssekr. Gierup och stiftsjägmästare Lilliehöök. Riksdagsgruppens hälsning och gratulationer bringades av riksdagsmännen Friggeråker, Ryberg, Gustafsson I Lekåsa och V.:J. Mattåson t tsneryda
eamt prof. Wahlund.
På kvällen hade ett 100-tal personer inbjudits till middag i jubilarens hem, varvid
hyllningarna fortsatte. Tal höllos av bl. a.

i
j

de därtill betättigade

utlämnas tilläggskort för bröd, matfett,

kött, tvättmedel och kaffe:
SLUTARP månd. 28 april kl. 15

VÄRKUMLA månd. 5 maj. kl. 14
BRISMENE onsd. 7 maj kl. 10
EKARPS SKOLA onsd. 7 maj kl. 14
IilNNARP måndagar kt. 9-12.
Medtag talong !23, 124, L25, 126, 127
samt personkort.
Frökinds Krilstitlsnämnrl.
3863
Vartofta RöiIa Korskrots.
3848

kyrkoherde Larsson, som tackade för
mångårigt arbete i kommunens tjänst, å
riksdagsgruppens vägnar av riksdagsman
Ryberg, vilken personligen tackade för 30årigt kamratskap, samt av riksdagsman
tr'riggeråker, som uttalade ett tack för
mångårigt arbete i B!'-rörelsens tjänst. Vi-

Motorcykel,

dare talade riksdagsmännen Onsjö, Gustafsson i Lekåsa, Larsson i Luttra samt prof.

Wahlund. En versifierad hyllning framfördes av fru Maj Larsson, Luttfa.

till salu. Erik BlomSlutarp. Tel. Kinnarp 47. 3812
500 cc.,

Dessutom ingingo under dagens lopp över

I

Våren halsas
, i KINNEVED med valborgsmässoetd 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.

9.

8, 3)

tande Våmb segern

berg,

Arp

Itl. I: 1) E. Kjell6n

- rvt-\/. Slutarp_Vamb Z_8.

från r.- oeh kastningsfria besättnin- H. V. 4.,
gar emottages.
Mönarps gåril, Slutarp.
Tel. 54 Kinnarp"

KI. IV: 1) G. Johansson 18 tr., 2) B. Engdahl 13, 3) V. Johansson 12.
Kl. fII: 1) J. Karlsson ]4, 2) El. Johans-

Styrelsen.

Till

å 110 m.'1 minut.

Resultat:

KRETSMÄSTERSKAPET:

- qt.

anordnat en sy- oih
paketauktion och Sten Alilkvist kunde
hälsa en . fuiltalig pubiik välkommen.
Frogr'ammet inleddes med musilt avj en
ungdomlig men välspeiairde trio Bror Johansson, IIåkan Silvander och Lasse
Larsson. Därefter bjödo syskonen MajBt'itt och Ejdor Andersson på vacker
duettsång och Sven .A.ndersson på r,ecitation, allt hörbart uppskattat. Efter
auktionen, vid vilken köplusten var mycket god, och kaffeserveringen, framförde NTo-amatörer från Baskarp en teaterpjäs: "Solstrålen på Björkeberga".
Man fick här se rnycket god amatörteater och de glada Baskarp-arna voro
verliligen värda slutapplåderna. Efter
ett par musikstycken och en d,uettsångr
avslutades det egentliga programmct;
rned unisont "Du gamla, du fria". Eft-eråt lektes fol'klekar under Sten Ahlkvists ledning till efter midnatt.
Tenaplet Vinterny har i vår lyckats
'biida en utpost i Börstig-Brismene. Vial
första mötet anslöto sig fem rnedlemmar och det.är nu meningcn att försöka bilda en NTo-förening där. Som ett
led häri kommer om möjligt i veckan
att anordnas en lekafton
om nu bara lokalfrågan härför kan-lösas.

skölcl

l?,.

Teuiplr:t {923 Vi;lter'åiy av i{T'O i

Kinnarp
hade i lördags

}3ysliitten och 32 skyttar deltogo. Skjut_
ningen kan betraktas som över medelsvår.
l\{ål och avstånd voro: 1) Hund i front 160
m. knäst.45 sek., 2) I,16 ä 140 rn.40 sek.. B)
113 ä 2'IO m. 50 sek., tiltika insatsmål, 4)

O.

ett 100-tal telegram, bL a. från riksdagens
andra lagutskott, som riksdagsman Hallagård tillhört sedan år 7927, ftLn talrnannen i andra kammaren samt vidare från
landstingef och dess förvaltningsutskott
och Hushållningssällskapet.

Kinnevorlsborna 2al4'\tt'
hälsa våren med valborgsmässoeld vid
Strängbergs kl. 19,30. Tal hålles av
kyrkoherde

Kurt Larsson och kyrkokö-

ren sjung'er. Efter elden anordnas lekafton i lokal Vinter4y.

