
Auktisn å hus sch tösöre
ftirrättas i Hassla Västerg. onsdagen
den t4 jan. 1948 kl. 10 precis, varvid
arvingarna efter Ida Charlotta Anders-
son försälja all boets lösegendom oth
husen, varav nämnes:

Boningshus på ofri grund bestående
av 1 rum och kök, vedskjul'm. m. Husen
täckta av tegel.

Den avlidnas löFegendom, såsom möb'
ler och husgerådssaker, linne och säng-
kläder, kläder, glas och porslin m. m.
som ej specifigeras.

Av mig kånde såsom säkre inroPare
erhålla tre månaders kredit, andra får
betala kontant. Äganderätten till inro'
pad vara förbehålles tills den btivit be'
tald.

Slutarp den 31 dec. 194?.

&agnar ,Iohanson'

$htaä'ps u$Ess!ort$hu'$.
- Sönd. kl. 2'30 em.

SöNDAGSSKOLANS JULF'EST

Omväxlande program. Kaffe serveras'
Offer. Välkommen.

Missionsf örsamlingen.
---

Tlll by.ggmästare Arffie
med familj. vårt hjärtliga tack för en trevlig kväil och julgåvan.

Samtliga anstältrtla.

sh-\K' Trådet-glutarp 6-1.
Slutarp fick stitlta upp rned någr& re*er-

ver i premiärma.tchen och förloråde med
G--1 rrifket u.qefår rnotwarar spelfördel-
$ipgen. Vi, . Emanuelsson gav i 18 mirr.
'Ir'.r.ucL lednrngen med l--4,efter genom-
åkning. Iv1ed Inrarna Hallagård och I(arI*
soi, soltn tlirigenter hade Slutarp ett flertal
farliga anfa"Il genom det högl uppdragna
hem.iraförsvarei, men de al'vårjdes ' | 44
rnin. fingo dock gästerrra Iön för mildan då
vi. Karlsson från när'a hål'l nätade.-^ .'

Trädet satte igång en kraftig,offenslv
från andra hoivleks biirjan och redan efter
en minuts spel nåtade v1. I Trädetslaget
hacle hhb. oitr vy" bytt platser och detta
visacle sig vara klokt. Det blev lltet mera
u<11 på anfallen, och nilr dessutom de öv-
riga kerljemännen sämspelade bii.ttre, kun-
de Trä,let hela övertaga inltiativet och satte
isrns det ena anfaliet efter det andra och
O"et åvit<tanOe Slutarpsförsva.ret hade svårt
ar.l reda ut clet hela. Cf" KaJlln ökade till
3-1 på 10 min., verefter vi' efter godg
ftamspelningar av rry' och hi. i 20 och 27

nrin. ökade titt f'--f. För sista fullträffen

IiINNEVEDS PA8ToRAT' Vl
. Klnnoveds socken' -rlt '

Födde 22, döde 13, infl' 92, xt-fl' 90'

Folkmängclen, som vid årsskiftet utgtgr.
de 1,002, hade under året ökats mec rr
perEoner.

Vårkumla socken'

Födde 2, clöde 4, infl. 6, utfl'.-6' 
.

tr'olkmängden, som vid årsskiftet utgior:
a" iö-0, rtuäu ,rtta"" året rninskats med 2

svarade cf., sonl efter etb av sina gna'bba

genombrott nätade i 41 min' och dårmed
f aststiillde slutresultstet.

C. In'reclln, Uiricehamn, dömde bra.

Arbetstöshetsnämnden i xiooeo"A. !db,
På därpm gjord frarnställning har

länsstyrelsen förordnat nämndeman Erik
Gustavsson, Hassla, Kinnarp, att runder
r 1948 vara ordförande i Kinneveds

kommuns arrbetslöshetsnämnd med
handl. E. Samuelsson, Slutarp, såsom
ers.

Till revisor av arbetslöshetsnämndens
verksamhet har länsstyrelsen förordnat
köpman G. G. Sandin, Rossbacken.
Kinnarp, rned trafikplatsförest. NiIs
E qug Audgt'ssoir-, glUtarpr så,sqm. ers;

Lekafton
anordnas i lokal Yinterny, Kinnarir,
i dag, lördagen den 10 januari 1948
lii. 20. Alla väIkomna.

n"ii3tTl"","ratets 
rolkmä-ncdr .sg''r,llqll

Ia""itil.åt. *"d 9, utgjorde-vitl årsskiftet
1,192 personer.

i_

I rirr l.

lft[rikör Erifr Gahriel$$in m,frul'
- Slutarrp -hjärttigt tack för julgåvan.

PERSONALEN.

ljfrr ffierr$ tfir$Bffilg$ter

Trettontledagen 6-8. Barnförbj.

Ungdom i tara

$mrtdah!

Meddelcnde,
Då vi från den 1 januari överlåtit vår affär till herr Harald Nilsson, be vi

härmed till ärade kunder få framföra vårt varma tack för det förtroende som

kommit oss till del, vilket vi hoppas även skall överflyttas på vår efterträdare.

Kinnarp den 7 jan. 1948.
KINNARPS M.{NUF'AKTUR & SYATELJE.

Hänvisande till ovanstående ber jag få rekommendera mig i den ärade all-
mänhetens benägna hågkomst. Min strävan skall bli att tillhandahålla goda

varor till billigaste Priser.
KINNARPS MANUFAI{TUR & SYATELJ$.

Haraltl Nilsson.
Tel. 134.

tt 3. -1- -E{ rtnrTnrelse.t Y3År JJ'v
Kinnarps Specialsnickeri Aktiebolag,

som har till ändamål att idka handels-
och fabriksrörelse, har å ordinarie bo'
lagsstämma den 12 april 1947 fattat föl-
jande beslut:

"$ 15. Beslöts i enlighet med styrel-
sens förslag att utöka bolagets nuvaran-
de aktiekapital från 10,000:- kr. titl
14,000:- kr. genom nyteckning av 40
aktier ä 100:- kr. på följande villkor:

att i händelse av överteckning, aktier-.na skola fördelas i förhållande till vad
var och en tecknat;

att de nya aktierna i varje hänseende
skola vara likställda med förutvarande
aktier;

att stämpelavgiften för de nya aktier-
na erlägges av bolaget."

Styrelsen.'

$Etttnrps rmissinnshus

Banr'alrtsstugorna
pä linjen Falköping-Landeryd har

S. J. för avsikt att modernisera. Då
byggnadskostnaderna för varje stuga
för sig ej uppgå till 15,000 kr., har S. J:s
distri'irtschef i Borås fått i uppdrag att
utföra arbetena vid iämplig tidpunkt.

inte hs
I

Ett

296 Kornmitterade.



Merllommarlr:1 i

Slutarps Elektr. Distr'.förening
lneddelas hänned ati rrppbördsdagarua har blivit fel -angivna 

ii liihniil-

t;;;;; Skerll .roru,-}0" rj.itttu den"21 och övriga de:l;- 22'

' Slutarp den 15 januari 1948' . Ivar Gusta{.sson.

H{f;**arps l. F.

VÅDRET8 NIAK.TEII
iiro fortfarnnde oclunsli,ga njot utlra

band,yspelande föreni,n91ar, öch i,nte hei-
Ier i sonCags tar clet möjlt,1yt att genanl-
löra sptlprorlrantiltcl i IulI ulstriickninq.
I östra, cen.trnk;serien ku;tr,de sd,lund.a en-
rlo,st tyLa,tcheu, KFUM--EIu,tct,rp gå, ytro-
gramenli,gt, och, bå,<lc iöreningur och.

band,yled,ztr.ng börja bli, en, stnulu orol,c,11a

trll, s,nnes. Vilket u,til, i,nte iir n\, mycket
cttt stiga, o'trt. Hi,tti.Ils I malch,er wStV-

sl+jutna i den,na seri,e,!
KFUM vann, utan sl.örrr: bewiia- krctft-

m.iitningen, nterl Slu,tarp och i santbantl
m.ed d,enna tna.tch, sltulle ui utija sciga
nd,gra ord, å I'fa,Ilet"

zLÄ-aV'
AIINE THOI,II{,

håller årsrmåite
tisclagcn den 27

rl hafeet Kinneha[ 
]ja,n. kl. 20.

Styrolson: I

H,-fri kalu,ko
till salu. Tel. 61 KinnarP.

östra, C sntra,lssri,en : zrt( - n t,
KFUM Falköping-Siutarp 9-1.

KFUMFaIköping 2 2 0 0 13-4
Vartofta 1 1 0 0 4-3
Trädet
.A.sarp
Sandhem
Slutarp

1 0 0 6-1
0 0 1 3-4
0 01 3-4

2

0
ol
0l

Söi{NAG
Kl.6o.8em.
Barntillåten.

John Elfström - Rut llolm
Gudnm Brost - John Botvld

E"wtw Lemw ssfri_

Wäid,tigdw Wer
EN SKRATTF'EST.

R.-'fri *jur
omkring 15 mz\n. önskas köpa.

Tel. 73 Kinnnrp.

H', $chillerfiik
svart med bruna ben, bortkommen vid
jakt trettondedagen vid Mönarp. Till-
varatagaren torde meddela ägaren Kari
Nyman, Brevlåda 1462, Havstena,
Skövde.

20a2 2-75
KFUII-Slutanp 9-1.

KFUM vunno i söndags en överlägsen se-
ger över Slutarp uppe på Odensplan. Slut-
resultatet blev 9-1 sedan hemmalaget i
halvtid haft ledningen med 3-1.

Det b]åste hårt under liela matchen, och
med vindens hjälp tilitvang sig gästerna de
första min. ett knappt övertag. De fingo
också första måIet i matchens 27 r:nin. ge-
nom sin vy. Johansson. Lennart Gustafs-
son utjämnade emellertid fem min. senare,
och minuten därpå tog KFUM ledningen
genom hy. Nord. Arne Tholin fastställde
sedan halvtldsresultatet till 3-1.

I andra halvlek biev KFUM:s överiäg-
senhet ytterligare markerad, och målen
kommo med jämna mellanrum. Tholin sva-
rade för 4-1, och 5-1 blev det genom
Stig Lundin. Hy. Nordh ordnade 6-1 och
vy. öhman och Lundin delade sedan äran
av 7:e målet efter slarv i gästernas försvar.
Nästa gång var det åter Tholins tur och
sista målet svarade Lundin för.

KFUM hade sina bä.sta speiare i Ragnar
Qvick. Arne Tholin, Lennart Nordh och
scig Lundin samt ch. Svensson medan ytt-
rarna Halla.gård och Johansson samt cf.
Andersson voro de mesl framtrådande i
gästernas lag.

Matchen dömdes utan anmärkning av
Gunnar Säll, Trädet.

$lutarp$ l, F,
håller årsmöte i Föreningslokalen fred.
den 23 jan. kI. 19,30.

Ärsfest lörd. den 24 lrL 20. 600

Sönd. 6-8.
Barnförbj.

{awffiwdkgdylsfd

fravrewnsw

Banelektrifiering
7uf-tt"

Falktiping-Landeryd

tl
ll

blir ieke
Trafikutreilningen klar
(&% ,, sökning.

a'rt'M)

[,ANDSKOll{MUII{ERNA

Kinneved.
UTDT]LNING AV DEKLARATIONS.

BT,ANKATTER
äger rum månd. den 9 rebr. kl. 8-20.
övriga dagar i veckan exped. stängd.

lönande.

med under-

Pojken cir ju,nior och. elt löt''t,e inorn
blLd,e band,y- och i.sltocheysparten. I sön-
tkt,gs.,ttar han med, biide i, i,shockegmat-
chen mot L{P och i, Slutarpsm.atch.en.
Vllket uar absolut fel. Det bo'rd,e hc
uari,t ctnti.nqen eller. Det gtitrIer att
slcötn juni,ormaterialet nr,ed, omsor"r1 oclt
se till, att tlet inte bli.r några utbriin-
ttingur i förlid. Elt progrant sont sön-
cl,o,gens iir i,ngalund,ct ngrtti,gt för Tholin
eller urlken annan jwnior som helst,
knappa,st för en något mera, ti.tl å,ren.
kommen heller. Det bord,e led,ni,nganta
h,a trinkt ptft. Ach hand,tat drirefter.

;lnlröpskort K'l$ utlärnttas:
'r enfSNInNE onsd. 28 jan. ki. 10-12,

EKARP onsd. 28 jan. kl. 74-76,
SLUTARP månd. 2 febr. k]. 15,

VÅRKIIX{LA månd. 9 febr. kl. 14,

KINNARP måndagal kI. 9-12.
För att ansökan om arealbidrag skal1

'l<unna behandlas i rålt tid, torcie odlare
lv brödsäd och korn omg. 1ämna upP-
gift om: Lager d. 15 aug. 1947 av egen
ildre skörd; storleken av !947 ärs
;körd; dess användning till utsäde, för-
nalning och statslevertrns samt antalet
hushä llsmedlemmar.

142 Frökintls Kristidsnärnnd.'

Kinneved.
.igriL'e av Jttrrrdal o'i nr';rs (,nl sli) l-

digheten att inbetala hundsktrtt förc
jarua,ri mårrads slut. De sorn ej in-
betalt hundsk:rtt senast den 2 febrrrrli
riskertrr fital. I(onrmunrlrriinrtrclens
expeciition öpperr freda,gen derr iilt/1
t948 samt varje måudag 9 - 1ii.

Kommunalnämnden.

Kitlneueds fiöda Korskrets
har årsmöte
5 -G) onsd.

i n_va skola,n (klassrurn
derr 4 febr. kl. 19,30.

Styrelsen.

Kornmunalnämnden.



Kinnevedn SLU-avd. 2?lfi - r{.
har haft årsmöte i Föreningslokaten, Slut_
årp. Tiltr styrelse för 1948 valdes: ordf. R.
Göransson, v. ordf. H. KälI€n, sekr. Vera
Nilsson, v. sekr. Margot Eriksson, kassör
K.-ll. Eriksson och bitr. kassör Bengt Nils-
son; erB. I(.-8. Andersson, E. Josefsson och
Gösta Johansson. Revisorer i:levo K.-G.
Gustavsson och I. Trygg. Tiil distriktsom_
bud valdes Margot Eriksson och K.-G. Gus_
tavsson samt. till kretsombud Eira Josefs_
son, Margct Eriksson, Bengt Nitsson och
Äke Ändersson.

TilI representant i BF utsågs Bengt Nils_
son och i SLI{F MBrgot Eriksson. Att re_
plesentera avd. vid BF:s kandidatnomine_
ring valdes K.-E. Andersson.

Vidåre valdes programråd. Anslag be-
viljades programverksamheten och SLU:s
stipendiefond. Täviingsledaren lämnade
rapport från en tävling i rättskrivning, clär
prislictan fått följande utseende: 1) Mar_
got Eliksson 4L,25 p., 2) H. Göransson
40,50 p., 3) Ätice Gustavsson 40,50 p. I
vanciringspriset till bäste poängplockare i
pr'aktiska täviingar har Margot Eriksson
tagit årets inteckning.

Efter förhandlingarna följde en stundg
samkväm.

Templet 1923 Vinterny av NIO i Kinnarp
har hållit år'smöte,

Verksamheten har under det gångna året
varit livligt, särskilt under hösten, vacl tea-
terverksarnheten beträffar. I biblioteket
finnas 299 böcker och boklånen uppgingo
ti\1, 192, K:rssan har balanserat på kronor
3,280:01. Mcdlemsantalet vid årets slut
vår 111. Till styrelse för innevarande år
'zaldes: ordf. Sven Andersson, tofsg., omv.,
v. ordf. 1{.-G. Gustavson, Stommen, nyv.,
ka-ssör llrik Gustar"'sson, Hassla, omv.,
stud.-ied. Hany Joirensson, Halsarp, omv.,
ungdoms-led. Karin Andersson, Srrenstorp,
omv., scl-ied. K.:8. Andersson, Svenstorp,
ornv., jun.-led. Ann-Mari. Lager, Hassla,
nyv. och rådgivare Dagny Svensson, Granö,
nyv. Till LD rekomrnenderades Sten Ahl-
kvist, Slutarp.

Till revisorer n5rvaldes G. Karlstedt,
trferssia, Sigvard Gustavson, Nydala, och.
Gustav Gustavsson, Smedjeg., ned Eldor
Andersson, Svenstorp, Harry Göransson,
Lilteg., och Äke Andersson, Nolg., som ers.

Programkommitt6 utsågs.
I{omma::.de söndag kommer en spark-

stöttingstävlan att anordnas, om väderleken
tillåter, på sträckan lCnnarp-Vårkumla-
Slutarp--Kinnarp. tafu-erl -

Sedan lokaiiteterna vederbörligen in-
spekterats, serverades rniddag för ett
antal inbjudna i skolans högtidssal, och
härvid höllos tal av kantor Josefsson.
riksdagsraan Hatlagård och folkskole-
inspektör Eriksson. Middagen avsluta-
rles med en Lort andaktsstund ledda av
kyrkoherd.e Larsson.

Kinneveds nya folkskola

I

I " 1OO år sedan socknen$
I

I I måndag$ ägde den högtidliga invig-
lningen av Kinneved.s nya folkskola rum,
och samtidigt J<unde man, som kyrko-
herde Kurt Larsson frarnhöll ,i sin,histo:
rik, fira 100-årsjubileet av den första
skolans tillblivelse inom socknen.

Invigningshögtidligheten ägde rum i
en av skolans lärosalar, som var fylld
till sista pLats, när skolrådets ordföran-
de kyrkoherde Larsson hälsade välkom-
men och därpå överlärnnade ordet tili
dagens högtidstalare, undertrisningsrå-
det David Andersson, Stockholm.

Inledningsvis lyckönsxade undervis-
ningsrådet distriktet till den nya trev-
Iiga skollokalen och berörde s€dan med
några ord skolväsendets centralisering.
Han kom därefter in på läget på bygg-
nadsfronten och påpekade vilka 6vårig-
heter skolan har att brottas med under
nu rådande förhållanden. Det finns fak-
tiskt risk för att standarden på skollo-
kalerna skall sjunka i stället för.att för-
bättras, sade tal. Man beräknar beho-
vet å,v nya klassrum under 1954-55 till
8,000 och redan påföljande år har detta
behov ökats till 9,600. Tätorterna ha
det besvärligast i skoibyggnadsfrågan,
och tal. förordade för sin del en viss
utjämning mellan kvoterna för bostads-
byggen och skolbyggen på så sätt, att
det into skulle få byggas fiera bostäder
än att skollokalerna skulle kunna mot-
taga samtliga barn. Men även på lande-
bygden kan behovet av skollokaier bii
ett problem och en utjämning meilan
kvoterna bör införas även här.

Talaren slutade med en förhoppning
om att den nya skolan skulle rnottagas
med välvilja av kommunen och att bar-
nen där skulle fostras till dugiiga och
kunniga medborgare.

Sedan kyrkokören under kantor Jo-
sefssons ledning sjungit Sverige av
Holmberg höll kltrkoherde Larsson en
historik över skolväsendets utveckiing
inom Kinneved. Det är i år jämnt 100
år sedan socknen fick sin första skoia,
sade kyrkoherden, d. v. s. 6 år efter dei
folkskolestadgan införts i vårt land Den-
na skola var förlagd till prästgårdsom-
rådet och var den enda ända fram till
år 1860, som blev småskolans egentiiga
födelseår. Då bestöts niimligen att in-
rätta en flyttande småskola för de båda
församlingarna Kinneved och Vårkum-
la. Den 23 sept. 1869 kunde sedan det
nya skolhuset i tagerstorp [nvigas. Det
dog en kostnad av 225 riksdaler. Virke
och tomt bestod församlingen med. Året
därpå såldes den gamla skolan vid kyr-

fkan och revs. År 1881 beslöts byggan-
ldet av en småskola vid Alarp och två

:k har högtidligt invigts.
lörsta skola uppfördes.

hr senare ytterligare en rnellan Hule-
gården och Hassla, denna senare avsedd
för församlingens nordöstra dei. Några
år Eenare inköples Blidsbergs gamia
skola och uppfördes vid Rossbacken och
i samband här'rneti nediades skolan i
Alarp.