Slutarp
--

Meillemmarna

$lutarus $amhällsfötening

ChankLitertmffår

kallas härmed till ordinarie

'

i slutarp

fredagen den

2 mai 7947. Mitt

*,nneveds erk' sjukkass u ^!\l'
i Bygdegården, Slutarp'
Av styrelseberätteisen framgick bl' a', att
medlemsantalet under det gångna året ökat
med 43, och vicl år'ets slut utgjorde 263. Under' året har 68 sjukdomsfall anmälts, om

trar hållit årsmöte

tillsammans 695 sjukdagar. I sjukhjäIp'
läkare- obh sjukhusvård samt kristillägg
har från Iokalkassan utbetalats 3,020:46'

samt sjukhjälp, moderskapspenning och
kristillägg från centralkassan kr. 4,306:
Tillsammans har

till

medlemmarna

-'
utbeta-

lats kr. 7,326:46. Årets överskott utgjorde
kr. 435: 42, odn sjukhjälpsfonden uppgick
vid årets siut till kt. 2,428:66.
Mötet beslutade bl. a. att ändra kassans
stadgar så, att mcdlem, som är intagen å
sjukhus, även har rätt till sjukpenning'
De avgående styrelseledamöterna omvaldes med undantag av A. Bohman, som av-

flyttat från platsen. I hans ställe valdes
fabrikör Gunnar Gustavsson, Slutarp. Suppleanterna omvaldes och äro A. tr'1or6n' B'
Juliusson, H. Engdahl, Tage.Andersson och
Gösta Johansson. Styrelsen konstituerade
sig såluncla: ordf. R. Bärnskog, sekr' kyr-

koherde

K. Larson, v. ordf. Gunnar

F. Svedberg.
Efter mötet bjöd kassan mötesdeltagarna
på kaffe och en intressant film visades'
Kinneveds SLS

har håtlit årsmöte. Av verksamhetsberättelsen framgick att 2 studiecirklar och 1
läsecirkel varit i verksamhet under studiesäsongen. Studiearbetet har under året va-

rit livligt och mötena mangrant besökta'
TiIl styrelse tör är 1.947 valdes: ordf' H'

Kä1I6n, Strängg., sekr. Margot Ericsson'

Hallag., kassör och bibliotekarie Margit

Andersson, Österg., studieledare Karl-Gustav Gustavsson, Stommen' TilI styrelseers'
valdes Vera Nilsson, Korsg' och Bengt NiIsson, Kotarp. Revisorer blevo K'-E' Eriksson, Backg. och Erik Johansson, Backg'
med Gösta Johansson, Ledsg', och Harry
Johansson, HalsarP' som ers'
Till distriktsombud utsågs Karl-Gustav
Gustavsson, Stommen, med Margot Ericsson, Hallag., soln ers'

l:sta

$y klänningar

MÄJ

KI.5,45 o. 8
Barntillåten.

hos oss

ADOLF JAHR
Lishulla Jobs - IIarrY Persson
Stig Ekstam

På fredag öppna vi vår syateli6r.
Kom in och se vår stora stortering
av tyger i olika prisiägen.
f'öR IIERRARNA: Skjortor och

Ebheröd,s Ba;nh

Skratten förräntar sig raskt i 4bheröds bank.
Ädolf Jahr har skaPat en nY odöd-

slipsar, underkläder, blåbyxor.

lig krumelur

sandaler oeh

skräddarmästaren

och bankiren Ågren

gymnastikskor inkomna.

i

Ebberöd.

Hinnarps ilanufaktuiaflät
Tel.

134.

4005

f:ma ströMfim
till

FOTffiT}8,K,

å TÅNGAVAI,I,EN,

SI,UTARP,

söndagen den 4 maj

kl.

14:

Folkabo IK-Slutarps IF.

Kinnarps sarnhällsförening ek-WF
hade anordnat aftonunderhåUnine för_
ra lördagen. 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 täste Jönns
dikter på ett sätt, som väckte publikens
hör,bara gillande, och en damkvartett
från platsen utförde förtjänstfullt sång
och musik. Vidare förekom paketauktion, kaffeServering samt frågesporttäv_
ian enligt den nya metoden, där skollärarinnan fröken Britta Hiritman hemförde
det utfästa priset för ',siste man nå

Vedcuktion.
Genom offentlig auktion, som kom-

mer att förrättas å

salu.

Tore Samuolsson' Ilallestorp, Vartofta. Tel. 56.

Gus-

tavson, v. sekr. S. Ahlqvist samt kassör L'
Karl6n. TiII revisorer valdes G. Wilgotson
och OIof Nilsson, med fru Valborg Claesson
och Inger Gustafson som ers. Som kassans
ombud vid centralkassans årsmöte valdes

Styrelsen.