Snart blevo emeiiertid de befintiiga
skollokalerna för små, och år 1902 kun-
de man börja undervisningen i småsko-
ian i Slutarp. Ar 7923 övergick man
från varannandags- till .vardagsläsning,
och Eamrna år togs den nya skolan i
Sörby i loruk. Under 1930-talet uppe-
hölls även en folkskoleavdelning i Stut-
arp. De befini.liga skolorna i Lagers-
torp och Rossbacken kunde nu inte läng-
re fylla tidens krav, och tanken på en
centralskola blev ailtmera aktueil. Man
kan säga, att 1930-talet blev ett förbe-
redelsernas årtionde för den skola, som
nu står färdig att tagas i bruk. Man
,förvärr,'ade bl. a. tomt tili skolan samt
började utarbeta ri+"ningar. .

Efter flera omarbetningar blevo rit-
ningarna godkända är 1943, två år se-
nare erhölls statsbidrag och byggnadsJov
med den inskränkningen att gymnastik-
salen inte fick uppföras, i april 1946 in-
fordrades anbud och i augusti sammt år
påbörjades arbetena, sedan till huvud-
entreprenör antagits tryggmästare F'rans-
son, Iralköping. Sammanlagt har skol-
bygget dragit en kostnad av kr. 201,141:
47. Sedan k5'rkoherde Larsson uttaiat
sitt tack till alla som bidragit till sko-
lans tillbiiveise, överlämnade han den i
egenskap av skolstyrelsens ordförande
till skoldistriktet och kommunen.

Kommunalfullmäktiges ordförande,
Iantbrukare Evald Johansson mottog
skolan och fram.förde ett varmt tacka
på distriktets och kommunens vägnar.
Kören sjöng "Hör oss Svea" och därpå
höll folkskoleinspektör Bror Eriksson,
Ska:"a, ett kort anförande i vilket han
bl. a. vände sig till de nårvarande bar-
nen och påpekade att högtidligheten sä-
kert komme att b1i ett minne för livet
för dem. Sedan kören sjungit Beetho-
vens Lovsång hölls en kort andaktsstund
under iedning av kyrkoherde Larsson
och därefter avslutadeshögtidligheten
.ned psalmeh llerre, signe Du och råde.

De nän'arancle fingo därefter tillfällc
att bese skolbyggnaden, viiken inrl'rnmer
.tre. lärosalar, en högtidssal avsedd att
anvåndas åven för föreamlings- och kom-
munala ändamåI, skolköksvåning, slöjd-
sal, lärarrum, duschrum m, m. Skolan
är avsedd endast för folkskoleundervis-
ning, och sinåskolorna i Sörby och SIut-
arp komma att fortsätta sin verksamhet
som hittills,



TiIl avelstjänst.
Ilamiltonstövaren Storm S. K.I(. S.

7940146.

874
Svon Ählin, Kinnarp.
Tel. Groiandaby 64.

Nya kommunalfullmäktige i Kinneved.
Inför länsstyrelsen har röstsamman-

räkning företagits för utseende av efter-
trädare i Kinneveds sockens kommunal-
fullmäktige åt avgångna ledamöterna
I. d. folkskoll. Albin Gustafsson, Slutarp,
oeh urmakaren Herbert Johansson, Slut-
arp. Hr Gustafsson har erhållit entle-
digande på grund av sjukdom och hr
Johansson på grund av avilyttni'ng från
orten. Till hr Gustafssons efterträdare
befanns radiomekaniker Eric Blomberg
vald för gruppen "Opclitisk samling"
och till hr Johanssons efterträdare val-
des hr A. 'lor6n, Kinnarp, för grup-
pen "Arbetarepartiet-Socialdernokrater-
na". Båda valen gälla för tiden intill
den 1 januari 1951. \lz-qt.

Kinneved.
GÄT,LSTÄMMA

i Nya skolan månd. den 9 febr. 1948

kl. 15.
Ortlf.

Opåkallail flYttning,

gränsas tili 4,000 kr., enär resterande
l +.OOO t<r. avsetts utgöra ersättning för
'marklösen, intrång och flyttning av käl-

B,ähenskaperna för Frökinds Kristiils-
föirbuntl flz-Yt,

under förra året föreligga nu färdiga.
På inkomstsidan linnes en behållnilg av
7,137:24 kr. och i statsbirlrag har erhål-
lits 1,574:18 hr., övriga inkomster äro
6.tr:81 kr. De anslutna kowrmunerna ha
lämnat följande'bidrag : Kinneve d 2,724:
44 hr., Vårkurnla 350:39 kr., Börstig
738:76 kr. och Brismene 423:30 kr. Ut-
gifissidan upptager 1öner:ocharvoden
4,060:- kr'., dagtraktamente och resor
88:65 kr., lokalhyra och telefon 190:-
kr., annonser och skrivmateriel 94:19
kr., kortutdelningar 400:- kr., över-
blochleiiar'en och skördeuppskattningen
844:50 kr., div. utgifter 63:70 kr., ut-
gifter för direktionen 58:95 kr. samt i
beliållning till innevaranrie år 613:13
kr.

Väg- och ";attenbyggnadsstyrelsen har 
I

avstl'rkt en ansökan av Heirner Anders- 
i

son, Ösiergårdcn, Kinnarp) om ersäLtning I

för flyttning av ladugård på hans jord- i

brullsfastighel Lagcfqtorp Ci"Lergården I

Kinneveds socken, viiken flyttning skulle
na påkallats av omläggning av landsvä-
gen förbi fastigiretcn. Ladugården fl;'t 

'tarles utan att vägför:valtningen yrkat 
I

detta elier ut-fäst sig att lämna nåSot 
I

bidrag till flYttningen. I

Skullc emellertid regeringen tikväl 
I

finna, att Andersson bör tillerkännas er- 
|

sättning för flyttningen, bör denna er- 
i

sättning ,enligt styrelsens mening be- 
|

F--_.-.-:_-

fastighgt$- o, lösöreauktiod-
förrättas i Naglarp, Kinnarp, 1"1, t{
febr., varvid Erik tr'redrikssons-sternn-1trs

försäljer 1/16 mtl Naglarp i r(Inneveq

och all Yttre lösegendam' , - rt
Närmare upply'sningar lämnas &v 1ll1'

dertecknad.. Utförlig an4ons senare'

SlutarP den 6 febr' 1948'

LLaI B,agnar ilahansQn."

Afr$MÖTE
hir,ller

|(inneueds tltigerförsltiltg
tisdagcn d. 17 fcbr. lil. 18.30 (precis)
i Byggnadsföreningcns lokal.

Aktuelli politiskt föredrag av riks-
dagsrnan Folke Kyling.

Tilm m. m.

I [ögclintrcsseradc hiilsas vii lkonina.

lättning för Jlyttnlngen' oor oenna eI'I
sättning ,enligt styrelsens mening be- 

|

3ränsas tili 4,000 kr'., enär resterande 
I

1.000 kr. avsetLs utgöra ersättning för 
I

marklösen, intrång och flyttninS av käl- 
|lare. t/z-vt(. 
I

1316 STYRELSEN.

Kinlleueds B, F,-aud,
håller år.emöte i föreningslokalen,
Slutarp, mtlndagen tlcl lii fcbruari
l(1. 19 :10.
1?OE STYREI,SEN"

SöNDAG
I{l,6o.8ern.
Barnförbj.

Fråeda
I huvudrollen:

llIai Zetterling och David Farrar.

,SöI{DAG
KI.6 o. 8 em.
Barntillåteu.

rRMA CHRTSFDNSON

I(ARL-AIiNE IIOLMSTEN

trf or _tI fJlrsl/.WllndlLa'
q? '*iv, f*u

En 700-% underhållningsfilm.

{RSn!öTEN. shav.
I{INI{ARPS IF'

har håltit årsmöte varvid till styrelse för år
1948 valdes Gösta Gustafsson, ordf., Harry
Johansson, v. ordf., Gunnar Vilgotsson,
liassör", Ärne Olsson, sekr., G. Frisk, mate-
r'ialförv. och Bengt Juliusson, klubbmästare.
Ols. blevo Gustaf Gustafsson och Rune Gö-
:irnsson. "liil rev. vaides S. Alqvist och FI.
lingdai och 'rill ers. för' dessa K' G. Gustafs-
*,;:r ,fch Elcir Ärvidsson. övriga val: Fri-
jd;'r:i-tssek.: O. Fl'itl<, ordf., Åke Andeisson,
licniih Johansgcn. 1I. Frisk. Äke Torstens-
son, Jchn Gusta.fsson och tr-1. I{3etrlön. Le-
dai'e för sen.-lagct: G. Frisk, för' junior'-
la::et: Äkc l'orstenrson. r"/interidlottssek.:
ii. ilisk, orrli., E. Keliin" Gösta Gustafsson.
Gångsek.: K. E. Augustsson, ordf., Harry
.Iohansson. G. Frisk. Orienieringssek.:
Rune Göransson, ordf., Gustaf Gustafsson
ocir John Gus"uafs;:on. Gi'rnnastiksek': lI'
Josefsson, ordf., G. i-risk, K. G. Gustafsscn'
Dcssutom uts-ågos fesilrommittö, idrotls-
doilare, riks- och icirottsmärkeskontrolial-
ter". Ätt repiestntera föreningen vid
gångförbunclets årgmöte vaides Gösta
Gustafsson och I{. Josefsson med G. Vil-
fqou"sson som ers., rzid gJrmnastikförbundets
år'smöte G. Frisk och H. Josefsson. Ombud
i Skaraborgsalliansen blevo Göran rlnders-
son och G. \ritgotsson och i Falbygdsallian-
sen H. Josefsson och Ärnd Olsson.

Mötet besiöt, att föreningen skall deltaga
i Sv:nska serien i fri idrott samt anordna
en p::isutdelningsfest. Två större fester
komma att ordna.s under å.ret, den ena vid
midsomrnartiden, och till denna har för-
eningen försäkrat sig orn. Yngve Stoors
o:']<lster.

I

l,
I

Fen person,
som vid skolinvigningen i Kinneved
av irisstag lick med sig ett par bot-
tiner rniirkta n. S.. torde i erch för
byte i'irig* 113 liinna,rp.

Ifinneveds SLKF-avd. l,t lZ-Cg,
har haft årsmöte hcs fru'Edter Johansson
L,iden. Ti!.I siyrelse valCes: or.df. Fru l{ar-
gii r^,nrilrsscn, öslcr.g., Ifinnäi.p, v. ortlf. fru
SJIty Wikströr-.r, Hatia.g., Slutaip, sekr. fr.ö-
ken \a'en'Jela Johan,.lsc:r, Siggag., Siutatp, j

y, sekr. fru Stina Johansson, Slutarp, och
kassör fru Ester .Iohansson, Lirien, Slutaip.
Sedan ö'rriga val skett diskirterailds livligt
aud:s velksarnhet för det konrrnande ar-
I:dteåret. Beslut fattades om att tili nästa
r:rö1"e, oorn håIlb'den 24 fel5r. söka skåffa
cn lalale sonr hiarlägger cn del scciala frd-
gor, sär'sliilt åkoifrå,gor. Vidare beslöts
ått tiil distrik'ce+"s semestet"Iotteri skänka b
par vånter och 5 pär sockcir, stickadb av
rnedl. avd. Ur verksamhetsber'ätielsen kan
rärrinas, att på nyåret förfärdigades och
sli<iinktcs 10 st. trabyutstyrslal tili fiinland.
'Ofter förhandlingarnas slut, bJbd värrtirl-
nan på kaffe, varpå följde en stunds sam-
kväin.

har sitt ord. tnltnadsmöte i förenings-
loker,leu, Slutarp onsd. den 18 febr.
kI. 20.

Plogram: Prisutdeining m._m.

Komntittön.

Kinneveds SLU



Kinrleueds $kytteförening
håller årsmöte i föreningslokalen,
Slutarp, lördagen den 6 märs kl. 1?.

Flfter mötet sa,mkvål,m för' förenin-
gens medlelnmår. Anmälan om del-
tagpnde jiimte avgift mottages i Kin-
nåirp a,v Georg Joha,nsson samt i
Slutarp av Gustaf Johansson senast

Fosfighets-, kresturs-
och Eogereffiuktlon.

Genom offentlig aukLion, som förrättas å stäliet fredagen den 27 febr. 1948
precis kl. 10, låter Erik Fredrikssons sterbh. försälja 1/16 rnantal l.{aglarp i
Kinneveds socken att tiltträdas den 14 mars 1948. Det är ett lättskött jordbruk,
ligger cirka 2 km. från Kinnarp, har cirka 10 hektar odlad jord och övrig mark,
har 8 kreatur och 2 hästar. Boningshus om 2 rum och kök i gott skick, ladu-
gård, svinhus, skjul, brygghus rn. m. Närmare.uppiysningar lämnas'av under-
tecknad eller vid besök å hcmmanet.

Efter fastighetsaukticnen försäijes hemmanets yttre lösegendom, varav
nänrnes:

2 hästar, varav 1 valack 6 år och 1 dito 3 år.
6 kor i snar kalvställning, 2 kvigor, därav 1 betäckt; djuren reaktionsfria.

den 1 mars.
1434 STYRELSEN.

'qlz-cY, Kinneveds Bf-avdelning
har hållit årsmöte i föreningslokalen
Slutar'p. Till styrelse för innevarande i
valdes: ordf. O. Kjellander, Mossag., .v
ordf. Linnar Andersson, Nag1arp, sekr
Elias Johansson, Fröje, v. sekr. Herberl
Ändersson, Alarp, kassör Ragnar Gustafs"
son, Siggag.; ers. I{elrner Andersson, ,ös-
iterg. .och Gunnar ,Elricsson, llallag. At'1
jämte ordf. representera avdelningen vi(
kretsmöten och kandidatnomineringar !'al
clcs K. \tr/ilhelmssoh, Leclsg. ocfr H. t.yCg,
Ledsg. Revisorer blevo D. Abraba.mssöq,
Krogstorp, och Sanfqid Nilsson, Kotarp.

Föreningen har under året ökat med ;10

medlemmar och hela medlemsantalet utgör

l4ar komff?er vi
I huvudrollen:

SIGGE FURST
MARIANNE AMINOFF

dt.
Mötet beslutade om en hembygdsfest i

pommar och vidare anslogs 15 kr. till täv-
lingspris inom SLU.

Barrrtillåten.

2 st. 4 mån. grisar och 30 höns.
JORDBRUKSREDSKAP, därav en del nästan nya: 1 Vinninga självren-

sande tröskverk, Tr/2 hästlcr.'elektr. motor med 30 meter kabel, öttums injektor
med 22 tums rör, Nirvana gröpkvarn nr 3, svenskharv, vagnar, slädar, lastvagn,
hästräfsa, släpräfsa, 2 plogar, slåttermaskin, apparat, slipsten, slädar, selar och
verktyg, cykel, baljor, rnjölkflaskor m. ln., som ej specificeras.

Av mig kände såsom säkra inropare erhålla tre månaders kredit. Ägande-
rätten till inropad vara förbehåller jag mig tills den blivit till fullo betald.

Köpare av hemmanet skall lämna godkänd borgen samt lämna 1.000:-
kontant vid kontraktets underskrivande. Villkoren tillkännagivas vid. utropet.

Slutarp den 12 febr. 1948.
Ragnar Johanson.

!.i'il;' .;3slr-.1"111 hrr:' i :rlli,. tr ij ii:janji.r itilr-
g'ram fastställts flir ögii:s Oen';-r'a.ls1:i'ip1 '

Vrriorofi:r :";inufi, Frihöpina. S!ut:ri"p
3 jl nii;air]t i'I"

Ii'f is. cilt:qa trjrå1.1:i1ei k,)tnl'Ii;r iir-t- strl1i;q rl i

Slu,tarp, och iör::i;:. i:iaichen iör;ar ki
1t 1X

!:ui;t'': tnlr j.a.lå fö'': .: si:-rria!i'ln .-n nirtt i'

rri.::t Åsarp. mln tijl dennr. hade r.ra:: in.tir
lvckets få fåpi i rf;.6.1i1 gcrliiii.nrl d,riniLre-.
Nu torrie i allr. faii - - nail i;f;.ci,':. förcr.lrr13-
årnås gillende, -- fil"bttnrloi, gacil'.änna dcn-
na nsteh sorn scrierna,tch. Sitii:;r1:r t;tgiclr
sci.ri seg;1"E,re rrred siifrcir:a 3 -i.

Trädet irar e:rligt cn uopqiit dtag:- ,'',
rry c..,i,,n mon rlo-n h, }'räf+.,ic^ Li:r._rr-uar\:: /!r,

ännu inte kommit från för'bundct.

,i;';rr-",.JI;
boltsprang under jakt på l!{önarp d' I nineens lokal' Innan förhandlingarna

14 febr. Svart m"a iiont hui'ud I vidtofo höll riksdagsman Foli<e Kyiinp

å"n n*" och lyda'ä" ".r""Lt 
foro. I ett intressant och uppskattat föredrap

D;;, ;;* t<an iamt a 
"1rpfy."iog 

om I och vidare visade ornbudsman r{ollandr

fr,r"A"",- fåå"u *"Aa"iu"KL,rt Li'ung- | en fi'lm, vilken skil'drade en ibuss'resa

g"rr, nroaoa'p ellcr tet. 2, iira-stoÅ.1 
l-H,lttåirejse för innevarande verksam.*: tlit"tta" 

valdes mejerist Ragnar Johans-

variroFTA-FRöKTNDS HÄRADSRÄTT lson, siutarp' ordf" folkskoltärare Axei

den rz renruari 1e48. 
il'il1*::l.J;,,i'%: å;åTl,t,*, ?1lS#,

För vårtlslös deklaralion llsamt hemmansägarna Gunnar Karlsson
hade åklagaren instämt en person rrå1 I lNi{s Ax och Nils Johansson, Västarp

Kinnarp. nnqst. utredningen hade svar' 
I lRul i.o"u" blevo fastighetsägarna J. v

underlåiit att i sin deklaration upptaga en I I o", putå..o.r. Til
inkomst av s,ooo rrr. äcä"'itätiå"' aOä4"* | lJohansson. .o"1.. Yiktffi*;;;#t;öt;: _ll#H#: ,:;?åi:f,-ä11LJ:iåiT

låä;i..Ji'"".' 
G' Sandin ocir Gunnai

ll - r I

llmWwå?,T,3if ll#*ä*åiliiln':in"i'lrl'3'1-';'ir

KRHAT{JRS- och 
i

$.6$t$mffi&wKTt@ru I,I

förråiita,s hos Gustaf Johansson, Ko- |

tarp, Slutarp d.en 2 mars. Utförli- l
garc alurons senale. 

I

Stutarp den 20 februari 1948. 
I

1b14 Ralnnr Jolransott. 
i

tsandybanan, SlutarP
sörd.. den ?2 febr" kl. 12,15

Vartofta - KFUM.
Kl. 14

; SandhemSlutarp



SJ:s busstrafik.
Regeringen ;har medgivit, att SJ:s

bussirafik melian Trädet och tr'alköping
får utökas att owfatta även sträckan
Kinireved - Värkumia kyrka - Slutarp.
Nu går bussen direkt Kinneved-Slutarp.

Frökinds nolisdistrikt.
rt+12-\g t

Ilråkenskaperna för n-rökinds härads
poiisdistrikt för fu 7947 föreligga nu.
På inkomstsidan finrres en behållning
från föregående räkenshapsår på 746:49
kr. ocir siatsbidrag har erhållits rned
1,951 :61 kr. Kommunerna ha bidra-
git rned Börstig 738:76 kr., Brisrnene
423:3A kr., Kinneved 2,124:74 hr. och
Vårkumla 350:39 kr. På ,utgi'ftssidan
upptages polismannens lön tiii 4,628:83
kr., semestetiön och sjukhusvistelse 338:
08 kr., 'beklädnadsbidrag 150 kr,, bo-
stadsbidrag 240 kr., teiefon och porto
154:35 kr., skrivmateriel 

.183:16 
kr.,

försåkringsavgltt 2:10 kr. samt i arvo-
den och resekostnader 196:30 kr.

8AI{DY. ztf z-n6.

Slutarp-Sandhom 2-5.
Gästerna slogo knockout på hemmalaget

genorn att på de första 1"5 minuterna skaffa
sir ledningen med 3-0. Sandhems snabba
frarnstötar med hi. Gransing som drivande
kraft satte hemmaförsvaret på hårda prov.
Det blev också Gransing som efter 5 rnil.
siog in första målet. Sandhern behöll grep-
pet om spelet och deras försvar, som ver-
kade väl samlat hade inga större svårighe-
ter att avvärja hemmalagets anfallsförsöi<.
2- 0 blev det genonr cf. Blomberg i 11 rrfn.
och 3-0 någon minut senare, då hi. avslu-
tåde en soloraid på rätt sätt. Det dröjde
sedan tills 27 rnin. innan nästa mål kom,
även deta blev Sandhems, som därmed led-
de rncd 4--{. Målskytt var cf.,rvilken var
en av Sandhems b?ista skyttar och dess-
utom ledde sin kedja mycket bra. Slutarp
reducerade genom Hallagård tiil L=--4 i 30
ririri. Trots upp::'epade för'söh av gästerna,
att öka Iedningen stod sig 4-1 halvleken
ut.

Sedan Slutar. i andra halvlekens tredje
minut g;ort 2---4 genom hy. Johansson fick
hemmalaget lite mera att säga till otn och
speiet var ganska jämnt. Her-nmalagets
anfail drogos huvudsakligen upp ptl höger-
I<anten och man kom flera gånger i goda
skjr,rtpositioner, utan att lyckas med några
sirott. I denna halvlek lyckades också för-
s','cret båttre. Sandhem inriktade sig på
iånrr skott, viika dock inte beredcle måIvak-
ten några besvär. I 37 min. blev det 2-5

I genom vi. Berggren och dessa siffror stodo
lsig matchen ut. fnnertrion samt hy. fram-
I stodo oorn gästcrnas btista spclale.
I I{cmhlalagcts bästa voro hi. och chb.
I Utmärkt domare S. Malm, VegbY.

, dstra Bkaraborgsserien:
I st ovoe-Floby 4-1, Karlsborg-Foisvik

lrarlsborg
i libro
Hjo
Skövde
Jlorsvik
Floby

östra dentralserien:
Vartofta-I{lruM Falköping 3-1, Slut-

arp-Sandhem 2-5.
KFUM lralköping 4
Vartofta 2
Sandheir 3
Trädet 2
Slutål'p 4
Åsarp 3

c
5
o
ö

5

50
31
2t
20
20
00

0 16-6
1 20-11
2 L1-13
3 10-10
3 9-18

,5 7-r5

10
7
D

4

0

ö
2
2
1
1
0

0
o
0
0
0
0

1 18-9 6
o 7- 4 .4
18-64
1 6-1 2
3 7-27 2
3 6-11 0

&uktilo11.
Genom offentlig auktion, som föxrät'

tas å stället lördagen den 6 mars Fl' 14'

låter hr Gustav Kje116n, LagePtPrP,
Klnnarp, på grund av avflyttning från
ott"" r'Ottälja- en del yttre och inre in'
ventarier, varav närnnes trädgårds-
möbel, slipsten, hyvelbänk, stenmangel,

rgungstol, mahognybord, sekretär,.mat'
saisbord rnecl stolar, ril. I[', som eJ Kan

tsandyhanan, Slutarp
Böndagen den 29 kl. 10.15.

. r a j: i r'r'"i.

$futarfl-Va6otla

Av mig som vederhåftige'kände köpa'
re erhålla tre månaders betalningsan'
stånd, övriga betala kontant.

Hassla, KinnarP den 26 febr. 1948.

specificeras.

lv4*

5ången 0gn

Frik G\$fgpsepu

5*oe f;(hof m
Elof Ahnle, Alice Babs,
Åke Grönberg.

Lösöreauktion.
Kreaturs- och

Genom offentlig auktion, som förrättas i
KOTARP, SLUTARP,

tisclagen den 2 mars 1948 kt. 12, låter Herr Gustav Johansson med anledning av
upphörandet med jordbruket och avflyttning från stället försälja all sin yttre
och en del inre lösegendom, varav nämnes:

KREATUR: 12 st., därav 6 kor i olika kalvställning, 4 kvigor, därav 1 be'
täckt och 2 kalvar. Djuren reaktionsfria. - 27 höns.

MASKINER OCH JORDBRUKSREDSKAP: 1 st. 8 hästkr. elektrisk mo'
tor med 15 m. sladd, halvrensande tröskverk, gröpkvarn Rekord nr 2, slåtter-
maskin med apparat, hästriva, parvagn' slädar, medbottnar, håvor, plog' krok'
hästhacka, harvar, siipsten, taggtråd, pålar, krakstör, separator, kärna, selar
med tillbehör, m. m.

INRE LöSEGENDOM: Klädskåp, soffor, bord, sängar, lavoar, diverse
glas och porslin m. m., som ej specificeras.

Av mig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit, andra få
betala l<ontant. Äganderätten till inropad vara förbehåller jag mig tills den bli-
vit till fullo betald.

Slutarp den 25 febr. 1948.
7754 Ragnar Johanson"

SöNDAG
g,l.6o.8e.tn
Barntillåten

Kinneved-Vårkumla, R. l-. F.-avd.

jor-rrnalföringcn.
Musik. I(affeservcring'

hfr,ller ora. ÅnSStÄUml i förcnings-
loka,len, Slutarp, den 19 mars l<1. 19.

Föredrag av Bengt Börjesson. l'ilm.
I)iskussion om slaktgoclemiin och

Räkonskapernp för FröHnds hiirads
potisitistrit<t Llc-19.

under fiirra året för.eligga nu färdig;a,
På debetsidan finnes en behållning av
kr. 146:49. I statsbidrag har erhållits
kr. 1,951 :61 och av de ansiutna kommu-
nerna har Kinneved bidragit med kr.
2,L24:74, Vårkumia kr. 350:39, Biirstig
kr. 738:76 och Borismene kr. 423:30.
Utgiftssidan upptager': L.ön tili polismaur
Everland kr. 2,873:95, polisman f,'alk
kr. 1,754:88, semesteriön och sjukvika-
rie kr. 358:08, behiädnads- och'Joostads-
bidrag kr. 390:L, telefonavgifter, por-
to, m.aterial m. m. kr. 339161, arvoden
och resekostnader kr. 196:30.

840 STYRtrLStrI{.



IiIIe Sven
Nils Poppe,
Anna-Lisa Eriksson.

BANDY.
ö str a C ent r a.ls er i en, :

Slutarp-Vartofta 2-3, Åsarp-Sand-
hem 0.-1"0.
KFUM
Vartofta
Sandhem
Sluf,arp
Åsarp

77- 6
7*5

].3- 4
6-13
6-2L

3300
2200
2l.01
3102
4004

6
z*

2
2

0

Slutarp-Våitofta 
"å8.Vartofta vann knappt över Slutarp, vilke

sen&re visade de ansatser till spel, som före_
kommo i matchen. Det var tack vare sitt
goda förevar som Vartofta kunde taga hem
två poiing. Kedjan, som "förstärktä,' med
ytterllgare en FAIK-are, "Tolle" Äkorhase,
hade det ganska besvärligt att komma
fram i skottlägen. Försvararna i Slutarps-
laget med Carl€n, Andergson och Fredriis-
son I spetsen täckte utmärkt och kunde
samtidigt låmna kedJan gott understöd. I
första halvlek hade Vartofta något övertagi spel och tog då även ledningen med 2*-0.I andra halvlek hade Slutarp ett märkbart
övertag och utJämnade till Z-2, varefter
Vartofta gjorde sttt vinstmÄI 10 min. före
slutsigxalen. MåIgörare för Vartofta i
nilmnd ordning voro Äkerhage, Belt Än-
{ersson, Äkerh&ge, och för Stuterp hi,

'i:
; I Einnweils Sli;*toförening
, I höll årsmöte i lördags. , Skytlei-ptresset har

Iunder det.gångpg. året va*it l[vligt. I{ed-
, 
I lemsantaiet utgjorde vid åretg slut 55 st,
i Antalbt, lo6*åde rprotokollföf..de skott var
| 8,0f0 st. tr'öreningen har under.194? anord-

lnat 24 olika tävtingsskjutningar samt varit
I 
representerad vid nio &, annan ort, varvid

I föreningens skyttar hemfört 12 heders-

I{arlsson, vi. Kjellander. De bästa l-Var-
toftalaget voro målvakten, de båda boc,
karoa samt hi. och cf, Stutårp hade sina
biistå i mÄlv., vb. crch vhb.

Bra domare var Thorsson, Falköping,
Strutligen bör niirnrras, att matchen, s6m

vanllgt då Vartofta ilr den ena parten, bör-
Jade åtek[ligt förseasd. ,llt.qt.

Klnneved.
Härmed tillkännagives att Länssty-

relsen i Skaraborgs län den 14 februari
194& med stöd av 25 $ brandstadgan
den 15 juli 7944, funnit skäligt fast-
stäila aV kominunalfuilmä.ktige i Kinne-
veds kommun den 6 oktober 7947 fattat,
laga kråftvunnet besiut om antagande
av brandordning. (Brandordningen fin-
nes hos komrnunalfullmäktiges ordtö-
rande.)

Den, som med detta beslut icke åt-
nöjes, äger att däröver hos Kungl. Maj:t
anföra underdåniga besvär, vilka skola
till Kungl. inrikesdepartementet ingivas
sist å trettionde dagen från delfåendet,
delgivningsdage4 oräknad, eller, om be-
svärstiden tiliändagår på helgdag, å
nästpåföljande söckenclag. Menighetåt-
njuter dock 15 dagars ]ängre besvärs-
tid. Besvär må även med nosten insän-
das.

Kinneved den 4 mars 1948.

20L'l Kornrnunainämnilen.

|(inne ueds $LU:aud,
håller sitt ord. månadsmöte i Vin-
terny, Kinnarp, onsdagen den 10
mars kl. 20.

Program: Kaffeservering, (Våga 
o.

vinn samt folklekar.
Kommittän,

Fruklodlarclörenings
årsmöte

hålles onsd. den 17 mars
kaf6 Kinnehall.

Ärenden enl. stadgarna
ning av fruktträd bland
medlemmai
2097

Te.beilens slutgiltiga, utseende:
Sanilhen 4 3 0 I 22.d
IiF.riM, I,"rilköping 4 3 01 19.g'Vå.rtolta. 4 3 0 1 i0-"1.0glutarp 4I0A 8-18psarp *AA * 6-A1

Mot,talong 136, 138, 139, 140
utlämnas

VÅRKUMLA månd. 15 mars kl. 14;
SLUTARP månd. 22 mars kl. 15;
BRISMENE onsd. 24 mars kl. 70-72:
EKARP onsd. 24 mars kl. 15 (våstra

delen) kl. 17 (andra delen);
KII{NARP måndagar kl. 9-12.

Vid all ansökan om tilldetning till
djur o. annat, skall fullständigt ifylld
ansökningsblankett ingivas.

nya tiiläggpkort

i priser-
Till ordf. omvaldes en[älligt hr Ju]ius

Kqrlsson, De' i tur avgÄeude ]edamöterna
i styrelsen Georg Johansson oclr Gustaf Jo-
hansson omvaldes. Till ers, omvaldes Egon
Johanssoni och L.. Iilermansson. Styrelsen
består.i övrigt,,av B. Engdahl qch R. I'red-
riksson. Revisorer blevo G. Karlgren och
Arv-id Andersson med T. Falk:och E. Är-
vidsson som ers. Tili instruktör valdes T.

mer'.1 kr. .i. marköravgrftr: Priset på am-
nrunition skall va.ra 1O öre.

Beslöts att anordna .fäItskjutning på
påskafton samt..att årets skjutningar vid
banan skola börja\clen 9 maj. tVS-qtr.

Klnnnveds

ln, fl, $o$k$lff$$ l|ingstförgniftg
-i rn. b. p. a.

håller ordinarie årsstämma i X'örenings-
lokalen, Slutarp, tisdagen den 30 mars
1948 kl. 18. Ärenden enligt stadgarna.

Styrelsens ordförantle.

kl. 19.30 å

samt utlott-

lnaU, titt ammunitionsförsäijare och mate-'
I rialförvaltare Eri]< Gustafsson. Till repre-
I sentanter vid förbundsmiitet valdes Julius
i Karlsson, metl T..tr'alk,som exs. Beslöts att
i utdela 50 fi:ia skott per.aktiv medlem. Ärs-
I avgiften blev oförändrad'1 kr., vartill kom-

närvarande 
j

Styrelsen. I

I

I

ol
6l
6l
ql

;,1

Kinnarp.
@qEarylqn

ffiE & å,&$8Ttrffi ffi
den 8-10 mars utsäljes ett parti
damskor, arbetsskor herr, glas,

porslin, ett slumpparti manufaktur
rn. rn. Extra billigt.

Eunnar Wifigotson.

HinneYeils

Kinneved.
PÄSTOR,ÄTSSTÄMMÄ

i nya skolan måndagen clen 15 mars
L948 kI. 13.
21s4 ORDF'

En ung, r"-fFi ko
till salu. Kalvningstid mars.

Tel. 96, Ki,nnarp.

SöNDAG
Kl.6o.8em.
Barntillåten.

sterdetektåtggffi

8firumkwfst"
I huvudrolltn:

Knlle lieinholtlz F iirst

2372 Fröhinds Kristitlsnämnd.



Kinneveds
Röda'Körsknets': i . i , r :, ; - ":. ._ '1 . |a \: ' I .'

anordnar FEST i föreningslokalen,
. Slutarp, onsd. den 1?.mars kl, 19.30.

,Filmförevisning. Musik. Tabiåer.
Kaffeservering.
Paket och gåvor tili auktionen mot-

Verkli förnömlig
NASH
dubbla

tages tacksamt.

Inträde: 1 kr., barn
2265

50 öre.

Styrelsen.

Klnneveds [rk, $iukkassa

BIL
DE LUXE 1939, obet. körd' i
dirn$us; överdragsklädsel, till

skick som nY, luftkonditionering'
salu. Tel. IfinnarP 101.

Terffiplet tqffi Våmterray
inbjudertillA0.ÄRSJUBILEI]MiföreningslokaleniKinnarpsöndagen
den 21 mars kl. 14'30 (Preeis)'

Föredrag av ungdomskon'sulent

Kaffeservering. - 
Medlemmar

GUSTAV WESTMAN, örebro. Musik'

och deras anhöriga hälsas välkomna'

N. T; O.
håller uppbördsmöte månd. den 2313 hos
Svedberg, Kinnarp, samt tisdagen den
23i3 ä Käliedahis kaf6, Slutarp, båda
dagarna kl. 18. Nytillkomna medlem-
mar ombedjas samtidigt avhämta sina
medlemsböcker.
2431 Styrelsen.

Ki

fruktodlarförening

AHBUB t +1y'rt{.
J, Karisson,
Andersson,

ffieffil$$fitinrl,
Onsdag och torsdag denna
vecka försåiljes fiil iåga pri
ser: da,nt,blzosar o stcid,roc-
Isar, dum- och barnjum-
pers, tygstuad,?,, a,rbets-
strxcmpu., herrsltjartor,

.JÄTTEBTI.LIGT.
uftor., l<l. 8 etn. l l-

-..-..:--:::. 
5:v:::::" I 

f,$(i|l llgl|8d$ Sltytteföfgllillg
iilNNEyEr). $tr'46 | /:nT:JH:-'"1HIti:'1Til:

vid extra pastoratsstämma i nya skolanl;',Ä\t?,t[, påsknfton ki' 14'
i irråndags deslöts om uppföranoe av nyl- | raulgt område: terriingen syd oclr
rladugård"å Kinneved prasi'ootet samt atii lOst om Lcdsgår'dcn.
anbuA å clensarnma skola infor.dras. 

I lZZca STYRELSI.IN.
I

Klrlmarps fuTaltufakturaff#ir,
Tel:. 134.

Kunsorefss
Sedan undertecknad förordnats att hand-

tågga syneförrättning enligt vattenlagen
ioilorrtåggning av mark tillhörande Väd-
holmen 

'i Grolanda socken och Hallsäng
samt Axtorp Lunnagård i Kinneveds soc-
ken, allt i Skaraborgs län, kornmer sam-
manträde av synemännen att håilas hos
lantbrukaren Göran Svensson, Nycklaber-
get, fredagerr den 9 april 1"948, kl. 10.00'
då vederbörande sakägaie ha att tillstädes-
komma för utförande av sin talan.

Borås den 16 mars 1948.

Gurinar Thor6n,
e. o. lantbruksingenjör. 2492

$lutarps ldrottsplatsltitening
håller ÄRSMöTE å
dagen den 22 mars

kaf6 Källedal män.
kl. 19.30.

STYRELSEN.

Elilrmed infordras anbud på f{olmes-
torps Lagerstorps dikningsföretag.
Arbetet omfattar c:a 5000 m. Arbets-
beskrivnin ear och srävningstabell fin-
nas tilig;inlliga lrös uldertccknatl.

Anbuden sl<ola vara tillhanda se-
nast den 10 april.

Kinnarp den 1? mars 1948.

Görnn Sarlsteitt.
Tel, 31,

J I Sedan trådgårdsmästare B. Andetsson,

FöreningslOkalen, S!utafp, I t"*-n"rr" brevo de lyckriga G. Kalgren, r,.
lörcla,getr den 2? mars (påsh l Andersson och A. Fior€n.

DÄ ru$ l|:+i.å:l-$?i#px"Ttä,-ilil+g.":I lmedlemmar som önska sådan hJälp direkt
II
| !skulle sätta sig i förbindelse med A.ållor'ctnasl lr -

" I I Vid utlottning av 3 st. fruktträd till med-

Ett armbandsur
av mårke Drott borttappades lörd.
den 13, 11, viigsträckan Alarp-Kinn-
arp -Vartofta. Rättsinnige upphittare
bedes godhetsfullt meddela sig med
tcl. 90 Kinrrarp.

Kinneveds

rfi, fN, $s&krtar$ [|ingstförstllttg
rn. b. p. a.

iråller ordinarie årsstämma i tr'örenings-
lokalen, Siutarp, tisdagen den 30 rnars
1948 kl. 18. Ärenden enligt stadgarna.