4040

Kinnarp.

Ett parti prisbilliga

samman-

träde i Byggnadsföreningens lokal,
Slutaip, tisdagen den 6 maj kI. 19,30.
Enligt stadgarna.
SlutarP den 29 aPril 1947.

bemödande skall bliva att
pris'
möjiiga
tillhandahålla prima' varor ti1l lägsta
Slutarp den 28 aPril 1947.
PER SVENSSONS LIVSMEDEL.
öppnas

i

ldrottsplatsen,

Slutarp, lördagen den 10 maj kl.

låter fdrottsplatsföreningen

16,

försälja

nedtagna björkar passande till ved m. m.
och upptagda i högar.
Av mig kände såsom säkre inropare
erhålla tre månaders kredit, andra få

betala kontant.
Slutarp den 29 ap;'il 1947.
4042
Ragnar Johanson.

skansen".

sönnaä
KI.5,45 o.
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Barntillåten-

SICKAN
t

CARLSSON

OLOF WINNERSTRAND

- Holm
Ebbesen
Marianne Löfgren
Rut
- Dagmar
Alice Babs Nilsson
Douglas Håge
-

De{ gladq kalssef
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 filmhomedier på mycket länge. St.-T.

Skara-Älvsborgs pokalserie

vt&q7. Slutarp-KFUM Falköping
1-1.

bls'Y(>. Vartofta SK och Slutarp

Matchen i Faiköpingsserien irellan rubr

r-nöttes

gav till resuitat ett rättvist 1 1.
l'örsta haivleken inleddes med farliga anfall mot Slutarpsmålet och ett av dessa reLag

8-- 0.

cn,:lof

I

Slutarp märktes mest

och även Arviclsson.
God domare var

rch hb. lVestlin.

Dornaren Sixten l,rlalm, Vegby, dömde
rra. IIur han kunde godkänna planen som
rpelduglig är dock underligt, ty på flera
;tällen. stucko grästuvorna och stenar upp
iver isen.

Slutarp-Folkabo 11-1.

Folkabo fick vid besöket i Slutarp vidkännas ett svidande nederlag. Man var ju
inställd på hemmavinst men att målsiffroraa sl<ulle springa upp tiil 11-1 var ju inte
r'äntat. Slutarp tog hand om spelet ome-

delbart och inom loppet av de första 25
r-nin. hade man hunnit till 7-0, vilket före

pausen ökades tiII 8 0. Hemmalagets hi.
blev skadad och så gott som speloduglig
resten av matchen.
Folkabo var inget dåligt lag men kom i

älth på backen

tes hy.

MåIen gjordes av: hy. Andersson 2, hi.
Ändersson 2, cf. Arvidsson 3, vi. Ingerhage
1, vh. Andersson 1 och hh. Ii.ehn 2.

LBKAFTON ilen 14 mål
SOIIMARFEST rlen 14- l5 juni
LEKAFTON tlen 16 juli
DANSAFTON den 6 augusti.

L

IF
Bjurums SK
MuIIsjö IF
Blidsberg
Åsarps IF
l-^rr( B
Kättiistorp
Folkabo IK

ORD. KYRKOSTÄMMA
i Rossbackens skola månd. den 12 maj
1947 kl. 15. Pastoratsstämma kl. 15.80.

4229

Ordföranden.

Barn-förbi.

15
15

SKAR,A_ÄLVSBOIIGS POI(ALSERIE.
Trädet B-Vartofta w. o. för Vartofta.

2 3.
7 7
I 7 0
o 4 2
o 4 7
q
2 0
o 1 0

Börstig-Blidsberg B
Vartofta
I

Grolanda

Blidsberg B
Trädcts B
Slutarp B
Börstig

1
2
3
5
7
8

Kinneveds m.

fl.

IIAMPE FAUSTMAN
GUNN WÄLLGREN
SIGURD WALLEN

Bro{t och straff
i

"Världens mest perfekta thriller"

gastkramande filmform.

39-8

40-23 \4

30-23

L0

\I-47

2

75-23
19-30

I

^

socknars hingstföre-

nings hingstar tjänstgör

innevarande
säsong å nedannämnda platser:

Ref Iex
st.-nr 7798, fx. bls., prem. A, avg. 70 kr.
å llddagårtlen, Falköping, tel. 75 Torbjörntorp;

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

'(8794)

K1.5,45 o. 8

10 2 3 66-32 22
10 7 4 63- Bb 27
15 9 1 5 48 -26 19
15 825
49-47 18
15 6 0 I 34-52 t2
15 4 1 10 31_,68 I
16 3 0 13 26-61 6
15 1 1 13 1,6-7t B

Slutarps

LANDSKOMMUNERNA
Kinneved.

söNnac

berg:Tomten 4-2, Äsarp-Mullsjö (M.
vann på w. o.), Bjurum-slutaxp 4 7.
Tomtens IF B
15 13 0 2 59--26 26

SKARA_ÄI.VSBOR,GS POI(ALSERIE.