. Stylelsens ordförantle.

Kinneveds
har haft årsmöte.

Till styrelse för 1948 valdes
G. Kalgren, S. Johansson, L,
A, Flor6n och O. Gustafsson.

Till revisorer vaides L..Hermansson och
K. Johansson med H. Ändersson och G.
fhor som ers.

Beslöts att höja trädskötarens timpen*
ning till 2,60 öre samt att även nästa år
utlotta 3 st. fruktträd tili vid årssamman-
trädet när-varande medlemmar.

Vidare beslöts att endast utlåna sprutan
till medlemmar för ett pris av 50 öre.pr

Au4å,ndagen
lrl.6o.8eE
BarnförbJuden.

KrEWwrv?ffins
@r$ ffi r& fB

EI,GF- AIMN-E
tsäTiGNT TSNGROTII



ms.i-ch.er ocll sarr.lna anta.l spelades mot l

sultåt

Iioby r-rr* ,Ei-I-pokalen meci resuiLat 1--i :

och 1-2. Även i947 speiådes i föreningens ]
regi en korporationsserie som iämnade et'u j
sär'äi sportsligt sonr ekonomiskt gott re- 1

I{å{SAI{i?'EN. ts/g-q(.
SLU?ARPS II'

har hftllit årsmöte. TilI ordf. för inne-
varancle år vaides S. Ahlqvist. St3,'relsen i
övrigt ornvaldes och har föijande samman-
säLtning: E. Rehn, kassör, Gustav Gustavs-
son, se[r., I{. Engdahi, v. ordf., och T. Ell-
ströil. Ers. B. Kjellander och B. Jullueson.

Revisorerna E. Sand€n och Gustav Jo-
hansson Jämte deras ersättare Oiof Nils-
son och Gert Johansson omvaldes.

Fotbollssektion: I{. tr"lngdahl, L' Gustavs-
son gch ll. Rutnran'

Fanclysekticn: B. I{jeilander, L. Gustavs-
son oclt L. Carl6n.

TiiI lagledare utsågs J. Cari6n samt ti1l
kapten för A-lagct E. Itehn. S.-O. Johans-
son och Rune Göransscn invaldes i sektio-
nen för B-lageL.

Ifr styrelsens och selrtionernas ber'åttel-
ser kan b1. a. utiäsas, att rnediem.santaict
varit clet hitt.ills högsta, närniigen 88, och
atl kzrssan crnsiutit kr. 2,058: 90.

Föreningens Ä-Iag i fotbotrl har under
året spelat sammaniagt 25 matcller; I 1946

-47 
ärs Fatköping:sserie belade iaget ard-

ra plats efter Tomten B och belöningen biev'VF!':s jetonger i brons. Vid höstomgån-
gens slut ligger lagct på andra plats i den
pågå,-:nde serien - två poäng efteS ieCande
Mulistö. I kletsinästerskapen speiacles två

Tennplet 19?3 Vimterny av ruT0
Tylz-\s.

tirade f. söndagen 40-år,sju;bileum med en
fest i föreningslokalen, Kinnarp. Sången
"Vill du våga en dust" sjöngs, varefter
hälsningsanförande hölls av sekr. Sten
Ahlkvist. Sedan Yngve Johansson,
ackompanjerad av Brita Huitman, spe-
iat ett violinsolo höll Gust. lvestman
från örebro ett f,öredrag om nykter-
hetsrörelsens historia, dess rnål oeh
kampmedel samt slutade med att brinsa
den jubiierancie föreningen ordensled-
ningenstack och välgångsönskningar.
Göran Änderssori sjöng så Justus Elge-
skogs dikt "Trädet". Kaffe dracks vid
vackert blomstersmyckade långbord"
Föreningens sångkör underhöil med ett
par sånger oeh musikt?ion Bror Johans-
son, Lasse Larsson och Håkan Silvander
bjöd på vacker musik, varefter förenin-
gens ordf. Sven Ändersson höll en histo-
rik över föreningens förflutna.

Templet Slgurd i F alköping hade förfyra decennier sedan en ordf. vid namn
Hasselberg. Denne hade satt sig i sinnet
att få en nykterhetsförening till ståndi Kinneved. Trots många motigheter var
Itasseiberg envis och ungdomarna orädda,
och den 25 mars år 1908 kunde redaktör
O. Elomström, Stockhotm i Rossbackens
skola bilda templet 1923 Vinterny av
Ten:p1ar-Orden. fnte mindre än 34 med-
lemrnar insi.;revs vid första tlötet. F öre-
ningen gick framåt och var mycket liv-
aktig. Man höll mötena i Rossbackens
skola. Mötesprogrammen blevo till stor
del diskuSsioner över skilda ämnen. Bland
de ombudsmän, som besökte föreningen
dessa första år, märks riksclagens talman
Aug. Sävström och den kände skalden Dan
Ändersson. !'öreningen arbetade gott till
år 1916, då den började att dala. Orsaken
var, att man inte längre fick ha sina mö-
ten i skolan. Föreningen Iåg så gott som
nere ända till år 1928. Man fick nu hålla
mötena i Vilgott Silvanders mejeri vid
Sörhv. Aktiviteten blev åter större och

å''()T'BOI.t.. rfq-cr.

Slutarp-Ttrnmelo 4-1.
'])cl" g5stslld,tr laget, som spelar i en med

ilåiköpingsserien likstäIld serie, visade prov
p* ganska gott spel, men ett genomgående
dlag hos flertalet av spelanxa var deras
"tjat" på motspelare och domare. Ställ-
ningen i paus var 0-0 efter ganska Jtirnnt
spcl. 'Timmeles vy. gav sitt lag ledningen
en stund h på andra halvlek. Slutarp kvit-
terade och tog ledningen på två hörnor,
varvid på den första cf. Anders-son nickade
in bollen och ly. Ingerhage på den andrå
slog på ett vackert skott. Det var dessa
båda spelare i Slutarps kedja som mest
oroade motståndarförsvaret genom sin
snabbhet. Cf. gjorde de öwiga två målen.
Båda lagen hade ver sin straff, men ingen-
rk:ra resulterade,

Bästa iasatsen I hemmalaget gjordes av
inåivakt, ch.,.vy. och cf.

'ioi"si.r:n Gustavsson, Falköping, dömde
ntr närkt.

Til! förmån iör' Europahjälpäir anördnaå

Hers?rfie{s Dug
i Föreningslokalenr $lutafp'
tisrlngett d. ti nplil I{1. 19,30.

Program: Föredrag a\r komminister
Möie, Torbjörntorp. Tablå:'ll,ands-
b;rgdskvinnan genom tiderna". Sång.

nfr-rsik. I(affeservering m. m.

Insträclc 50 öre.
Ki,nneueds SLKF.aud,.

medlemsantalet för första gången över
etthundra, kring vilken siffra det alltsedan
dess kretsat.

Efter anförandet överlämnade Sven
Andersson till föreningens enda kvar-
stående charterrnedlem, fru Elsa Karis-
son, ett silverfat och en blomsteruppsats
samt tackade för en god och redbar
templargärning. Liknande gåva över-
lämnades även tiil Erik Gustavsson,
Iilassla, vill<en varit medlem i 39 år och
ailtid varit föreningens '.'starke man".
tr'ör ett 25-årigt troget medlemskap er-
höil Göran Karlstedt Hassla orden di-
plorn sa,mt en blomsterhyilning. BIom-
mo!: erhöll även fru Tlster Andersson,
Lofsg., och Nils Johansson, Västarp,
'samt Sanfrid Karisson, I'alköping. De
trrå första äro chartermedlemrnar medan
den senare varit stlr'elseledamot i tjugo-
två år.

Distriktschefen Birger Carlsson, Lfjo,
höll ett tack- och lyckönskningstal till
föreningen. Lyckönskningar framför-
des även från Falköping genom herr
Qvick och från Mölltorp genom den 8Z-
årige f. d. distriktssekr. B. Carlsson.
Sedan kören sjungit ytterligare en sång
visade Sten Ahlkvist en film från I{lO:s
jubileumsfestligheti örebro, midsom-
niar 1947. Mötet avslutades av Sven

SöND.{G
kl.6o.8ern.
Barnförbjuden.

Må,j-Britt Nilsson
, Georg Fant

Elof Åhrle - Stig Järrel

I'r:ots besvörliga isförhållanden kuncle:
föreningens bandyiag gcrrom:föra sitt fÖrst'a I

deltagande i Falköplngsserien Bå ett hed- |
Iilnde sättr I

' re{ls14sa6f a.let steq undan för undan. År j

it3:l l<r:nrle n..-n ir:r'ige föreningens egen i

. or'4enslcl<sl, och därnrecl fick förcninqen !

I ett allt starkare fäste i socknen. 1934 bil- i

lOaoes ett juniortempet och år tsjZ varl

-t\ndersson, sotn tackade för alla väl- i

gångsönskningarna samt till sist utbrin- |
gatie eit leve för de vid mötet hyllade i
samt hela ordeu. t

TAKTffiffiffiH-

MAffi EI\
Stämningsmättad och frisk sommar-

film.

Två STON,''*''
4 och 2 år prem., bra härstamn. samt
3 st. bet. ungsueigor tiil salu. Strång-
gården, Virrkumia. Tel. 1 Kinnarp.

PAruS
anordnas i
Föneningslokalen, Slutarp,
lördagen den 2? mars (pår,sk
afton) kl. B em.

Kontnr,itterad,e .

TÅCK.
TiIi nrbctsha,inrater. nartil<amrater

rch öwiga v;i,nner, vilta biclragit till
lcrr s[orir pcrrfiingsRrnma jag fått
nottaga lrnder min lirngvar:iga sjtik-
lom, firr iag hlirmed framföra mitt
fii,rtliga, tack.
)t)Å1 Rcb. Eårnst{og.

Krets nr 38, Kinneved, Vårkurnla,
Brismene, Börstig: Sven Andersson,
Millomg., Brismene, ArvidAndersson,
I{alsarp, Kinnarp, och N. Danielsson,
Gunnestorp, Börstig (fvar Johansson,
Stommen, Döve, Börstig, H. Wåring,
Hassia, Kinnarp, och G. Wård6n, Vår-
kumla).

Oirka 1,00C pannor
' !t7:.

cnliupigt samt stallgödsel tiil salu.
Tel. 5ti Kinna,rp. 3496



Kinneved-Yårku,rnla RL[:s avdelr,ing
har hållit årsmöte I föreningslokalen,

Sluterp. De i tur avgående styreleeleda-
möterrxå omvaldes, nåmligen Vald. Johans-
son, Siggag., H. Trygg, Lilleg., och Elias
Johansson, Fröje, samt nJrvaldes B. Wår-
d6q Vårkumla; ers. Harry Johansson,
Ilalearp, Birger Anderason, Äxtorp, Ällan
Johansson, Alarp, samt Helmer Andersson,
österg. (n1w.)

TlIl revlsorer omvaldes lvar Gustavseon,
i-easg., och Gunnar Eriksson, Ilallag. Till
ombud vid ortsförbundsstämma,n valdes L.
Iermanssou, Naglarp, H. Trygg, LiUeg.

,rch G. Karlstedt, Hassla. filI ombud vid
ånsförbundsståmman valdes Elias Johans-

son, IrröJe. Till ombud vid Viistra Sveriges
jentralkassa för jordbrukskredit, FaI-
iöpfurg, valdes för Itinneveds kommun fvar
iustavsson och för Vårkumla Sigvard An-
'lersson, Grårinårp.

Kamrer B. Börjesson, Falköping, talade
dd mötet oro föregående års jordbruks-
italkyl och prisslittni:rg samt om RLF:s tur-
,'tållnlng tlll slaktkontrollen. Efter detta
löUcle sedan diskuseion. tsesiöts att pro-
iestere mot g?usning av vågarna, då det
,:'åder gott före, även så mot att snön bort-
tr.','vlas till så tunt lager, att ett tillräckligt
sådant inte finns kvar. Beslöts vidare vid
diskusslonen om slaktgodernännen och jour-
nalförningen av djur, att tillställa länsför-
rundet en skrlvelse g'enorrr vilken stämmanI r,uno€t, €n axrlvelBe g'enorTr vlll(en ståmman

I r-ritaiar sitt ogillande av RLF:s stöd vid tiil-
;ättandet av slaktgodemän. Stämman yr-
i<ar även på, att RLF i framtiden icke med-
/erl(a.r till nÄgre tvångsåtgärder mot jord-
:rrukarna. Ståmman uttalade som s!:r rne-
ning, att RLF :s ledning biir ingå till etaten
raed begäran &tt alla utgifter, som kommu-
'rerna åeamkas på gnrnd av dess& kontroll-
,:tgärder, helt bestridas av etatsmedel.

Styrelsen har konstituerå.t sig Fom följer:
;rdf. Wald. Johansson, v. ordf. G. Karl-
,rtedt, sekr. Elias Johanssön och kassör Är-
vid Ändörsson. Sfyrelsen bestå,r t övrigt
av H. Trygg, Lilleg., Herbert Andersson, B.
Wård6n, Vårkumla, samt El. Boman, Slätt-

,iia$, 
Vårkumla. Url7-nt,

{RSMÖTIr:II " 
3/q -''16'

'\
SLUTARPS IDR,OTTSFÖRENTNG iKJ

har hål]it årsmöte. Av de olika berättel-
serna framgick bl. a., att kassaomslutnin-
gen varit kr,2,022:28 med en behållning av
139:62, Man beslutade att söka bldrag
från Riksidrottsförbudet för iordningetäJ-
landet av fotbollsplanen.

OIof Nilsson omvaldes till ordf. för en tid
av ,1, år. I tur att avg:å voro GuFtav Gus-
tavson. Lennart Gustavsson och Gqstav
.Andersson, vilka återvaldes för två år.
övriga ledarnöter i styrelsen äro: Gustav
Johansson, Vald. Johausson och J. Carl€n.
Styrelseers. äro: Åke Gustavson, S. Ahl-
quist, Ragnar Johansson och Gert Johans-
-:in. P"r:,tisorerna h'an Gustavson och Os-
kur' .lohansson omvaldes med Torsten An-
Cersson och Viktor Pettersson som ers'
Styrelsens arbetsutsltott utgöres av ordf.
sehr. (Gustav Johansson) och kassören
,Gustav Gustavsson).

Liten traktor
år,v märke Case mcd tillhörande piog
.{åiljes biliigt. Traktor som plog' he}t
obet.ydligt körd. Garanti lämnas.

TcI. 101 I{iunarp.

Inbrott i Slutarp. a/ta-\8'
Ett inbrott förövades natten till i Sår

i Event Sand6ns speceri- oc,h diverse-
affär i Slutarp. Tjuven eller tjuvarna
hade tagit sig in genom att slå sönder
rutan i affärsdörren. Bytet blev cirka
20 kg. kaffe, te och kakao samt tobaks-
varor, damstrumpor, rakblad m. m,
Man 'vet emellertid inte exakt hur stora
pariier det rör sig om, innan man hun-
nit göra inventering. Några kontanter
hade inte tillgripits, ej heller hade nå-
gon åverkan gjorts i affären.

Klnneveds. Slryttp iirentng
rrrde på på.skafton si:r vårfåltskJutning vid
rxtorB vori 35. skyttar deltogg,

SkJutningen kaJx betfaktåE som. medel-
,.vår. Mål och avstånd voro 1) Yt-flg, avat"
;3ö m.; 2) hurld i front t|; 275 fr.; 3) .motala-
.tål 175 m.; 4) SköIdmåI. avst. 90 m..

B,esultat:
K]. I[-IV: 1) Olof Andergson 19 tr., 2)

;. Ha,Uågård 19, 3) Qugtaf Johansson 10,
: B. Engdahl 16 tr.
}il. rI: 1) R. X'redrlksson 14 tr., 2) R.

trp 12, 3) Bengt Andersson 1.2, 4) G. Si.
./ånder 10, 5) Qeorg Johansson 9, 6) R.
}rahn I tr.

Kl, I: 1) L. Göraneson I tr.; 2) II. Cit
:'AnSSOA 9.

Ertra lneotg mot %-flgur. IO. m-f!
t) G. IlallagLrd. 5121, 2) Olof Andersson
.ti16, 3) H. Trygg 5/15.

Ill. I-l[: 1) R. Fredrikssou '4l1ö, 2) R.
iraån 4i9, 3) R. Arp 3/10, 4) Harry Karls-
on 3/10. vlvr-q?'

Dåligt meil renhållningen i Slutarp
och Kinna,rp. 6lu-cg'

Fastighetsägarna i Slutarps och Kinn-
arps samhällen rhemställa i skrivelse till
länsstyrelsen, att länsstyrelsen vilie be-
sluta om och ordna med en hälsovårds-
ordning- för nämnda samhällen. Som
motivering framhålles, att ingen av-
stjälpningsplats finnes och då det från
hushåll alltid ,blir avfall, skall detta till-
$ammans med trädgårdsavfall ligga och
förpesta omgivande trakter. Det fin-
nes ingen plats, där. Iatrinkärlen kunna
'tömmas. Emellertid viil .ingen jordäga-
re godviliigt upplåta något omr'åde till
cmstjälpningsplats. Då det för närva-
:'ande finnes stora stinkande avfallshö-
gar liggande, hemställa fastighetsägar-
ila om skyndsam behandling av ären-
tlet. När sommarvärmen kommer, stå
{astighetsägarna rådlösa inför utsikten
a,tb icke ha någon plats 'att göra av av-
fallet. fnom ifrägavarande samhällen
i'inns det cirka 70-80 fastigheter.

SöNDAG
kl.6o.8em.
Banitillåten

BDNGT EKEROT
BIR,GIT TDNGIiOTH

ÄIIE OIIBEBG

DVNAMIT
Dynamitarden sjäIv, Bengt Ekerot,

gör en fantastisk prestation. I fjol
fick han Charlie för bästa birollpres-
tation 

- får han den inte för bästa
manlig'a huvudrollsframställning i
år, är det synd om människorna, hoc
est juryn i Charlie-nämnden.

Sydsvenskan,

Onsd. d. l4/4 lill. 19 o. 20.30

40 år lnsd kuttgen
IIeIa behållningen tillfaller

Europahjälpen.

Hernrnots dag i Slutuhp gav 400 h.
till EiiropoJfiå@n" rclq-\$.

Till förmån tör Eumpahjälpen hade
Kinneveds SlrKF-avdetning i tisdags an-
ordnat en Hemmets dag i Föreningslo-
[<alen i Slutarp. Efter hälsninglånfit-
rande av ordf,, fnr Margit Ändersson,
östergården, Kinnarp, hölls föredrag av
,komminister Gordon Möne, Torbjörn-
torp, som talade om hemmet, ungdomen
och familjeförhållandena. SLKF"avdel-
ningens medlemmai uppförde tillsa.m-
rrnans - mgcl-,SliU-avdelningens medlem-
mar en tablå "Landshygddkvinnan ge-
nom tiderna" odh ensamma framförde
SlU-rnedlemmar en tablå i två scener
"Vilket är ditt.hem?'!, allt livligt upp-
skattat av den fulltaliga publiken. Vi-
dare förekom sång och m.usik saf,rt kaif-
feservering.

Hela behållningen, som'tillfaller Euro-
pathjälpen, uppgick till omlring 400 kr.

ffiw#&@dS,
EKVALLEN,FtoBY.
Söndagen den 11 april kl. 14.80

Kretsrnästersirapet
SLUTARPS I. F.

och
FLOBY I. F.