2-0
Vartofta-Slutarp B 8-0
Åsarp B-Grolanda w. o. för Grolanda
Grolanda
I7 02BB-2774
Va.rrofta.
I 6 7 Z 42-79 18
TrädetB
8 5 t 2 21-18 11
BlidsbeygB
8 4 7 2 B8-1? 9
SlutarpB
I 3 0 6 28-27 6
Börstig
82 0 6 8-40 4
ÅsrrpB
9 1 0 8 6-g1 2

sIF'.

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

Ma,tchen dömdes åv Ting'man, Mullsjö.

Trädet B-Börstig

Offer upptages.
4285 Slutarps Missionsförsamling.

anorctnar

underläge från början. Bäst i laget var

vb., ch. och hi. Slutarp gjorde en bra
inatch och i det ganska jämna laget märk-

Sl.utarps rnissionshus
söndagen den 11 maj. kl. 15,30.
Pastor 'Carl Nilsson, Arvid Andersson och sångare från Trädet
Kaffe serveras.
medverlia,

Sluta,rps ld,rottsförening

E

t/s-{?-

F

Å. Johansson, Mulisjö.

FALKöPINGSSER,IEN:

Falköpingsserien.

i

tioner där cf. Hjort.dominerade. Även inrarnas arbete framträdde. F örsvaret verkade säkert de få tilifällen, detta fick ingripa.

till

YARHOGIIDEN

gladde man sig åt kedjans vackra kombina-

lrlnrr

Mullsjö-FAIK 11-1, Tomten-Kättilstorp 2-7, Slutarp-tr'olkabo 11-1. Åss1pBlidsberg 2 - 4.
Tomtens I!'B
\ts 72 0 1 49 20 24
St. Ejurums SK 72 I 1 2 56-28 19
Slutarps IF
72 7 2 B bB-28 16
L{ultsjö IF
13 7 I 5 5Z-25 lb
Blidstrergs IK
72 6 2 4 g9 81 14
Äsarps fF
72 6 0 6 g4-22 72
ii'ArKB
72 3 0 I 24 59 6
Kättilstorps I!'
13 2 0 IL 2L:50 4
l,'olkabo II(
13 I O 12 74 6b z

serie, clär Vartofta
hela

Vartofta-laget såg ut att vara vältränat
cch någon svag punkt syntes ej. Främst

"'
. Jainnal
e,
Andra halvlek: Lika jännt spel och i ett
rnfall lvckades Slutarp utjäinna. Det var
:f. som svarade för detta rilål. KFUM hade
. sista minutctt en jättechans att slå in seJermålet då cf. var ensam med målvakten
rlern boLlen gick över.
I Slutarps.lag rnä.rktos cf. och hb.
KF UM hadc sina bästa i hh. Andersson
nnh

i söndags i rubr.

efter ett överlägset spel vann med

rulterade i mål inspela,t av vi. Nordh. Slutrrp hämtade sig dock snalt fr'ån överrumpinqon

,{/älkonarnen

:

Kinn'eveds $kytlelörcning
anordnar kooperationsskjutning annandag pingst med början kl. 13. Anmälan
om deltagande skall göras hos föreningens sekreterare, tel. l2\, senåst
2415,
419L,

S,tyrels_en

Ett par 14-16 års pojkar
erhålla omedelbart anställning vid modern rnöbelfabrik, lätt och. intressant
arbete. För intresserade från Falköping finnes lämpliga tågförbindelser.
Hänvändelse till Arbetsförmedlingen i
Falköping eller till
AB ST,UTARPS MöBELINDUSTR,I,
S lut arp.
Tel. Kinnarp4S.

Hottenr

fx. bls., prem. B, avg. 50 kr.,

å Siggagårtlen, Slut&rp, tel. 115 Kinnarp

Gallston rabatt.
Tider: 6,30 och 18,30. Andra' tider
efter beställning.

En

14

,med inlresse

-för 15 års flicka

enklare kontorsarbete
erhåller plats att därjä,mte sköta fabrikens telefonväxel.
AB SLUT,4.IiPS' MöBELINDIISTR,I.
Tel. Kinnarp 45.
S I u t a r p.

Alla S.L.fJ-ane
välkomna

till

,kamratmöte å

Idrottsplatsen, SLUTARP,
lördagen den 17 maj kl. 20.
Program: Kabar6, folklekar
och dans.
Mediems-

kontroll.

Kinneveds

L. U.

S.

TOR'TDAG
KI.5,45 o.

8

Barnförbj.

En stor svensk film

äventyrs-

rnättad, rorna,ntisk- och bräddfylltl av handling.

Odemarksprästen

Kinnarps festPark'

A.RNOLD SJöSTRAND

tsIRGIT TENGR,OTH
OLOF \,VIDGR,EN

FO

MED EN VÄSTANFLÄtr(T
'!

rgoll.

spelar
SV EN

T JU S LIN G S RADIOTR'IO upp till dans med den
nya swingstjärnan MARGA OLSSON från GöteborS som hotvokal{st
under hela pingsthelgen med början pingstafton och annandagen kl. 20
Pingstdagen kl. 19 GAMMAL DANS
Kl. 20,30 ger Tjuslings ett KABAREFROGRAM, därefter modern dans.
Gör ett besök vid
S.MMAS,ENS TREVLTGASTE FEST.
Kinnarps r. F..

I

Tångavall en, Slutarp .torsdaSen drl
1ö maj
. Kl. 10.30, Träilet B, Slutarp B.l

Kl.

15.00,

-

"{ts':r-.sIgr

I

SLUTARP

LIKAFTOt\I
il Itlrottspl'atsen, Slutarlt onsdagen kl.
20,00. Stens lckgilng lcder.
13/y-"r;.

S.

I.

lfi

Slutarps samhällsförening anordnar
sin traditionella stora IIEMBYGDSFEST midsommarafton och mid-

börjar söndagen den 18 maj kt.

sommardagen.

STYRETSNN.

STYRELSEN.

4381

TET,XOPTWCSSERIEN:

sta,den.

PÅ TÅNGAVALLEN SLUTARP

mötas om torsdag kl. 10.30 Trädet B och
B. Ki. 15 spelar Kåttilstorps och
Slutarps A-Iag i Falköpingsserien.

Slutarp

14,

F.

Byggnailstillståntl t?/Y-q)'
har beviijats Arne Sandahl, Kinnarp,
Kinneved, för ett bostadshus i Kinnarp'
Byggnadstillstånd har av A' K'
Iämna.ts A. Käll, Falköping, för ett bostadshus på tomten nr 8 i kv. Lingonet
i

nneveds sltVttslörenin$s
lräningssftiutninsat

Kättil.storp-Folkabo 5-1, FAIK-Tomlen 2-8, Blitlsberg-Bjurum 5-3, ÄsarpSlutarp (Siutarp vann på w. o.).

IF B

14

01

Kungorelse.

57--22

26
Aktiebolaget Slutarps Möbelindust-ri'
59-28 19 som
innehaitillstånd till trestäIlningstrafik
23 53-28 18 för godsbefordran
med stationsort i Kin24 44-34 fo tr"rruäs
automobilen R 4889'
med
socken
15 43-25 LD
Mullsjö lF
godkänd för befordfdrl av högst 3470 !<C:
1r\
34-32
07
Åsarps IF
--t
har härstädes anhållit om tillstånd
011 26-57 6l iäst,
i(ättilstorps Il'
för nämnda fordon i trafiken
att
i
stället
o'
26-67
010
F"AIK B
2624, lämplig för
insätta
automobilen
013 15-70 2 trefordran åv eh last avRhögst 4'310 kg.
Foikabo IK
Ansökningshandlingarna hållas här tillgängliga intill den 24 mai 1947; och äga
SKAR,A_ÄLVSBORGS POKALSER,IE.
den
Grolanda-Trädet B 3-1, Börstig-Var- [rafixföretag, som kunna beröras avvilka
ifrågasatta trafiken, så ock andra,
tofta a-4.
att före angivna dag till
Åsarps IX' har dragit tilibaka sitt B-lag ärendet kan angå,
med skriftliga yttinkomma
länsstyrelsen
ur serien och tabellen får följande utseende randen över ansökningen.
efter omräkningen och dagens matcher
Mariestad å landskansliet den 9 maj
8 6 1 l- 39-8 IO
Vartofta

I'orntens

St. Bjurums SK
Slutarps IF
Blidsbergs IK

Grolanda

Blidsberg
].'rädet B
Slutarp B

Börstig

13

13 I
13 8
13 7
13 7
13 6
74 3
13 3
14 1

aö

860236-22
B73222677
7313]'2-_2r
82 0 617-27
9-"44
8107

72
8

2

1947.

LÄNSSTYR,ELSEN.

4515

FALI(ÖPINGSSER,IEN:

Irolkabo FAIK 1 7, Siutarp-Kättils
,orp 6-'0, Rjuru:rr--Åsarp (Ä. lämnade w
o.), Mullsjö-Blidsberg 5-1.
Tomten B
1413 0 7 57--22 2(
St. Bjurums SK
Slutarps IF

IF

Mu11sjö

Bliclsbergs
Äcar

ps

Il-

IK

ir'AIK B

I(ättilstorp
iolkabo

I

1410 1
L492
74 81
747 2
74 6 0
14 31
1530
15 11

3 59-28
3 59--28
5 48-26
5 45-39
B 34-32
1027 68
t2 26-57
13 76-77

2

2t
77
1C

12
7
6
3

SKAR,A-ÄLVSBORGS POI{ALSERIE.
Siutarp B-Trädet T3 2-3, Btidsberg B-

Grolanda

1-4.