Aftonunderhållning

3585

anordnas'i lokal VIIVfERNY, KItr{NARP, lördagen den 17 april kl. 20.

Program: Sy- och paketauktiön, frågesport, "Yäga, vinn", sång,
musik, sketcher och kaffeservering.
Gåvor {rottagas taåksamt. Alla välkomna.

N. T. O.

't) sZaro,rx i 46 11^,p\atu Sr e*iv.q-



*
I

t7!fu. FrF vonn i KIlr msd &-1
mot SlutarPs IF.

I fotbollens kretsmästerskap voro de
gamla antegontsterns, Floby och. Slutarp
lottade mot varann. Slutarp gjol'de ett
blekt intryck och f{loblpolkuTl serya.d:
gtort utan att behöva gå för fullt' I det
vackra vårvåidret hade c:a 200 personel
samlats omkri:rg EkvaUen, som lå'g torr
cchr fin.

glutarp höIl spolet tämligen bra uppe
rrnder förxta halvtimmen, men men va:r
aldrig i tvivelsmål om, vart segern skulle
gå. Gästerna drogo också på sig en h*,
del frisparkar för' opolerat spel - sårskili
.,1å hi. - vllket kanske får skrivas på oträ'
ringens konto. En del spelare i hemma'
lagöt föllo också helt onödigt ln I den sttjen.
Mätchen var dock aldrig ojust, eJ ens hård
tloby tog ledning redan efter c:a 3 min. då
Klarkvisi från hy. sköt hårt och cf. Görans-
3on sprang: in i nät med måIvaktsreturen
Slutaips bästa spelare var cf. EJdor An-
dersson och hans snabbhet oroade Floby-
försvaret en hel del. Ett genombrott av
Andersson klarade Ekberg i målet fint, och
en straffspark för ruff iåt harl ej heler g&
över måIt1njen. FIF:s Klarkvist var pe
gott humör på sin ytterkant; och på ett av
äans inläer eköt cf. Göransson in 2:an'
Slutarpsförsvaret måste rädda med 3 hör-
nor i iotSa för att stoppa lflarkvist. 3-4
gjorde vi. Lennart Johansson mect ett nar-
ligt tillslag fr. långt håll'

Andra perioden dominerade F"loby ytter-
iigare, och vi. Lennart Johansson gJorde ett
'rlmärkt arbete och 3 måi i följd, det sista
dock med hjälp av en Slutarpsback. .Då
Slutarp slutligen spräckte nollan var det
på sJälvmål av en blåvit försvarsspelare.
Lille snabbe Ejdor Andersson skapade dock
många farllga situationer, som kunde givit
Slutarp bättre utdelning.

Ekbers i flobymålet och backarna Olan-
der och Ingvar Karlsson ha mångårig rutin
att falla tillbaka på, och de nya' E. Hans-
son och G. Alström eekundera på ett sätt
som gör försvaret ganska tätt. Eljest är
lagets stora namn vi. Lennart Johansson,
en verktig fotbollsartist. Cf. H. Göransson
och hi. Oile Nilsson visade goda takter och
med alltjåmt snabbe Klarkvist är det viss
färg över kedjan. Men inför större uppgrf-
ter saknas en vy. - så länge inte Hjelm
från Litlköping är spelklar - 

och halv-
backskedjan biister bI. a. med precision i
f ramspelningarna.

$dmhäil$ff,inning ;

K-Urrtezry {-eLtpezfu.
öppnao för säsongen lörd. den 22 och sönd, d. 23 maj.

VALKANDA HOTTRIO
från Göteb:org.RUNE GRAAFS

Lörd. den 1 I och sönd. den 20

sT00RsYNGlIE
-:]

Delägarna, i

FI!'vann med söndagens seger den av
fotbollsförbundet skänkta bollen och går
vidare i årets I{M.

Domåren T. Jakobsson, Falköping' kom
halvtimmal för sent till matcheD, men re-
habiliterade sig: c"enom en absolut felfri
ratchledning.

0rd. sammanträde
håIles med Slutarps Uektr. Distr.-
föroning i föreningslokalen, Slutarp
torsdagen den 29 april kl. 15.

Ärenden enl. $ 21 i stadgarna.

Slutarp i april 1948.

STYRELSEN.

$l
\

avhåller sin. sedvanliga kem.
bygdsfcst å Idrottsplatsen mid-
somrnarafton och midsommar
dagen 1948.

Utförligare &nnonser senare.

Slutarp den 16 april.1948. 
,

STYREI,SEN

Oåsägg
till sa;Iu.

Kjellberg, Slutarp.

Pontiac opgraftilpö,
tyxutrustäd, radio rn. m., maronfärgad
oeh i skick som ny till salu. ,

Tel. 101 Kihnarp. 4016

Slutarps Samhällstörening
höll i måndags årsmöte i tr'örenings-'

lokalen.
De styrelseledamöter, sor4 voTo, i tur

att avgå, omvaldes och styrelse;r har
följande sammansättning: ordf. B.agnar
Johansson, sekr. E. Sand6n, kassör OIof
Nilsson, E. Samuelsson och G. Itarl6n.
Ers. Gert Johansson och Nils Andersson.
Revisorerna Viktor Pettersson och J.
W. Andersson omvaldes med Gust. Gus-
tavsson som ers.

Den sedvanliga midsommarfesten skall
änordnas gemensamt med Idrottsplats-
föreningen. tr'rågan om anläggande av
ett friluftsbad diskuterades och en kom-
mitt6, rbestående av R,agnar Johansson,
Gustav Johansson och E. Sand6n, fick
i uppdrag att snarast möjligt utreda frå-
gan. Även beslutades om uppsättande
av nya affischtavlor. 6/u-1f,.

Rektor MICIIAIL I{OFFMAN, Vrigstail,
talar för

Il|OtY|EUNOPEI$K Iv|I$$IO1{$

flyktingarhete
I

Kinneved, Nya skolan, tisdag 20/4 kl.- 19.30,

N, Åsarp, prästgården, onsdag 27/4
kl. 15 (syföreningsdag),

Trätlet, folkskoian, onsdag 2L/ 4 kl. 79.30
(församlingsafton),

Brismene, missionshuset, fredag 23/4
kl. 19.30.

Kollekt tili efterkrigshjälpen.

Alla välkomna. 3683

IIAWAIiORKESTER.

Kinnarns I. F.

It[Rarns, $f $ssltlili[nings:
förFllin$

inom X'lotry m, fl. socknar kallas här-
med till ord. allmll,nt samrnanträde i
föreningslof'ol".n, 

. rSlutarp torsdagen
den 29 anrii kL I7.

Arenden: I9+7 års räkenskaper.
Efter sammanträdet' kommer gräv-

maskinen att demonstreras.
Slutarp i april 1948.

3677 Arbetsstarel,sen,

n{edlepmarna i

$lutarps hyggnadsföruning
kallas härmed tiil ord. sammanträde
i byggnadsföreningens lokal, $lutårp
måndagen dcn 26 aprii kl. 19.30.

Ärenden enl. stadgarna.
Slutarp den t6 april 1948. j

37 r8 ORDF. l

SöNDÄG
kI.6o.8ern.
Earnförbjuden

INGRID BERGMAN
Cary Grant Clautle'B,ains

l{otorious
En storstragen kärleks- och thriller-

dra.ma.



Medlemmarna i

$lutarps byggnadsfö rcning
kailas härmed till ord. sammanträde
i bvEsnadsförening'ens lokal, Slutarp
tisåi'äen don 2? åPrit (ändrad dag)
kI. 19,30.

Äronden enl. stadgarna.

Slutarp den 16 aPril 1948.

ORDF.

Kungorelse,
John Fransson i Kinnarp, har hiirstäcles

anhållit om tillstånd till bestäIlningstrafik
för godsbefordran med stationsort i Kinne-
veds socken med en automobil lastande
högst 4.170 kg. last.

Änsökningshandlingarna hållas här till-
gängliga intill den 18 maj 1948; och äga
trafikföretag, som kunna beröras av den
ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka
ärendet kan angå, att före angivna dag till
länsstyrelsen inkomma med skriftliga ytt-
randen över ansökningen.

Mariestad å landskansliet den 17 april
1948.

LÄNSSTYIiELSEN.

V&rhasfid
i Sl,,,tttt,o yts nl.isxitt,'shu,:a söndag kl.
3,1'ro sm. Tal av missionär Arvid AIm-
qvist och Arvid Andersson. Sång
och musik. Kaffeservering. Otfer.
Väikomna.

Mi s s i o n s fö r s arnl, i n g en,

2 $t, hiälparbdare
vid srävmaskin erhåIla omedelbart
anställning. Svar till Mö;no,rps Mass'
utd,ileni,ngsfören'i,ng adr. Slutarp, tel'
102 Kinnarp.

0rd.$ammanträde
hålles med Slutarps Eloktr. Distr.-
förening i föreningslokalen, Slutarp
torsdagen den 29 april kl. 15.'

Ärenden enl, $ 21 i' stadgarna.

Slutarp i april 1948.

STYRELSEN.

Delägarna i :,

Klöoer, titllotei, atsike,
rou- och rotlrö sawr,t

W eibulls T r äd s år ds f r öer
på kiger hos

ERIK SÄMUELSSON.

S[,[JTARP
LI,OVFIiö, IiöDKLöVEn, frntofnJ
samt alla sla,g av IIöKSVÄXT-
och BLOMSTEIiFRöER.

sAlrDnns
TeI. Ilinnarp lltl.

fåirening
inom Floby m. fl. socknar kallas här-
med till ord. allmänt sammanträde i
föreningslokalen, Slutarp torsdagen
den 29 april kl: 1?. t'

Ärenden: 1947 års räkenbkaper.
Efter sarnmanträdet' kommer gräv-

maskincn at[ demonstreras. !

Slutarp i april 1948. : {

.]ol I Arbetsstyqal,sen,

Kinneveds pastorats a,morteringslån
tills$'rkes. 2-al1- af,-

Länsstyrelsen tillstl'rker hos regerin-
gen, att Kinneveds pastorat till bestri
dande av kostnaderna för uppförande
av ny ladugård å ecklesiastika lönebo-
stä]]et Prästebolet 1:1 i K-inneveds soc-
ken tillåtes upptaga ett på trettio års
amortering ställt lån å 68,000 kr.

lf,ömanps, ilsssutdiftnEn$s-

5,ooo kg. klö.tre1[ö
500 kg. TIMOTEJFRö, eit STO 4 år,

Slutarn4

t-

I en kamera
I unphittad mcllan Åstrp-Kinnarp'

| 
^f"f. 

218, FllköPing. 3691

I{inneueds [rk, $lukftassa
hål.Jer årsmötö torsdagen den 29 april
kl. 20 i Slutarp å föreningslokalen.

Ärenden enl. stadgarna sarnt stadge-
ändring.
3837

dräktig, ett STO 2 år till salu å
Siggagården, Slutarp.

3968 Tei, 115 Kinnarp.

l-i Traktor
lav märke CASE bbetydtigt kör'd med

ld:o plog till salu.

I Tel. 101 Kinnarp.
I

Styrelsen.

AI{BUD
infordras härmed å försäljning av gamla
ladugården å Kinneved prästbolet. An-
budet skall innefatta rivning och bort-
forslande av gamla ladugården, vilket
arbete efter överenskommelse med pas-

toratskyrkorådet omedelbart skall
igångsättas så snart vederbörligt till-
stånd erhållits. X'örseglade anbud med
påskrift om innehållet skall inlämnas
till undertecknad senast den 20 maj
1948. Anbuden skola vara bindande till
den 74 juni 1948. Fri prövningsrätt
förbehålles med hänsyn till såväl anbud
som borgen.

Kinnarp den 23 april 1948.

Kurt Larsson.
Pastoratskyrkorådets ordf .

AN BUD
infordras härmed för uppförande av ny
ladugård å Kinneved prästbolet, Kin-
narp. Ärbetet skall igånfsättas så snart
byggnads- och arbetstilstånd erhållits'
Ritningar och övriga handlingar kunna
erhållas hos undertecknad mot depone-
rande av kr. 50:-. Förseglade anbud
med påskrift om innehållet skola inläm-
nas till undertecknad senast den 20 maj.
1948. Anbuden skola vara bindande till
den 74 juni 1948. , Deponerat belopp
återställes till anbudsgivaren mot åter-
lämnande av bekomna handlingar i full'
ständigt och oskadat skick. tr'ri pröv-
ningsrätt förbehålles med hänsyn till
såväl anbud som till borgen.

Kinnarp den 23 aPril 1948.

Kurt Larsson.
Pastoratskyrkorådets ordf.

SLUTARP.
E*ji-4-

LÖHDAG
ilen 1 rn{

kl.6o.8orn
I!arntillåton

: .. .i _i

Jag äiBstrqffir $Eg Karlsson
I huvudrollerna: Marguerito, Vlby,

Sture Lagervatrl, Olof Winnerstraud.

SöNDAG rir. 6 o. 8 em"
Barntillåten.

.. IH&ppa soKes
Sickan Carlsson.

Karl-,Arne Holmston,
Gunnar EJörnstfantl.

EEME]U T
på lager. SANIIENS.
Tel, Kinnarp 1lQn 4091



G;;i;än,
lalbygdsmäsfare.
Olle Thörnoll vann juniorklassen'

Fslbygdsmästerskapen i terriing ginSo i
söndaEs-i Börstls med därvarande IK som
arranäö". Banan mätte 1,?50 m. och Iöp-
tes etI varv av junior- och två varv av se-
nlorklassen' Av 38 anmälda stiillde 17 upp
tlll stert vat'av 8 juniorer och I eeniorer'
siilterligen eliten av vad alliansen nu kan
ståIL& lrpp.

I tuniorklaseen sköftes farthållningen av
Xartenys Sven Bengtsson. Han lyc!?des
dock iate skakå av sig snabbe Olle Thör-
neir, Kinbarp, vilken var starkare i spuften
och vunn på denna egenskap.

Förre Hagenlöparen Harry Nilsson hade
tilltrotts en -segcrchans mot Nils Gustavson,
Tlarp, men'lnför dennes metodiska hård-
draeäins, mellantiden så god som 5'44'8
meJte trän ge eig. Tredjeplatsen bärgades
av l(innarps lovande Eldor Ändersson före
Itlubbkamräten Gerhard Frisk. Sigvard Jo-
hdnsson, Karleby, klarade femteplatsen,
trots en fotskada. Striden om första lag-
pris blev mycket hård. Wilskes lag vaa.n
med platssiffran femton mot sexton för
Kinnarp, men i tid vunno Kinnarpspojkarna
rned fe.m sek. Ändra lagpris, sorn fordrar
fem lnteckningar, gick nu för alltid till
KinnarD,

Bana-n betecknades av löparna som lätt
cch fin och arrangemargen i övrigt voro
förstklassiga.

Resultat:
Sen.: 1) Nils Gustavsson, Toarp, 72'11;2)

Han'v Nilsson, Wilske, 12,25; 3\ Eldor An-
deresbn, Kinna.rp, 72,27,8;4) G. Frisk' d:o'
12,38,8;' 5) Sigvard Johansson, Karleblr'
12;b0; 6) Magnus Pettersson, wilskg, 1_!'5!;
?)'Inserner Älsotsson, d:o, 13,02; 8) K.-E'
f'ant," d:o, 13p9,5; 9) Bengt Arvidsson,
KinnarP. 13,11.

fun.:'i) o. Thönrell, Ilinnarp, 5,43,2i 2)
Sven Bengtsson, Karleby, 5,45; 3) Allan
tarsson. Wilske, 5,49; 4) Ägsar Torstens-
son, Börstig, 5,55; 5) S. O. Andersson'
Wilske, 5,5d; 6) Rune Axelsson, Kinnarp'
6.21i 7) Erik Kjell6n, d:o, 6,40.

Lagpri.e: 1) Wilske 15, 2) Itin:rarp 16'

Tiarp,
jtrn Iättviktare "lånades"

i måndags ,kväll utanför Roxybiogra-
fcn i ,Falköping. En Kinnarpsbo hade
varit på bio och när.han kom iut, fann
han att hans iättviktare var borta. I
tisdags morse återfanns den på Eriks-
gatan ooh det visade sig då att kedjan
hoppat av, varför vederbörande tydligen
tröttnat på det hela. a^/q-ttt-

- 60 år fyiler i morgon, fredag, lantbr.
Oskar Kjellan[Ier, Mosaagården, Blutarp.
.Iubilaren är född i Broddetorp men koni
tidlgt ttli Slutarp, där föråldra: '-:ra lnköpt
lVtoesagården. Vid sitt, gifterrnål 1016 flyt-
tade I{jellander tiU Tunhem clä- ha:: lnnt'
hade en gårt1 på errenCe i $ år'. i922 t1,:i!"

tade han åter till Kinnevecl ::,lli iive;:trg ii
dernegården villtcn han 1936 inköpte. .Iu-
bilaren har alltid visat sig solil en duktig
och arbetsam jordbrukare vilket hans gå,rd
också bär viitne orn. Biand nppdrag kan
nämnas att Jubil.aren är' I{im.e.,'ct1s ao(rkent+
Bf:s oldf. sedan 12 fir tilibeha,. I{en h.år'
yarmt il'rat för hönd*rnne (nanCe såviil
poiitiskt sonr genofil. 4s gkpnli;rliuka orgaDi--sationerna. - zerh-qt.

Iån dll bostäIlsbygge. 'zqlq'qt-
Kinneveds pastorat har hos regerin-

gen anhållit om tillstånd att upptaga
ctt 3O-årigt amorteringslån på 70,000
kr. för uppförande av ny ladugård på
Prästbolet 11 i Kinneved. Länsstyrel-
sen och stiftsnämnden tillstyrker men
föreslår att lånesumman nedsättes till
68.000 kr. '

Kinneved.
ORD. KYBKOST;J{MMA

i nya skolan månd. den 10 maj 1948

kl. 15.
Pastoratsstämma efteråt.

Ortlf.

Fffitbofll
å TÄNGAVALLEN' SLUAABP'

sönd. den 9 maj. kl. 15

SLI'T.4.RP-KÄTTII,STOR,P

Lekafton
anordnas å lelrottsplatson, r1q;
arp, lörrlagen den I maj kl, 20.
STENS LEKqÄNG teder
Iekarna. Servgring.

Kinneveds S. L. U.-avd.

$!utarp'
S nilnf il $, s Fecialbland ni n g

den $oda snnakens ftaffo.

--'
Kinnarps

SÖNDAG
Kl.6o,Eem.
Barntillåten

crl4FLIE crraP+Iry
I den roligaetq fitm qom gjorts.

MCIderrta tider

TORSDAG
k1.,6 o. 8 em.

Barnförbjutlen

l'Manufakturaffär
erbjuder:

BarnstmmPor av bomull,
Damstr:umPolr ttv bomull, silke o'

llo I .ol
u aren ftat9a5

-i KINNEVED med valborgsmässo-
eld nära Nya skolan fredagen den
3d april kl. 19.30 precis.

TAL av kyrkoherde Kurt Larsson.
SÄNG av kyrkokören.
Alla välkomna. - Efteråt N. T. O.-
möte i Föreningslokalen.

' Templet' 1923 Vinterny.

MAR,GARETA f'AHLEN
_ ALT'KJELLIN

i Selma Lagerlöfs

T,r t o

I osen fran
Storm yrtorpet

Ett slagnummer av stora mått,

Ä SIGGAGÄR,DDN, SLUTARP,
tjänstgör

Jupord eos2
Avgift 150 kr. (för icke frisedelston).

Hotteur ars4
Avgift 50 kr.