Grolanda
,Ia-.tafta
TrädetB
i-iiidsbergB
SlutarpB
Bör'stig

97 0240-2374,
8 6 1 1 39--8 1g
8 4 1 4 ].5-23 g
8 3 2 3 27-27 i,
I 2 0 7 19-30 1
81O7
I44
2

Falköpingsserien.

Vls_n>-

Slutarp-Kåttitstorp 6-0.

F.,{LI(öPINGSEERIEN:

94 MÅL PÅ 3 MATCHER
hu,r Sltltnrp d,unilyat i,n och man beklagar cLtt alltför mdut,ga po'ting ta4tpad,es i
höstas. Annars haile d,et blmtr,t en hå,rd,

inri.ktct si,g på, 'rklratr" mot IFK Karlsborg, eller uem d,et nu blir sorn uinnei

Bjurums SK
Muilsjö IF

L*ls-rt.

H joseri,en.

fl.

Kinneveds m.

soclrnars hingstföre-

säsong

115

Kinnarp.

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

(8794)

fx.

Hotteur

bls., prem. B, avg. 50 kr.,
Gallston rabatt.

& pålsr

ffissH{&&mäå
\ X 4-6' bräder, vrakbräder, riastör.

ett par nya beslagna slädar, något red,
skapsvirke av björk, håiles hos Johan-

betala kontant.
Slutarp derl 13 maj 7947:

4505

Ragnar Johansson.

kl.

den 22 dennes

14.

Fivlered den.16 maj 7947.
Lirrus Josefsson.

Likvid för förfallna fordringar upp-

tages före auktionens början.

En betäckt

salu

i

Lillegården, Kinnarp.

Avstyckningstillståntl i Kinneved.
Länsstyrelsen har meddelat tillstånd
för hr Torsten Andeirsson, Backgården,
Slutarp, att utan hinder av rådande avstyckningsförbud. från fastigheten Slutarp 7L i Kinneveds socken avstycka fyra
områden vartdera om cirk'a 900 kvm.
_ tulQ:9.

trtetesdjur.
h

f.

lr

läppning av betesdjur börjar fredaden 30 maj.

.

f?""

I

MöNARPS GÅRD.
Tel. 54 Kinnarp,

.

Foikabo

IK

28
24
2L

21

20
12
o
6
1

Kaffekort utlämnas:
kl.

14

BRISMENE onsd. 4 juni kl. 10
EKARP onsd. 4 juni, socknens västra
del kl. 16, andra delen kl. 1g
VÅRKUMLA månd. 9 juni kt. 14
KINNARP måndagar kt. 9-12.
EnI. Livsmedelskommissionens kungö_
relse, vars efterlevnad kommer att noggrant kontrolieras, åligger jordbrukare
att före 15 juni 7947 till staten inleverera all l:rödsäd som ej åtgår för hushållets behov och för vilket förmal_
ningskort rrttagits.
Glöm ej att avlämna veddeklaration.
samt Uppgift om Areal och Kreatur den
2 juni!

4993

Frökinrts Krlstidsnämqd,

Falköpingsserien.

ztly-yq,.

Slutarp-FAIK B 6_1.

Matchen på Tångavallen på annandagen
mellan FAIK:s B-lag och Slutat.p blev"en
tamltgcn inttesselös tillställning, som Slut_
arp säkert r;ann med 6- -1 (b-1).
Tr-ots den stola segern, gjor.dc Slutarps_
.legrt
ingon rv sina stör'r.e inatcher. Därtitl
sähert att motstånclet_ var så svagt.
lidrog'
Matchen började annal-s nog -så oroväckåde för hemmalaget genonr a1t gästernas cf.
At{erhag'e kunde ge sitt lag ledningen redan
i matchens första minut
Initiativet gled dock genast över till hem-

malaget, som sedan heia matchen hade
starkt grepp,om spelet. Om spelet i första
halvlek var någorlunda blev det efter pau-

ungsugga
till

Genom offentlig auktion, sorn förrättas hos Olof Sand6n, Backg., Shltarp,
lördagen den 24 irrraj 7947 kl. 15, Iåter
bröderna Sand6n försälja flera sorters
virke,. såsom plank, olika sorters både
bättre och sämre bräder, stänger tiil
brandstegarr sparrar, stolpar, slanor
fr. fr,, som ej specificeras.
Av mig kände såsom säkre inropare
erhålla tre månaders kredit. andt:a fär

Blidsberg
,\:|'.r'lts .lF'

1614 0 2 59'26
16 11 2 3 '12 -33
1610 1 5 67 42
1610 1 5 55 30
169255342
16 6 010 34 32
16 4 t]-l 32-_74
16 3 01;J 26 61
16 L 7I4 17-75

SLUTARP månd. 2 juni

tilstorpsför'svaret. Kättiistörp hade ett
:rtar'kt föi'svai-, där sär.skilt målvakt, vb. och
lh. märktes. Kedjan kcm ingen vart mot

Uirkesauktiom"

Slutarps IF'

innevarande

å Siggagåriten, Slutarp, tel.

nes Johansson, Ifassla, Kinnarp, torsd.