Kinnoveds m. fl. s:nars hingstförening.

m. m.

AIII till låga priser' .Ett besök tönerr sig'

Tel. 13,4 Kinnarp.

Falkilpingssarisn"

nYlon,
Herrunderklii,der, ren bomull, I

Blth,kiiicler, Mattvarp, Klåinnittgs- 
|

tygcr, Gardiner o. Plastickappor

i'olkabo-Falköping 6--1, Kältilsto-rP-
ft*rtofi" 2-1, -Slutarp-Valtorp 7-l'
HullsJti*Tomten 6- {, BJurum-Blidsberg

68-16 27
61-19 26
69-36 18
33-33 15
27-41 13
33--45 11
38-J4 U
2&-66 10
27-40 I
18-45 3

Axlorps miosionchuc
vÅn pEsr :

söndagen d. 2 maj kl. 16 under med-
verkaä av Pastofeina Qalgren och
Blom.

&- -0.

iiIuIlsJö
Slutarp
J2irr*rrm
VartofLa
!'oikabo
Tomten
Blidsberg
1i alLorp
Kåttilstory
I'AIK B

10
11

36
36
38
18
2B
38
1 1Q

Sång och musik.
Kaffe serveras.
Välkomna från

Kollekt)
når och fjärran.

14 13

148
156
155
154
155
144
L43
t4 1



Matp;otatis,
prim.a välsorterad, önskas köpa (ej
gglköltig), Oto[ Nilsson, Slutaryt. YeI.
106 Kinnaro.

Kiirneveils erkäntla sjukkassa E/s-'rS'
har hållit årsrnöte i Bygdegården i

Slutarp. Av styre,lsdber'.ättelsen fram-
gidk hl. a., at't medlemsantalet under
förra året ökade rned 50 oCh v'id lårets
siu't utgjo::de 313. Under året ha 84
sjulkdomsfaltl anmälts mod tillsarnmans
1,058 sjnrkdagar'. I sjtlkhjälp, läkare-
och sju'khuwård samt l<ristillägg t'ar
från lokalkas,san utibetalats kr. 4,655:71
sarnit i sjukhjälp, rnoderdkapspenning
och kristillägg från Centralkassan kr.
5,219:30. Tillsammans har till med-
lemmarna utbetalats kr. 9,8?5:01.

På grund av den gulsotsepiderni, som
var sär.Skilt srvår [nom kassans område,
visar det gångna året ej något överskott,
u,tan lkassan fick vidkännas en fönl'ust
som doek inskränkte sig titl kr. 9:90.
Sjukhjälpsrfonden utgj'orde vid årsskif-
tet kr. 2,478:76.

De avgående styreiseledamöterna oeh
ers. omvaldes. Kyrkoherde Kurt Lars-
son, som sedan kassan för'fem år 'se-
dan rbildades tillthört styrelsen och diir
nedlagt ett högt upps.kattat arbete, såg
sig nödsakad att avgå ur styrelsen qlå
grund av bristande tid. I hans ställe
irwaldes polisman Ttr. Fal't. Till revi-
sorer valdes G. Wjlgotson, Kinnarp,
samt 'O. Nilsson, ,Slutarp, med Valborg
Clausson och Inger Gustarvsson, Siutarp,
som ers. Sorn kastsans ornbud Vid Cen-
tra,lkassans årsmöte vatrdes expeditören
F. Svedberg, Kinnarp, åeA n-a"nskog
som ers. Medlernmar i styr.elsen ä,ro ef-
ter årsmötet R. Eärnslrog och T,h. Falk,
Kinnarp, samt Gunnar Gustavsson, S.
Ahlqvist och L. I(ar16n, Slutarp. Ers.
äro A. tr'l,or6n och II. Engdahl, Kinnarp,
samt B. Jrlliu,sson, Ta,ge Andersson odh
Gösta Johansson, Siutarp.

En del stadgeä,ndringar,beslutades.
l Bland annat beslutades. att kassan skall
'eiter den 1 ja,nuari 1949 övertaga den
verksarrlhet som rbedrives av Falbygdens
erkända sjulktr<assa dnom Luttra socken,
samt av Siöta med flera socknars er-
kända sjukkassa inorn Vårkumla soCken.

en nedbrunnen ladugård på en annan
'plats än den gamla. Ett åJer"uppföran:
de av ladugården på den gam"la platsen
ansågs närnligen titl en början hli till
olägenthet för planerad omläggning av
)andsvägen Luttra-Älvshorgs läns 

I

__- _+rwf
at I rts.rocKa

upphittad. Lars Gustafsson, Slutarp.

Vedauktion.
Genom offentlig, auktion, som för-

rättas i I'ångon vid ldroitsplatsen,
Slutarp, torsdagen den 20 maj kl.
18, låter hr Nils Johansson försälja
nedtagna björkar upplagda i högar
och något asp, pår,ssånde till ved m. m.

Av mig kände såsom inropare er-
hålla tre månaders kredit.

Slutarp den 12 maj 1948.

4700 Ragnar Johanson.

sor{ t}aG
Pingsttlagen

KI.6o.8orn"
BarntillÄ,ten

Siakan Carlseon
Egon Larsson - Nlls Ericson

Ett glatt svenslit iustspel.

Slutarp-Valtorp 7-1.
I torsdagens match mellan rubr. lag togo

gästerna ledningen med 1-0, innan hem-
,';apojkarna hunnit bii varma i kiäderna.
Ir,Ien så småningom tog de hand orn spelet
och segern var i fortsättningen aldrig hc- I

:-l{i. irerlrmalaget var tili en del ommöble-
rat, sålunda spelade vb. Engdahl, på vy-
platsen där han förresten skötte sig bra.
.t?å hans passningar sköt cf. Arvidsson två
av de sex mål, som kommo från hans fot.
Det återstående måIet gjordes av hy. An-
r.lersson. t{errulalaget gjorcle en ganska
god match och förutom de nämnda rnärk-
tr-.s chb. Juliusson och hhb. Andersson. Val-
torps bästa man var chb. Domare: E.
lUriksson, Ulriceharnn.

tLlg -ug' slutarp-Kättilstorp 6-0
(2-O).

Matchen hännetecknacles av dåiigt spel
frtl,n båda sidor. Gästernas försvar gjorde
en god insats och fick ligga i för hela. slan-
ten, enär deras keclja endast tycktes finnas
på papperet. Det var egentligen bara i
sista haivlek som hi. och cf. vid ett par till-
fäiien kunde ordna till några farligheter.
Hemmaiaget, dår Rehn återfanns som vi.,
gjorde trots segern ingen övertygande in-
sats. f första halvlek kom man ingen vart
rnot l(åttilstorpsförsvaret. Första rnåIet
korn på en straff, som ladee in av vi. Rehn,
.rarofter vv. Strengberg i slutet av haiv-
leken ökade till 2 0. i

Efter paus gick det dock bättre trots I

motvinden, och man kunde plocka in fyra
boilar bakom den gode kättilstorps- |
målvakten. Tillfällen sakaades inte att I

öka målsiffran, men chanserna sumpades. II heqmqlaggt märktes förutom chb. även I

hhb. Kedjån var lernn Oocii me.et- pfus Iför r1y., som i slutet av matchen svarade Iför flera goda saker. IKättiletorp, som lovde på sitt goda för- |
svar, hade sin bästa man i chb. Kallsson. I

Torsten Gustavsson, Falköping, dömde Iutmärkt. 
I

It

å,E ffiKWnON
å pår,lar, L"X4" bräder samt.håv-
stänger håIles i Hassla, Kinnarp, hos
Jolrannes Johansson onsdaeen d. 19
maj kt. 14. Reställling å, virke rnot-
tages.

Fivlered den 14 maj 1948. '

Linus Josofsson.
Likvid för föregående auktion upp-

tages före auktionens början. 4686

Livet p&
Fo!'shyholm

I'oikabo 15 5 3 6 32 -5O 13 i

Valtorp 15 5 2 B 29*58 12t,
Biidsberg 15 5 1 9 40-37 11 |Tomten 15 4 3 8 33----15 11 |

Kåttilstorp 15 3 3 I 21-46 0l
EArr(B 15 1113 18-54 rl

Skan-ÄIvsbotgs Pokalserts. 
i

Trädet B-Slutarp B 6-1, Grolanda- I

Vartofta B 9-2, Kättilstorp B*Åsårp i1-0- 
|

Grolanda I 6 3 0 51-14 15 1

Trädet B I 7 1 1 37-74 15 IF'IobyB S 4 4 t 27-\0 tzl
Äsr -n 10 3 3 4 25-24 9l

.l

.lKronan ersätter merkostnadorna.
, I Lantbrukaren llelmer Andersson i
löstergården, Kinnarp, har av regerin-
lgen tbeviljats ersättning av kronan med

11,500 kr. för merkostnader, som åsam-
'kats ,honom genorn att han återuppfört {

I

Slutarp B e 3 1 5 20*26 7l
IiättilstorpB 10 217 8-47 5
Vartofta B 911773-473

Ir'AF,TOFTA.F'RöIilNDS HÄR,ADSRÄTT
den i1 maj 1948.

Uppropsiistan vid Vartoftatiuget i ti,r
dags upptog endast. tyra mål, av vilka de
tre gällde trafikföreeelser:. En person från
Börstig fick 15 dagsböter ä kr'. 2: - för det
han turder 1947 vid upprepade tillfällen be-
drivit oia,ga yrkestrafik; en person från
Siutarp fick 1.5 dagsl:öter ä kr. 3:- för
att. iran fört bii utan att inaeha körtillstånd,
och en person från Norra Åsarp fick 12
dagsböter ä kr. B: - för' samma förseelse.
En mejerlst dömdes till 20 dagsböter ä,kr.
8: - för clet han sålt ost med f,ör låg fett-
halt. 1{f,-1r'

Renhållningsstatlga föreslås för Slutarp.
Förste provinsiailäkaren har nu ytt-

rat sig över den tidigare refererade
skrivelsen från ett antal fastighetsägare
i Slutarp*Kinnarp att länsstyrelsen på
grund av vissa påtalade missför,hållan-
den i fråga om renhållningen måtte för-
ordna om antagande av en hälsovårds-
stadga för ifrågavarande samhällen.
Förste provinsialläkaren hiträder sö-
kandens förslag odh föreslår i första
hand en renhållningsstadga. Vedenbö-
rande hälsovårdsnämnd torde böra åläg-
gas att inkomma med f,örslag därtill.

- l|ls-t{E ' -

gräns. 'Senare visade det Sig .att vägen I

hunde anläggas på sådant sätt att hin- i

der inie mötte mot att ladugården för- i

blev på sin gamlä,plåts. tllt-{(,. . ,

I F ALI{öPIIfGSSA]?1.ENT

fortsritter i öuri,gt Btutarp si,n klapp-
jakt efter Mullsjö. De tuå senaste mat-
cherna ha så,lunda inbrdngat 11 pod,ng

oclx 73-7 i målkuot. Men il,et tycks
cind,å bli suårt att inhiimta Mullsjös
poringftireprö,ny. Det senare Laget tgcks
nrimli,gen ha enilast gwrc.ka gitna uims-
ter kuar unil,er restsn ans t(tsongm.



fiINNNVED. ts/s-rf. Gösta A. klev dirckt upp
7!{s ä eliten rned sina 15,f3 m.

ord. kyrkostämma har.hållits med Inn-l fJUl3g* f\. IXIEV L"t
neveds församling, valvid räken:kapcma I
ffi;är;;ä;;å"å?tö''edrogosochgodkän'l utls- . !?l _ _ _tu"Lif,fi,:,xäJ,ifå:i":#":iäå'åun r'0,u'' | -16' H ellten med
de kassorna uppgingo tili följande belopp: | 6ArL aw ac,lihot)
kyrkokassan t<i Z.tqO' hass-an för kyrkiiga I *
äåä;iåi"i?:'iöi:-, ää;'A.;är',""*"'"'e"ä | ..Enrrast..3åqo_t öv.er 100 personer t 

"+: I --1I"11"..1:""^:3l1rytl^31Tr't3^,ilf:i-:Tfona hr. e28:e8, g.""i.ä*å;;; t!iq,:l I yil*_p:q.tilr ödenspran pa ånanaag".,..elå1T:.ltY?::l?t-l^'l::.i1"9:::Y"H'l"i:c11rulru rli' '^*",räi"ro"ä t * aeo,zs I xrurt"naae anordnat dna nationeii" ter'- l3*1:t:,11::"1"jj?,*"1*:".!-l_l;I *1Ä. G. Johanssons gravpa' u' dvrro*r""'^" "^*''.'c",b|, +ö, icn"""no, l linga.r -- konkurrensen från fotbollen ochll så.dan diskusspecia^list som l*ars--Å^ke Jo-
vinsådeskassan kri, 1-Är.^- r ^lztan,.-z' rlrt I rrer rronr*o rrä,ryar rror rÄr crarrr nai 'qr lä;ä;":"iläää]ä'"x stryka på foten:vlrl.dusD^@rJor: -'ot 

"oiot.'1-.1:..!: I l* ,ll:*:' y.1.*_"31r:l-:?ll r.?:l yl: ilå?ff;, ?I1ll?f;"'l"u.f'gf,?- n*"t?t:.lgravkassa kt. 947^:^25, 
^fil?t'";:ffiilt. ä'z'e'äc, r."*an för lcyrkans I emellertid sync1, ty det som här bjöde var l43'75 rnot 43 m' Jtimnt' Så ekulle man även

äJ;;;;;;;; r.' s.soo å;'t;r andra-kassa I sannertigo" int" värciagsmat. ..gta.tqr p.1"15 i *$:13 *Y*lt*9;*3L.1i3Jo1å::g::' ":i#;t:iäffiffd;;-. G;""rente, rör sammf i m. och åera i hula höia inte till det ajtttttr i :*i:l-.?ff:-g:..]:j ,q:::t "l'::ti9:.,"iq.{iiläääiä.i]äö.""""--"- ;"iis"";;t åti o"r """ "'' nvsåå"r eget' jeo."non, Fler':r1iunga, docksedanl{ar!-Axei*:-'Å;;;; 
dag höus pastoratsstämma son, slo- pi:esterade dern, är nrå u'r anl"ed- i5".1T-":-gil"1l:iq l?:::-på^:1ii3^13*pf*;,,i_ samma dag hoils pasf,oraf,sslt rirxH 6on, soirr pi:es[er&oe Genl, ar Dara en aruea- 

i

nax"nsr.åpåiru. tå" a" unå.i stämrnan hö ning till ytterligare gtadie. . o-ql t]q^ d.et I 
B-finåIen visade sven Äxelsson, f,'ÄrK

"äää-xuJ"år"" 
godkändes och ansvarsfri- alltrör vanliga här ej ietler att löia 100 m. j8"nl?- 9,?.93,_T1^T.:'r,ri-*F

iräiTJtiöäi&" rd;"såå"åå a"" rörvalt' på- r0,8. : i *":"1i-";1.,tif::;,:::5:''l''y står sorn arran'
Ilåda sakerna hände emeliertid viA I gör, gingo tävlingalna vål i lås.

ning, lldud öancrrtd rralrqo grrlelrvrLlu vlu I

IiFT,;I''I-tävlingarna och de som svarade för 
11

denr., voro Gösta Arvidsson, FÄ-IK, resp. I Resultat:

Byggnatlstillståntl UIS-IÅ, I Gunnar skoglrrnd, KFUM Borås' 
ff^.aogo I1.:^1) &. Srg"bv, Viking,en_-G,Fs,

"J | _ '- $2,A5p; 2) $ven-Olof Andersson, IK Wilske,
har av arbetsmarknadsstyrclsen läm-l Orn Göste A. ilz,at,z; 3) N. Sanrlberg, Jönköpi'ngs AiF,

för ett på lunarp, Tyskahemmet, Sand- | r,.åi-nti.gcr en snah,btret ochr en force i o. lii,ål

nats ,bi. a. Olof Gustavsson, Källegår- | ä. egentligen inte mer. att säga än atL l:an',12,474; 4) J. Gregory, Flagens IF, Skövde,

den, rFriggeråker, för ett bostadshrr. dä", 1 "" med sina 15,13 tog det avgörancle Eieg:et !2'52,0; 5) B. Davidsso:l, Iitullsjö ff,2,57,4;

Mattias Karrsson, Frö:_r"t;Jö; ;;;:l iåi'i:llr"Htmfå".1*år"'r'o? u3"i'.lfl it'*r"11:l-'a"' ,fi:;*i:, T;,?:5iår o,*,
'by Bossgården 1556, Nils Johansson, l trunirät ial<tta Gösta på nä=rmare håll. ne- 1fS.l:; 2) Ii. Ai'virls.,,.;', 

''aiköpings 
aff, ta,CE;

Äsarp, för ett i Kinnarp, Kinneved, lant-l dan i f.ioi var han ju uppe och nosade fa ji) t3rs--Andersscr:,5l:ackan..Karlsbcrg, 1t,09;

brukare viktor r{aron,-Klövåsen, Äslätt,I il:::i:':fl:3:",1.,,.ått^^*"ii:,?% },":} lXl f ,*9.*^j"'*.:::.,i-1 %^t-?:lryt ,kl:brukare viktor Karon, 519t?T"l,f11lt: I ä;;*"';:;äiäuri,rg och dårtill såi ti.rist ixr,.'rffååil";;"ä;;ä;,?";iåi;s;' iöä;
Äsle kommun, för ett där, AI3 Slutarps I skulle nå ett så gtåinäande resuitat, det är i sl nr.e.''nr" Änd.r-"r,,.. ral:.eby, rr,oÄ'
möhelindustri för nybyggnad av ett ho-l ilccli ägr.at stt får'våna. Efter att nu ha I r0$ä.: 1) G.3k,:1,i,:rci, KFTJ1W, Borås, 1O,B;

Äsre kommun, för ett där, -r'e stutarpsl :iifl:''år';1'r1JiY'iåå,1ffi ffiålii'J:.'"'i'#iåi'ä,,.åHi"äiä;,;;;;:äiåi1"ffi' 
1r'ör;

mö'belindustri för nybyggnad av ett bo-l dccli ägnrt ett fårvåna. Efter att nu ha | .Cc ä.: f) G.:l-,:L:.,,:r-1, Xfine. Borås, 1,0,8:

stadshus på Backgården 71 i Slutarp, l rett ltrir,;tn tvivlar rnan emellert;d inte på l?lFe:l Custar,.: :. r:f:.cJ<ans IF. Karlsb6rg.