$tor

B

niiirtiistorp

Tider: 6,30 och 18,30. Andra tider
efter beställnirrg.

r u Iör syarare och "nä'.r.clc". I 30:e nrin.
:köt hb. l-äldt ett långskott, som touchade
en Kättilstor'psföl-svarare, cch gick i rnå1
I 35:e rnin. sköt cf. Arvidsson så dagens
vackreste rnå1, genonr ett långskott, som
srnct in vid ena stoiperr.
Donaren I{. Thiel, Flolcy, hade ett lätt
arbete i den justa matchen.

IF

F'AIK B

nings hingstar tjänstgör

.

(Slutspelad).
Torntens

Matchcn på l{r.isti Himmelsfär'd.sdas mel-

det ramstarka Slutarpsförsvaret.
I 30 ruin. g.iorde hy. Ä.ndersson 1-0 och
rjtrax efter avst:ar'l< 2----0. I42:a min. gjorle vy. ingerhage 3,-0. f andra haivlekens
2ti:e min. dl'ibbiade hi. Änderson av någ-

Biuru'n

Tomten), Folkabo-Blidsberg 1-4.

strid, me.il "smdtomtarna" om seri,esegent,. Nu hu, dessa i, lugn oclt, ro kunnat

;ln Sluturn, ..rch Krittilsturp på Tångaiallen
9lutarp blerz en li.riig och bra rr-ratch, sor.
:lluiarpslaget säl<er.t vann med 6-0.
Siutarp har ett starkt försvar. på ht'.
pi'övades L. !-äIdt, och han spetade upp sig,
bra i andra halvlek och kcm väl ifrån debuten. Bäst är annars ch. Juliusson. IIh,
Rehn drar ned sitt betyg genom att driv:r
för länge m.eC irollen, men han är clock vär.d
en eloge för sitt uppoffrande slit. Kedjari
samspelade stundtals riktigt vackert. Cf.
Ärvidsson delade ut bollarna väI och ytt-

rarna Ingerhage och Andersson stä1lde geno:n sin snni.r,rhct till mvcken oreda i Kåt

Slutarp -!-alköpin.qs AIK 6 1, Mullsjö ? 4, Tomten Äsarp (iv. o. för

4€09

sen lenA ynkedomcn. De enda i gäste?nas
Iag, som kunde fr godkänt betyg,-voro mv.
ch. Heige Andersson och i någon mån
;1mt
hh. Siutarpslaget var jämnt. Dock kunde
backarnas offensiva spel blivit ödesdigert
om inte motståndarkedjan varit så ofarlie.
Slutarps mål gjordes av vy. K.-E. Karli_
son 2, hy. Bengt Andersson 2, vi. Ivar Gustavsson 1 och cf. Eidor Andersson 1.

Kinneveds Skytteföroning
i söndags anordnat korporationsskytte
och elva lag deltogo. De bästa resultaten

hade

blevo:

1) Slutarps Snickerifabr. 280 p., 2) Fala
Jordbrukare 265 p., 3) Kinnarps Jordbr.253
p., 4) Kinnarps Specialsnicköri 2b1 p., 5)
Äxtorps Lantl:r. 239 p., 6) Julius t<ailions

la.g 238 p.
Insats i. samband med lagtävlan: III-IV
l<1.: 1) Olof Andersson 99 p., 2) Gust. Jo-

hansson 95 p.,

3) Sven Johansson 9b p..

l-II kl.: 1) Gunnar Johansson 94-p., 2t
B. Fredriksson 92 p.,3) R. Asp S8 p.,-4) E.
,
Kelin 84 p.
aVs_.q+-

Dispens från avstyakningsförbud

Två 10.000-åriga renhorn ha
hittats imossariKinneved.
+tlS -'t'>r.

Några andra tillskott?
Tidigare i vår ha vi fått en flin!två
mottaga
fick
i
torsdags
nesförening
verkligt förnämliga fynd från Kinneved yxa av banvakt Ögren. Han hittade den
: ett par renhorn
enligt vad för- vid grundgrävning vid Ällagatan och
F

albygdens Hembygds- och tr'ornmin-

är
eningens ordförande, tandläkare E. Mag- yxan härstammar från döstiden. Den
gammal.
år
2,500
c:a
nusson meddelar vid ett samtal rned FT. med andra ord
De två hornen härröra sig från tiefter det inlandsisen släppnärmast
den
te sitt grepp över våra trakter, säger d:r
Magnusson, och de måste alltså vara vid
pass 10,000 år gamla. Tidigare ha blott
två liknande fynd gjorts på Falbygden'
nämligen i östra Gerum samt i VartoftaÄsaka.

samband med det gjorda fynden vill
jag passa på och vädja till alla; som aroch speciellt de som hålbeta i jorden
- el1er mossjord att
la till på mossar
vara vaksamma. Är det så, att Ni gör
ett fynd, så. tvätta ej av jorden på föremålet och anmäl upptäckten så fort som
möjligt, så att vi få komma ut och se på

I

Det ena av de senaste fynden gjordes fyndplatsen, innan den förändras, slutar
redan i fjol i Axtorp-Nolgården i moss- tandläkare Magnusson.
jord på en meters djup. Hornet har sedan fått ligga till häromdagen och hade
givetvis tagit skada av att ligga ute i ur
LANDSKOMMUNERNA
och skur. Man hade emellertid trott' att
det ej var annat än ett vanligt boskapsKinneved.
horn.

Det andra fyndet gjordes så sent som
i onsdags i Mönarps Lillegård. Detta
horn låg på ett djup av heta 1,40. Först
var det ett lager mossjord, sä märgel och
därefter lera. 20 cm. ner i lerlagret hade
man gjort fYndet.

axrR,a cÄus'rÄum.l'
Rossbackens skola mtindzrgen den
9 juni 1947 ki. 17.

I

mindre trikåfabrik inom charmeusebranschen. sökanden bör
självständigt kunna leda personalen samt va,ra fullt för'trogen rned att
på egen hand lågga upp model ler or:h mcinster'

åva" -ea betygsavskrifler, referenser och iöneanspråk ställes till
51,22
AB. Kinnarps Textilintlustri' Te1. Kinnarp 85'

isl.UTARP

KOM IIIÅG Slutarps

Samhiillsförenings stora hemhygdsfest
mids.ommardagarna. Pentaverkons musikhår konselterar.
KO1IIMITTERADE.

a nbl d

å skolskjutsar inom Kinneveds
distrikt.

Slutarps
ldrottsförening
'
andrdnar

Närmare upplysningar lämnas
undertecknad. tr'örseglade anbud
skola vara inlämnade till underteeknad
senast den 19 juni 1947. Anbud antagas endast under förutsättning av statsbidiags erhållande och skall vara bindande tills Uesked därom erhållits av
folkskolestyrelsen.

Kurt Larsson,
Kinnarp, tel.

26.

SOMMARFEST

skol-

av

5283

All försälining atl toruströbalar
vid A.-B. Karbo Torvströfabrik i Kin-

narp upphör t. v. När

hämtning av
torvströbalar kan ske meddelas genom
annons

i

tidningen.

5184

tc,,q.

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.issväxt.
Socken
Hitst- Hii6t- Hö från

vete

Fröki,nd,s hiirad,.

Börstig
Brismene
Kinneved

Vårkumla

i

råg

odtrad

at

3
23
2

jord
3

2,,

3.

3
3
3

Anbud.

till

Hä rmed info rdr as

t/5-\+.

Kinnoved.

Orrl,föranden.

DIREKTRIS
sökes

i

Byggrnästaren A. Sandahl, KinnarP,
har av länsstyrelsen meddelats tillstånd
att utan h,inder av gällande avstyck'
ningsfönbud från fastigheten Hassla
Västergården 2:LL i Kinneveds socken
låta avstycka, ett jordområde orn c:a
1500 kvadratmeter.

cien 14 och 15 juni å Tångavallen.
Musik
av Lys;'öös kapell från Borås.
.
5274

s. I. F.

Härmed infordras skriftliga förseglade anbud å kanalgråvning Holmestorp
dikningsföretag i Åsarp
-Lagerstorps
och Kinneveds socknar. F öretaget omfattar c:a 5,000 m. enl. av Statens lantbruksingenjör upprättat förslag.
Arbetsbeskrivning och vidare upplys-

ningar lämnas av
. GöRAN KARLSTEDT,
Hassla, Kinnarp. Tel. 31.
Anbuden skola vara inlämnade senast
den 7'/7 7947.

l(analrensning,
Ä entreprenad utlämnas härmed rensningen av e:a 2,000 ntr avloppsdike
tillhörande Slutarp ödegården med flera
hemmans torrläggningsf öretag.

Anbuden skola vara undertecknad
tillhanda senast den 1 juli 1947. Fri
prövningsiätt förbehålles.
Mossag., Slutarp den {;/6

79d.7.

Oscar Kjellander.
5260

Tel. 41 Kinnarp.