Kinneved, Holger Fredriksson, sandhem, l ar:i h:rr trlrcl{et snarl kornmer att göra be- 110,9; 3) [rai'ry Gl,, r-sscn, Fa]köpings AIK,
:,^:;:-:1_.--:-;'l t;iiil:gt liånp;re. I sina stötar visade ha.n !11,1.; 4) Bertil Gtula.vsson, Tidaholms GlF,

för ett på tunarp, Tyskahemmet, Sand-l nåir,li:l"rn e; snat;,bhet ochren force i o. iillål
hem, Folke Mann och Lars Gustavsson, l r.i,i,:. ir,'r-;i),nn,Jc nr,rr:lentcn, rlorrr :.rlan tidi- l15r)0 m. A-final: l) Sigge Persson, Herr-
Floby, för ett på Trädgården 1336 där, I s;-rr: illrl'l rirl.i..l<neppati,:":"^1-"""."1i^u 

^11 ltj"-g3 ffi,^$@,91?l Karl Axei Persson, Kin-
Fritz rohansson-, Mulsj6, rör ett på ro- illf;;;;J 1,,,,r0*; *i'!.::?;'å'"å';iff åäl l1fftr,ffå,r1å1,1r 

tå"H"irffl"ffJ:
restorp där, köpman Karl Bergman, Var- c,," ,,,i|,."i,: slötei r,.rätte 14,62. Näst I hohäs IFII, ' +jii,*:, S> Sigvard Johansson,
tofta, för ett där, Birger Eriksson, Jön- iäirgst:r ';;rr på 1,5 m. jämnt _cch clessutoar I Kartreby IF, 4J8,8.
köping, för ett på Gunnarsbo 12, Habo hade han ett nar pu.1a;.e-0,;-9jt1t:-*1j*;1,^Plhy3'.1) *.",tut1**"'Falköpinss Atr<,

kommun, snickare Lennart Svedkvist, son ka,n. med cle för:utsättningar han har gå I *,zr; z1 Lars Åke Johansson, skackans LF,
IånpJt. Ilei gäller att förvalta pundet. I Karlsborg, ,[3,00; 3) ]Iasse Gustavsson, Jön-

Habo, för ett i Kyrkeryd där. IVIot 6en Jprudiand_e..kraften'och snabb-lo.;pittg ä$','SS,,'; tl-S S"äå]'iiä"ä"
he1-en hos brodern Gösts verlrade Harry I Ir. S2.34.
,.4r\riiirson niistan blek" Nu s.glnade han 11 åO0 

'm.: 1) Holger Johansson, Falköpings
på 1,4,08, över _metern..efter Giista.. ..T.*llelK, sl,a; ä; H, wilretmsson, i{F\rM,-Far-
övertre.mpar tala för övrigt sitt tydligall,toplirg, M,'l; il I{. Lund.ströin, Jönköping:sprÅk. _ _lf atf, fs,z; *; B. Wberg, Kälu:lge GIF,^55,b;

| [Iöjd: 1) R. Getuent, IFT( Skövde, 180; 2)
lArne Nilsson, Bredared, 175; 3) Fo}ke Gus*l, ar i

- 

ltavsson, ShacJcans IF, Karlsborg, 165; 4) Six-

t ki^norps festpork I |;Hmffi,6,30; 3) Ni.h Andersson, Jtinki!>ings AIF, 6,28.
1500 m. B-final: 1) Sven Axelsson. FalJ<ö-spelar I lp;g"-;x, t,u,t;2j Axa; pers6o;,'Ktubb-

liir, {,19,8; 3) B. Thun6, Iffi( SJ<iivde, 4,20,6;

l^ I I il Ä-IIa:r Larsson, IK wiislrs, 1a23,2; S) G.

Ung \f fOOTS | "'*'KinnarP' '^'*-_
välkända hottrio fr, G$tebong
upp tiU DANS på lörd. o. sön.d.

SPEL och SERVE&INGAR

Va-de kväll ger trion
Ett SCENUPFTRÄDANDE.

llill "våren* trevligasto fest
inbj nder

KINNARPS IF.
Kommitte rade.

trffiKffiffi&å
å TÅNGAI/ALI-EN, SI,UT,4.BP,
söndagen den 23 maj kl. 13.30

FANK B_SLUTARP
Kl. 15.30

FLOBY B-SLUTARP B.

StutarP zzls'qt'
möter på Tångavalleu FAIK:e reserr'eir kI.13.30. Det bör bli två såJrra poiing för
hemmalaget.



+-4,
Mullsjö
Slutarp

,"artof la
;'ail*;rho
iiiirlsbe;:g
'.,/altorp
fonten
tr{ättilstorp
FAIK B

lrärlct E
Grolanda
.,.'lcb3r E
r.sa.rp
i-lrrtavn El

Kättilstcrp B
Vartofta B

Falköpingsserien.
Faiköping-Mullsjö 0-8, l-oikabo-Slut-

arp 3-4, Blidsberg-Kättilstorp 6-0, Val-
lorp-Tomten 3-3, Vartofta-Bjurum

16 15 1 0 85-20
1674 1 1 7a-22
16 9 3 472-40
16 6 4 6 37-37
165373ö-54
i€61946--57
16 5 3 I 32--61
16 44 8 36-48
16 3 310 27-52
1"6 7 L74 LB-62

MÅNGA FrNA R,ESuLTAT e$4g,
sft,go d,agms ljws ui.d, Kfums friid,rotts- )

tci,utri,ngar på, O i!,ensplan gtå, a,nnctnd,agen.
Mest gl<iiljande ur falköpi,ngssynpmtkt
tsar giuetuds Gösta Aroi,dssons 75,15-
metersstöt i kula. Hans jcimna serie ud_
sar ocksd,, a,tt d,et inte uar Irilga onl
må..gon slwmpstöt, Resuttq.tet tir gi,uetuis
nEtt gtersonligt rekord, 

- me[L i,nte minit_
re ci?t 35 cm. putsad,es d,et gamla _ och
intresswxt skatt d.et ometd,i,gen bli, att se.
onx det blir gttertigare putsning a,u i,
sonlnld,r. Kanske rent aD ?h.age pet_
terssons skara.borgs,rekord på, j.5,55 kart
rd,ka dn i, farozonen.

ÄVEN I DISrIUS
ui,sad,e dnn gode Gösta framfötterna

och slungad.e i,utig slti,uan niira [l m.
En negati,u öuerraskni,ng bleu d,ciremot
storebror Harry, som i, kula tcit si,g be_
aegras med, d,t"yEa raetent, och i, d,iskus
!öredrog att brAta triuli,ngen. Hcir fat-
t6Å d,et rinnu åtstti,lti,gt i" d,en gatrtla for__f

En cykel,
Smålands Original nr G8ggg, bortkom
natten
dagen.

mellan Pingstdagen*Ånnan-
Rättsinnige tilh'aratag. torcle
Ir, den i LilleE. Kinnårn.återlåmna den i Lilleg, Kinnärp.

FaIköpingsserie.n"
Kättilstorp-I"olkabo 10-1, Slutarp-.

Falköpturg 0-O, Mullsjö-Vartofta 7-0,
Bju,rqm-Valtorp 6-4, Tornten-Blidsber'g
3-2.
.[fr.uliB lo
Slutarp
!lir trrr:r
i,rartcfta
'lomten
Blidsberg
Valtorp
l'olkabo
i{ättilstorp
I''AIK B

Skara-Älvsborgs Pokalserie.
Grolanda-Kättilstorn B w. o.. Slutar:o E

i -I.loby B 1-3, Åsarp-'Irädet B 4-2.
Grolanda
Irädet B
Floby I3
Åsarp
Slutarp B
Kättilstorp B
Vartofta B

öf,

t1
as
Iar

1i
\2

o
?

1? 16
l? t5
1? Li
776
rt o
at o
775
fl a
174
77 1

27
34
4E
110
39
3B
310
274

fi2--2} 3:r
"{ i 22 :it
7t--44 2i;
?f /4 if

39-50 1{
48-60 i3
36L67 13
36-64 13
31-53 11
18-62 4

Skara-Nvsborgs Pokalserie.
Trådei B-Grolanda 5-4, Slt:tarP B-

ir.rarlr li--'3, Floby B--Valtofta B 6-0.
108
106
.LU O

l)- J
1n ?

102
10 1

1 1 47-48
3 1 5t-78
4 L 33-10
44282'-{
2 5 23-29
L 7 B--47
1 8 13-53

aa
15
L4
10

E

1,1 73154-1977
11 81244-22 17
11 6 4136-11 16
7244432-2972
11 32624-32 8
11 218 8-47 5
11 1191"3-53 3

Kaffekort
SLUTARP månd. 24 maj 1.5-L7.
VÅRKUMLA månd. 31 maj kl. L4.

BRISMENE onsd. 2 juni kl. t0-L2.
EKARP onsd. 2 juni
KINN.dA,P måndagar
De, som den 19 apri! å ,grön blankett

A 150 dehlarerat höns, kunna nu å blan-
kett C 500 ansöka orn tiildelning.

Glöm ej att avlämna veddeklaration,
samt den vanliga 1-juni-deklarationen å
areal och kreatur!
4921 Frökinds Kristitlsnämnd.

utlämnas:

15 och 17.

9-72. Tel. 28.

6lr"L('

Betesdiuren
tiII

släppas månd. den
vid gården. Likvid

Tel. 54 Kinnarp.

llarry Arvidron

Harry oeh

önarp
24 maj med samling
vid sIäppningen.

4805

F alköpings Befälsutbildningsförening och
SJ:s pistoiskytteklubb tävlade i söndags i
riksskyttetävlingen i pistol å hemortens ba-
nor. Inom befäIsutbildningsföreningen ble-
vo de bästa resultaten:

7,65 Walter: 1) John Sidevall 152 poäng,
2) C. E. Carlehed 151, 3) S. Barnö 749,4)
N. Lundin 131, 5) K. G. Johansson 120, 6)
H. Högberg 118.

M/40 (9 mm..): 1) E. Englund 152,2) N.
Bergsten 744, 3) G. Passberg 138, 4) Ä.
Schortz 132, 5) Mårten Gustafsson 728,6)
A. Skantz 112.

M/07: Hj. Moberg 106.
SJ-skyttarna uppnådde följande resultat:

1) Flarry Arvidsson 154 (dagens bästa re-
sultat), 2) Y.-F'alk:150-, 3) Ivar Jonsson 143,
4) S. Ahlin 138, 5) E. Kavlert L37, 6) c. Jo-
hansson 124.

SA*l* zsls-qF.

bärle pirfiolrlxyll.
_-Jumbolaget stod för bravaden att lugga
Slutarp på en poäng i en mÄllös tiliställ-
ning', vllken går titl hävderna som en av de
särnsta matcherna på Tångavallen. Det
brasl i taktiekt hänseende hos hemmalaget.som 

så.gott som hela matchen pressade tili-
baka motståndarna till deras egen plan-
halva dåir alla i "spelet" deltagand.e voro
försam-lade, så när som på Slutarps chb.,
viiken höll sin målvakt sällskap. Det blev
inget utrymme för vare sig framspelningar
eliel' skott och Siutarps for"wards blevo ett
lätt by'te för dei samlade falköpingslagei.
:orn även gärra spelade boilen över sidhn-
.,eil1å. Gåsternas rnålvakt var den som
horn att .l4ärhas mest och med tur och
shicklighet räddade han sitt mål fr'ån på-
hälsnLngar.

'J. f!. Sancl]:erg, 1-irn;,rele, dö:nde,Kinneveds skoltlistrikt. &lr'vLt'
Kinneveds folkskolestyrelse har hos

regeringen ' esvärat sig över att skoi-
överstyrelsen vid fastställandet av or-
ganisation$planen för Kinne.veds skol-
distrikt 'struki! växellovet för klasserna
3-€. F olkskolestyrelsen yrkar nu att
regeringen skall mtsträcka detta växel-
lov att i enlighet med den av kommunal-
fullmäktige antagna organisationsplanen
omfatta klasserna 1-6.

I

I Xlnneveds Skytteförening

I 
hade i söndags korporationsskjutning vari

I 11 lag deltog. De bästa resultaten blevo:
l1) Slutarps Snickerifabriks lag 282 p., 2)
.F'ala Jordbrukare lag 261, g) Egon Johans-
sons lag 257, 4) Axtorps Jordbrukare lag
255, 5) Söder-leget 2ö2,6) Karl Karlssons

t!$A ffiy,åtuoEuarf *. 
i 
"",.i?,1,$:Tfl å:Hif#"?",n"n1,,, o

'Ändersson 9?. 3) B, Engdglr't 92 4) tr! -rn-Till de s. k. {)s-proucn i ri.ydboilol:n nästa, ,,andersson 
97' 3) B' Engdahl 92, 4) E' Jo-

söndag ha bl. a. ?I"r.y o"d cö.tr A.;iå;- i lhansson 91' 5) s. Johansson 91, 6) B. Rag-sondaS: ha bi. a. Flarry och Gösta Arvids- i llrduööeu v!' o.t D. .ronansson vl, 6) IJ, ttag
son kailats. I I narsson 90, 7) E. Gustafsson 90 p.

-- 

ll KI. I-II: 1) R. Fredriksson gB p., 2) K
löman 92, g) K. Karlsson SZ,4) c. Johans_

Kinneved. I lX"::'-:] 5:":f nl'u^) T svenslo.n !r, !lruuEVLu. I lO..pleson gb, g) G. Andersson 84, 9) E.
EXTRA PASTORATSSTÄMMA I lreran 83, 10) H. Johanson 81, 11) R. Arp

i Nya skolarv månd. den 31 rrri 19481 |to p'

TEHAFT[|N
anordnar Kinnarps Samhällsförening i

FDSTFARKI4N, KINNAR,F,
lördagen den 29 maj med början kl. 20.

F'OLKLEKAR
med musik och ledare.

SERVERING.

f uT'ts0t.1 . Lds-q6,

Slutarp-Palköpings AIK B(H.

I rojkserie. I

I f dagarna har en inbjudan utgått till för. I
I enlngarna, i Skara-Älvsborgs pokalserie I

I om bildande av poJkJagsserie-. -Även 
andra I

lntuliggande föreningar kunna få deltasa lr
I eftcr hänvåndelse illl Gustav Gustavsson. | |

f Tel. Kignaryr 113, zrK-vlt. : 
I I

kl. 15.
Orilf.

z.V/y-nr.



Ti;ii,

kuln i

Slutarp.

5140

Rovfrö
till salu.

SAND6NS.
:c

All korning
över mina ägor är rru förbjuden.llön-
:r,rp, Lillegården.

Gunnar Carlsson.

Sticktorv
salu å

?$ $t,
nnes till sirlu.

li-
li

li
li

li

li 
ti

l:

,IINN ARP-KARI'E BY I FRI.I DROTT.

i ryggen och hade som följd_ därav__det
Falköpingsserien i | l,",iåf"'r." *påtot uoder för.sta halvlek. Någ-

Slutspelad. I I ra rnåI blev det dock inte.
Blicrstrerg-Foikabo 7-2, Yanotp::$*L I I Efter sidbf't"t 919I q:1-s1l"1p'j,1*^1:;
,iå'Iä rårtrrt"-.St.ttarp'0--4, Fall<öpi"gl lmineracle, öch redan.efter c:a 5 min' spel

,r;:ir*io'p 4-3. 'iomtå--B;urunr ' ]-l llaol taqlt-titl""-* "lF-:lt:P,,,'.låi"^9
78 t7 1 0 ee-23 es | | i-j, oöh några :lIT, "**iu illtryt,9ti'lullsiö 1ö rr r u vr-Lo ""' ti5at.i" t"it ti.i" *år.r De flesta av målenji"äö iq tq ? ! !2-72 33 | | -""-. harrorrroq qnm rörsznrcrarlh,riä il ä t 7e-46 zs I lmåste betraktas-so* -!öiy?-T!?bl1{:ilH:iL i; 'ä i ä ä;-;ä iol | .Mpqql,ul..y"T !: ö'".",F"3**a tråkig och

i]Ti"':" iä ä 1 q ti:ii i[ | l"ilJliti"tarr,'i"g' t1F-"tr'
å;i#;;s 1q I 1 19 12-i +? I I

Vartofta I{emvärnsområde
firar

l|emuärnst$ $ag
å Idrottsplatsen i Slutarp sö4dagen den
6 juni kl. 4 em. med bl. a. utdelande av
'förtjänstplaketter och tjänsteårsmär-
,ken, sarnt parad för fanan.
' Ilemvärnsrnännen infinna sig kl. 3 em.
Utrustning: Uniform m/39 oeh vapeni

Allmänheten hälsas välkommen.

Hemvärnsornråtlesbef älhavaren. .

-Qeke#fuvrL
anordnas å
TÄNGAVALLEN, SLUTARP,
onsdagen den 9 juni kl. 20.

STENS LEKGÄNG
lekarna.

Ieder folk-

K. S. F.

l{ CI $l $ I äF.q*'å-ilt$:tä?,fi';"?'å1
I Stelctt 4x100 m.: Kl*iIM 49,0, I{innarp

Lyckoma, Slutarp. | 
6z'z'

-t

::T:;;' la b B 10 3e-74 13 il::;;: 18 b s10 3s-71 131 r-
l<ätirr,åru * 4 811 1+-5^! 111 | _ bls

| 
**-ä - 18 z z 1.4 ,r-uj u 

| | l{i"*r*p ,EoE l{arleby -{r.

.,rNNAR,-KARI'E.B, I FRIoIDRorr. I r

!n kiubbmatch i fri idrott kornmer i | . i Vartofta.-rSlutarp G-4.
i.-r.rgon ki. 14 att utkäirpas i Kinna]'p mel- | | Slutarp drog liingsta strået i matchel

1 
an "Karrcbv och Kinnarp. zq/s-,li. I l*"*#;rX%.t 1*f;,*j,u""1";"#,1å"?:fI I | ,)-;. 

--+".toiiu 
itariåe upp med vinäen

ffifjstn Årtlidsson ualtlt

Hydboholm.
Gösta Arvidsson, Falköping, segrade I

kula. vid de 5:e Rydboholmsspelen, sorri
glngå av stapeln i söndags' Elans resultat
6tov tOr honbm ganska blygsamma 14'84'
men så voro heller inte banorna i bästa
strrick, och dessutom har Gösta den sista
vechan ar'tretat 1 skogen och var dä.rför en
srnula stel i lederna. IIan trodde inte sjäiv,
att han shulle komma över 14-metersstrec-
ket. Nu kom han i alla fail över 14'50 i
samtliga stötar. Göstas vårste konkurrent,
Thage Pcttersson, Lidköping' ställde inte
upp. Hatry Arvidsson slutade- P! 3:e plats'-öue Lind6n fick revansch på olle Ljung-
grcn för nederlaget i Giiteborg. Hans- tid
7.ö2,8 ger honom även äran av att vara års-
bäst i Sverige på dlstansen. Stig-D&niels-
son, ÖIS, rehabiliteracle sig också gelgm
att r'lnna 100 m. med ticlen 10,8 före irlän-
daren Gregory (11,0). Bosse Eriksson kas-
tade släggan 53,18 m.

Håkan -LidmåÄ vann utan några till sy-
nes större ansträngningar korta häcklop-
pet före Börje Rendin från MAI.

En av tävlingens intressantaste grenar
var mötet på 5.000 m. mellan Gösta Jacobs-
son och Bertil atnertseon, {Jppsala. Tredje
OS-aspirerande part i Ioppet var. Moheda-
Johansson. Albertsson hängde lått med i
"Jacobs" atrltför tama tempo, och när lö-
oarna gått ut ur sista kurvan slog han om
till spr{nterfinish, vilken inte "Jacob" med
bästa vilja i vårlden var i stånd att besvara'

Resultat:
IIäck 110 m.: 1) Håkan Lidman, RYdbe"

bolm, 14,9; 2) BörJe Rendin, MAI, 1ö'4-'- 
-.

Kulstötning: 1) Gij'stå Ärvidson, Falkö-
olnes AIK, t+,9+; Z) G. Hernfors, IF Kville'
is,a:8; 3) liarry Ärvidsson, Falköpings AIK'
13,80.

?ioja, r) A. Dureg&rd, Skara Itr', 1,85; 2)
G. Lindecrantz, öIS, 1,85.

100 m.: 1) Stig Danllesson, öIS' 10'8; 2)
A. P. GregorY, Eire, 11-'0.

Löpning- gÖO m. res.-gtäns- 1.55: 1-) 
. 
OUe

Linclin, lF Erfsborg, t.52,8; 2) olle LJung'
glcn ÖIS, 1.53,3; 3) Rune GustaJsaon'
iön](öDins, 1.53,8.

Löp;inä 400 m.: 1) J. P. Reardon, Fire'
+s,zizl B*ebbe storskrubb, F inlanqt 50,3'

I,ötrnlnq 5.000 ryr.: 1) Bertil Albertsson
Ijnnsala 

"tlr. M.+t,Z; 2) Gösla Jacobsson
ili'Y.n"r. i,4.42,2; 3) Erik Johansson, Mo-
heda, 14.54,8- 

Slåerxastning: 1) Bo Ericson, öIS' 53'18;
Z) Bv"r't Linnö, Elfsborg, 50'09.

Löunins 1500 m.: 1) G. Bergkvist' Gefle
fr'. 3^.SS,O"; 2) Sture Landqvist, Viklngen
4.00,2.

Siavhopp: 1) Erling Kaas, Oslo, t',LO; 2)
Rasnal Lundberg, Södertålje, 4'OO.

LöDnjns 200 m.: 1) A. P. Gregory' Eire
zz,zi zl Sttg Danielsson' örS, 22'6.

KFUM MöTER r.INNARP I x'RI IDROTT.
Eq klubbrnatch i fri idrott kommer i

kväll kl. 19 att utkiimpas på Odensplan
mellan I{F-UM och l(nnarps IX'. Grenarna
bli föUande: 100, 400 och 150O m., höjd och
Längd, hula, diekus och spJut samt sta.fett
4x100 rn.

I rnr:rgon resa I(FIIM:s l8-årsJun. till
Skövde i och för klubbmatch mot Hagen.
t höstas rnöttee de båda föreningarna på
OdensDl&n - då vann hsrrunsfiiasningen -'octr K!"UM å.tergä.ldar nu allteå besöket.
Tre man stäIla upp I varJe 8TeIr. t1g-*t,

E{FIJM vanlr Sver glb-*!'

*iåo*r*p i fri idroll.
De+" blev KfLrM, som gick sogrande ur

fi'iiirottsci;:abbningen mot giistande lli:rn-
orps trF på Odensplan I tledage. Siffror:ra
kunde skrivas till 48---44. eedan "hemrrla-
laget" vunnit en klar och övertygande se-
ger i den avslutande - och avgörande -stafetten 4x100 rn,

Följande resultat uppnåddes:
100 m.: 1) Stig Karlsson, K, 11,8; 2) L.-

S. i:.liisson, I{, 12,0; 3) O. Torstengson, Ki,
iZ,J; 4't $I. 3and.6n. Iti, 12,6.

40riJ i;i.: 1) O. -i'hörnell, Ki, 54,0; 2) 11.'r.iiihcirnscn, K, 54.3; 3) Stig Karlsson, K
55,8; 4) iil. Sand6n, Ki, 63,6.

1500 rn.: 1) Eldor Ändersson, Ki, 4.28,4;
2) G. trrisli, }{i, 4.41,8; 3) Y. Lindgren, K,
4.42,8; 4) Stig Karlsson, K.

iluta: 1) E. Arvidsson, I(i, 11,78; 2) L.-8.
Linnarsson, K, 11,09; 3) G. Frisk, Ki, 10,60;
4) Ft. Aineman, K, 9,93.

Disktrs: 1) L.-tr. Linnaxsson, K, 32,65; 2)
Ä. tr{olmström, K, 28,86; 3) Eidor Anders-
son, Ki, 25,65; 4) E. Kä116n, Ki, 24,58.

Höjd: 1) O. Thör"nell, Ki, 155; 2) tsernt
Jonsson, K, 155; 3) O. Gardemar, K, 15ö;

i lriidnollsrna$ehexl.
Kinnarps I!' slog i siindags Karleby i en

klubbmatch i fri idrott på Tångavallen'
Slutarp, rrled 46-42. Resultat:

100 m.: 1) O. Thörnetl, Ki, 72,1; 2) M'
Sand6n, Ki, 12,5; 3) R. Kardell, Ka, 13,1; 4)
A. Andersson, I{a, 13,2.

400 m.: 1) O. Thörire[, Ki, 5?,0; 2) Sven
Bengtsson, I{a, 61,9; 3) Sigvard Johansson,
Ka, 66,2;4) M. Sandön, Ki, 69,6.

1500 m.: 1) Sigvard Johansson, Ila'
4.37,6i 2) Sven Bengtsson, Ka, 4.31,7; 3)
Frldor Andersson, l(1, 4.44,8; 4) G. Frisk,
Ki. 6.23,2.

Kuta: 1) A. Frisk, I{i, \2,22; 2) Anders
NiIEson, Ka, 12,00; 3) Arne Andersson, Ka,
L0,13; 4) M. Sand€n, I(i, 9,18.

Diskus: 1) Anders Nitsson, Ka, 36,90; 2)
Är-ne Andersscn, Ka, 33,79; 3) A. Frisk, Ki,
33,02; 4) Ä. Torstensson, Ki, 23,75.

Spjut: 1) A. !'risk, Ki' 45,48; 2) Anders
t\ilsson, Ka, 44,28; 3) Ä. Torstensson, Ki,
43,50; 4) K.-8. Andersson, Ka, 38,70.

Höjd: 1) A. tr'risk, I(i, 160; 2) Änders
vilsson. Ka. 160; 3) Eengt Andersson, Ka,
160; 4) E. I{jell6n, I(i; 155.

Länsd: 1) O. Thörnell, Ki, 5,95: 2) Bengt
Anderäson, I{.a, 5,36; 3) M. Sandön, KL 5,31 ;

t) R. Kardell. Ka, 5,31.5473



qINlIEp. t/o-q6.
Extra pastoratsstämm^a hölls i måndags,

varvid beslöts artaga a.nbud å. uppförande
&v ny ladugårdsbygg'nad å l(inneved
Prästbolet samt rivning av den gamla'

"R.-fri KO
till salu, kaivstålining den 2 juli, 4:de
kalven. TeI. 56 Kinnarp.

I Fastf, gh@ts-r KreaftfrS-
I oeh S'ösörea,uhtion,
I Genom offentlig auktion, som förrättas i Axtorp, Nolg., Kinnevetls socken,

lfredagen den 18 juni kl. 11, låter Ernst Andersson med anledning av avflytt-
lning och upphörandet med jordbruket försälja sitt hemman 3/16 mantal Ax-
Itorp Nolg. 3a i Kinneveds socken, att tillträdas den 1 aug. i år eller 14 mars
11949. Hemmanet ligger intill ailmän väg Alarp-Grolanda, har prima hus, näs-

Itan nytt boningshus om 2 rum och kök i första våningen oeh 2 rum och kök i
I andra våningen, har elektriskt ljus och kraft, vatten och avlopp i boningshuset,

lvärmeledning, bra Iadugård m. m. Vatten infört i ladugården, släphiss, plats
lför 12 bundna kreatur, föder l-2 kreatur och 3 hästar. Prima brygghus, skjul
foeh hönshus. Areal cirka 24 trektar, därav 10 hektar odlad jord med odlad

lmosse, skog till husbehov.

I Köparen skall lämna 2.000 kronor kontant och fullgod borgen. Närmare

lupplysningar lämnas å stället eller av undertecknad. Villkoren tillkännagives
I vid utropet.
I Xt. 14 samma dag försäljes kreaturen och lösegendomen, varav nämnes:
| 3 hästar, därav 1 sto 11 år, 1 dito 6 år och 1 dito 1 år. 11 kreatur, därav 7

funga kor och 4 kvigor (1 betäckt); djuren reaktionsfria. 1 sugga med grisar.

I Maskiner och jordbruksredskap: 1 st. Herrljunga halvrensande tröskverk,
f gröpkvarn Kvänum ir 2, ny halmfläkt med rö1,' Ystads bacltelseverk, 2 häst-
lräfsor, vagnar och slädar, Iastvagn, skrinda, nästan ny s.låtterntaskih med appa-
lrat, harvar, plogar, krok, decimalvåg, stolpar, stängseltrad, bräder, cirka 500
Ibra taktegel, slipsten, selar med tillbehör, cykelkärra, skottkärra D. ft., som ej
I specificeras.

I Inre lösegendom, såsom orgel och diverse möbler' ffi. fr., som ej specifice-
I ras.

I Au rnig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit, andra får
lbetala kontant. Ägande4ätten till inropad vara förbehåller jag mig tills den

I 
blivit till fullo betald.

I Slutarp den 10 juni 1948.

15764 Ragnar Johanson.

" i dåskus.
r/b-rr(.

över 58 m. och X'alköpings Bengt Steffner i
längri på 6,62, en cm. före Sören Andersson, I

Tidaholm. Skara tog hem stafetten. I
Ta1 hölls av förbundsordf, Carl Asplund,'

F'aik0ping, som förklarade idrottsplatsen

Kinna

md.ie{-au azLten

med sin charmånta harvaiiensemble spelar upp
till D A N S på lörd. kl. 20 och sönd. kl. 19.

Fullstii,ndiga basaranordnin gar.

Besök årets trevlicaste fest !

,

Gösta A" satte "nytt
per$@EIåågt

Gösta Ärvidsson, F alhöping, van endast
ett tuppfjät från 15:n. i kula och satte per-
soniigt rekorC i disktts med 45,32 vid l(inne
Klevas friidr'ottstävlingar i söndags. K.
Klevas egen Veikko Reino vann spjut på

invigcl.
Resultat:
'100 m.: 1) Egon Gustavsson, Skacka.n,

11,0; 2) Bertil Gustavsson, Tidah., 11,0,
Kula: 1) Gösta Äryidsson, Falköpl, 14,86;

2) Lars Andersson, Skackan, 13,02; 4) Rag-
nar Anders"son, Karleby, 12,07.

Spjut: 1) Veikko Reino, I{. Illeva, 58,15.
1.500 m., öppen tävling: 1) Niis Nicklae-

rcn, Hagen, 4.11,2.
400 m.: 1) Egon Gustavson, Bkackan,

52,0; 4) Holger Johanson, Falköp., 53,8; ö)
H. Wilhelmsson, KFUM, Falköp., 54,2.

HöJdl 1) A. Duregård, Skara, 194.
L500 m., stip.-tävling: 1) Alla.n Persson
(klu',blös), 4.23,4; 5) John Pereeon, Ipalk.,
4.39,4.

5.000 m.: 1) Gunnar Nilsson, II'K Tida}r.,
16,03; 2) Sven Axelsson, Falköp., 16,07.

Längd: 1) B. Stetfner, Falköp., 682; 2)
S. Airderqpon, Tidah., 661.
, Dlskus: 1) G. Arvideson, Falköp., 45,32;
2) L. L. Johansson, Skackan, 43,41; 3) Es.
kil E::iksson, Hagen, 42,87; 4) Urban Svens-
son, tr'alköp., 41,16._

Dansbana,
storl. 14 X 16 m., till salu.

Slutarps Iilrottsptratsf örening.
Tel. 113 KinnarP.

f ils f e$t$arn
Arets stora

Al[n*r*nI r'
r Y I c.LtJLrtails

A
även Alpha, önskas köPa.

Olof Nilsson, SlutarP.
Tel. 106 Kinnarp.

ilionruk$ärhefnrJ

Gosta Larssons
Bilskola,

4 st. fälgar
$ passande 4.00 e11. 4.54, t7' däck, önskas

köpa. Tel. 131 Kinnarp.

erhålier plats den 15 juni. Åke Gustafs-
son, Ledsgården, SIutarP. 5583

KINNARF. Tel.32.



[Ilvestig och Quick dubhel.
r o mo rr l+lL

segrade pa -1. angaverren. -q3:
Börstigs IK besegrade i söndags ett re-

servfyllt I{innarpslag i fri idrott på Tånga-
vallen ned 54-42.

Resultat:
1Q0 m.: 1) S. Ulvestig,8.,72,7; 2) Olle

Tor-stensson, K. 72,8; 3) Stig Karlsson, K.,
13,2', 4) Ilans Svensson, 8., 13,2.

!00 m,.: 1) A. Quick, 8.,60,2;2) A. Tors-
t.ensson, 8., 61,8; 3) Otle Torstensson, K,
J*.

1.500 nx.: 1) Ä. Quick, 8., 4,42,8; 2) L.
Torstensson. 8., 4,+3,4; 3) Krister Nilsson,
K., ö,43,2.

KuIa: 7) Elon Arvidsson, K., !1,27; 2)
S. Ulvestig, 8., 10,89.

Dåsktrs.' 1) Sven Andersson, K'' 29,86; 2)
S. Ulvestig, 8., 28,97; 3) A. Torstenssos,
8, 27,87.

Spiut: t) Åke Torstensson, K., 47,28; 2)
S. Ulvestig, 8., 42,37.

Eöid,: 7) E. I{jell6n, K., 160; 2) Hans
Svensson, 8., 150.

Liingd,: 1) S. Ulvestig, 8., 555; 2) A.
Iorstensson, 8., 530; 3) Å. Torstensson, Il.,
527.

Statett ! ggr Yz bamtsaru: 1) Börstig
7,L2,4; 2) Kinnarp 1,14,6.

Blutreewl'tat: Börstig 64, Kinnarp 42,

[(inneveds Eilr, $jukkssa
håller uppbördsmöte i Kinnarp hos Sved-
berg måndagen den 27/6 kl. 18 samt i
Slutarp å Karins kaf6 tisdagen den 22/6
kr. 18.

Extra möte med kassan för att kon-
firmera vid årsmötet fattade beslut om
stadgeändringar kommer att hållas i
Siutarp I Karins kaf6 fredagen den 2516
kt. 20.

5840 Styrolsen.

Frågan om renhållningsstatlga i Kinnarp
och -Slutarp. Lgtlb-y|9,

Slutarps $arnhällsförening
anordnar sin sedvanliga

Hembygdsf esf
|lltililttItI|tfitil$ilfliltEiltlntut!illtnufifl||nlllllllllltlltIt!lllllllllllllllllllllnltull
Midsommardagarna å IDROTTSPLATSEN med början midsommarafton kl' 19

och midsommardagen kl. 15.

MUSIK av Pentaverkens musikkår,
' sköndu. (20 ma,n).

FöREDIiAG av Kyrkoherde Vilh.
öhlin, Bliilstrerg.

UPPTRÄDANDE av Boråp mårilige
etitavttelning. (16 rria4;. :

UPPTRÄIIANDE av Kalle Klii,rnma
: och dragspelsvirtuosen Josäppi.

Da,ns kring unid'eomnra,rstång,

Progräm:

Midsomrnårafton: kl. 19 Musik, 19.30 Föredrag av Folkskollärare Valter Datiten,

kl. 20 Uppträdande av Kalle Klämma och Josäppi, 20.30 Folklekar, kL. 22 KalLe

Klämma och Josäppi, kl. 22.30 F olklekar, - .;, i .:: i

Mlttsomnrprdagen: kl. 15 Pentaverkens musikkår marscherar från samhiillet till
festplatsen, kl. 15.45 Hälsningsanförande, kl. 16 Konsdrtmusik, kl. 17 Föredrag
av l{yrkoherde Vilh. öhlin (Ämne: "Hemmet och hembygden"'), kl. 1"7.30 Kon-
sertmusik, kl. 19 Uppträdande av Borås inanliga elitavdelning, 19.45 Uppträ-
dande av Kalle Klämma och Josäppi, kl. 20.15 Folklekar, td. Z\.-SO Uppträdande
av l(alle Klämma oph Josäppi, därefter folklekar. :

H6Stularetnläggwing.
TOMBOLÄ / SKJUTBANA / PILKASTNING /

KALASTOMtsOLA m. m. / SERVERING.

Entr6.: Midsominarafton 1 kr., Midsommardagen 1: 25.

Komrnitterade.

Välloolrnna- tiIE sornnse,recla etörotr- hembygdsfe*tl

KÄGElLSPEL

Kommunalnämnden i Kinneveds soc-
ken har nu till länsstyrelsen avgivit ytt-
rande i anledning av krav från fastig-
hetsägare i Slutarp om fastställande av
hälsovårdsordning för rSlutarps och
Kinnarps samhällen. Kommunalnämn-
den, som yttrar sig i egenskap av häl-
sovårdsnämnd, anser att en renhåll-
ningsstadga kan vara rbehövlig för ifrå-
gavarande samhällen. Endast en ren-
hållningsstadga torde emellertid icke
Iösa den för dessa samhällen mest ibrän-

nande frågan om avstjälpningsplats. Då
nämnden ej kan finna, att en landskom-
mun har laga skyldighet att anskaffa
(inköpa) avstjälpningsplats eller ens
rätt att expropriera iord för nämnda
ändamål, har nämnden sökt träffa över-
enkommelse med enskilda jordägare om
att fastighetsägarna inom dessa samhäl-
len skulle få inköpa ett område att an-
vändas till avstjälpningsplats men detta
ha inte lyckats. Gentemot förste pro-
vinsialläkaren framhåller nämnden att
30 par. hälsovårdsstadgan ej torde gälla
för nämnda samhällen. Då nämnden
ej inom sig har någon som- är juridiskt
sakkunnig, är det svårt att yttra sig i
frågan.

F ai,la-truppen i II obr o :
,nfg-vrr.

Resan har gått fint men var
tröttande. Lördag kväll gåIler det
och dår blir det hårdare tag.

ffiååsta Arvidsson satte nytt
klubbrekord med 15.28.

Hobro, fredag (Från F. T:s utsände).
Falköpings ÄIK:e första framträdande

på dansk Jord blev som våntat en klaf se-
I'er över Attettkklubben i Hobro. Sett mot
bakgrunden av de primitlva banorna på
Hobro idrottsplats få de uppnådda resul-
taten betraktas som goda oeh friimst får
Gösta Arvidssons resultat i kula .såttas.
Den gode Gösta är 1 gott slag och hade
fem stötar omkring 15 m. I fjärde kaetet
slog har. nytt klubbrekord med hela 15,28.
Urban Svensson tog dubbelseger I diskus
och spjut. Änsatsbanorta för hopp voro
mycket dåliga, vilket förklerar de ev&ga
resultaten. Löpningarna gingo överlag till
FAIK, som hade ett lätt göra mot de min-
dre rutinerade viirdarna. Klubbma,tchen
varrns av FÄIK med 49-23.

Resultat:
700 nx.: 1) Harry Gwtaisson 12,L; 2)

Robert Hove 72,2; 3) Bertil Gugtafsson
L2,3.

Bpjut: t) Urban Svensson 46,06; 2) Jorth
tr'ugelsang 44,80: 3) Curt Henrikeson 43,94.

IIöid,: l) Gtite Jonsson 160; 2) Jorth F'u-
gelsang 155.
' 7.500 rm,. 1) Rune Perssotl 4.11.4; 2) Ei-
vind Aldersen, Aarhus, 4.26.8.

Liingil,: 1) Bengt Steffner 6'02; 2) O.
Chrlstensson 5,73.

Kula: L) Gösta Arvidsson 15,28; 2) Ro-
bert llove 11,73; 3) Ijrban Svensson 11,39.
: !700 m,: L) Holger Joharsson 55,9; 2)
'I{arl Karlsson 66,2.
. 3.000 rn. 1) Sven Axelsson 9.21.8; 2) Ei-
:vind Andersen, Randers, 9.32'8,

Diskus: 1) Urban Svenssoo 10,28i 2)
'Gösta Arvldsson 39,20,

Btalett +y.100 ..' l) F&lköping 4?.8; 2)
I{obro 49.0.

gtvetvle
Vlborg

Miaan.


