frän bvstyekningsföi nil
i Kinhoved. ufi-44.
Hr Gilbert kärlgreh, Kotårp,
I{innarpl har a'v länsstyrelsen

Diepobs

Bamförbj.

ineddelats tilldtånd att utan hinder
a'i/ gånäadå åvstfeknirrgsför'bud
från fastigheten 'Itrassla Väster-

tEf;E

aVbtycE&

TORSDAG kl. 6 och 8 ern.

gården 2:77

Skepp

fylä

i

;}|r

HOLGEII LoWFTNADLEE

'*"._

Klnlleved3 socken

GER,TEUD T'Ii{D

-!'*lköpinå:

SöN:DAG'ld. 6 o. 8. Barnförbj.

,$ar

Kollektinedlön, som

influtit

GUN IVÄLLGREN
,HASSE EK]IIAN

un-

der år 1948, i Kinneved utgjorde
kr. 2,97L:95 och i Vårkumla
:L;204:30.

ffii,[ mr

Trettondedagens kollekt uppgick

lRevy

60

uppför revyn

fslkw*"
i Brodtlarps loygtlegård
lördagen den 8 jan. kl. 20.
Alla välkomna!

tsrodilarpsS.n.U.

E

Bpf ntil.lå!9,.q.

0l:an Karl$$ort

[0tr[ i$
GIJ$$. DAr{+qTqqtM
HOJ,GER IIöGLIJNI)

I:TNNEVEDS P.A.STOR,AT.
Kinneveds socken.

le 18, döde 9, infl. 99, utfl. 75.
Xroll mängden, som vid årsskiftet
utgjor'le 1.035, hade under året ökats
F öd.

å

i

personer.

Vårktrnla

socken.

Födrle 4, ciöde 4, infl. 7, utfl. L0.
].i'ojj,inängden, som f id årsskiftet
'.rtgjor'ile 787, had,e under'året minsltats ined 3 personer.
,

Elela pastoratets folkmängd, som

under året'ökats med 30, utgjorde
vid årskiftet 1.222 personer.

Htt hiärtlfist tack
till AB. KINNARFS TEXTILINDUSTRI för julgåvan vi fått
mottaga.
Fersonalen.

En serie

euangellska möten

Gastaf ssan, Ledsgården,

Slutarp.

i Kinneved till kr. 639:11 och i
Vårkumla till 210:-. vilkeit torde
utgöra rekord för dsssa försam-

Jubilaren är född på den gård, där lingar.
han nu är bosatt och har.varit fädernegården trogen hela sitt liv.
Denna arrenderade han först en tid
Kinneved.
men inköpte den senare. Sedan två år
Hundägare inom Kinneveds kom'
itittpata har han den utarrenderad ti.ll
en so!.
mun erinras om skYldigheten att
Jubllaren har genofn sin kunnighet före januari månads utgång till
loch duglighet anlitats för en mängd
anmäla samt inbetala
lolika uppdrag i sin hemsocken, ,både beskattning
linom det kommunala och allmänna skatt för dem tillhöriga hundar.
livet och inom jordbrukarnas förKinneved den 12 januari 1949.
leningwiisen. Hau är bl. a. ledamot
Kornmunalnärnntlen.
lav kommunalfullmåktige och skolst5rrelsen samt vice ordf. i pensioasnämnden och ordf. i den nva brandstyrelsen för Kinneved. fl_an är vikning'sdare ordf. i Mönarps mossutdikninssförening, Slutarps elektriska
t
distri-

I

SöNDAG kL 6 oeh

"På kngss fiffiBd

rned

år fyller den I jan. lantbruka-

ren IDa"r

Logen Vinterny, Kinnarp,

sill w#is
--.tct

i Kinnevetl och
'!y'ålkum,la. Ith'u7.

Kollokterna

av deh planerade omläggningen av

länshuvudvågen Srhårör-Siutarp

i altdlfl lagutskottet,

I andra lagutskottet märhes hr
I{allagård och Ryberg (bf) samt
Wistrand och Hagård (h). Hr Haliagård är ny. (*ln, o,rlit€t)

öniråden, under vill-

BIRGMR MA{,MSTMN

llallagård inuäljs

."r1r.,,-ri:ili;-,:,:iitr

kor, att de avstyckad€ områdena
ej beröra fttårli, som kan komma
att tagas i anspråk för utförande

!s'sd EmBemri

t?/t-1,Q-

th-qt.

6O år.

lrrriinnofÄranino
butionsförening nah
och

Kinneveds brandrnot av styrelsen
stodskommitt6,' ledamot
stodskommitt
för Vartoftaortens Andelsmejeriförenlng och I'albygdens jordbrukskassa
1

se,rnt lantbruksombud

för

hushå.ll-

anordnas i AxtorPs missionshus ningssällekapet i länet.
med början lörd. d. 15 jan. kl' 20'
E. Rengmyr m. fl. Sönd. Predi14 enr kantkretsens årshögtid, kl.
skilt, kl. 16 offentligt möte. Past.
elkanin$fi1s,
E. Rengmyr o. Blom. Sån$ o. musik. Kollekt! Tisd.-lörd. E. storlek 44, samt CÄPE av vit
Rengmyr m. fl.
fjällräv såljes till halvt Pris.
JJI
Alla välkomna!
210
Tel. 101 Kinnarp.

FaIrilrsny

Kreatuis- ö.

losoreauHion
förrättas å'öilegärtlen' SlutarP'
rnåndagen den 7 'mars. Utförlig
annons senare.

Slutarp och'I(ättilstorP den 13
januari 1949.
Ragnar Johanson.
Joh. M. Johanson.

till

sals,

tr'ord 4-d., ej liörd rinder kriget.
Inregistrerad okt. 1948. Bilen i
skick som ny. Dodge, 4-d., med
prlmin sKrcrl.
skick.
samt iI prima
originalradio samf,
I Orlgrnarraolo
ilBilarna'sälibs till'humana priser.
427
I Tel. 101 Kinnarp.

hade

Axto,rps missi onsf örsariling
i tisdags årsmöte. Gemensamt

sjöngs sången: >>Jag kan icke riiftna
dem alla>). Därefter höll hr Valter
And6n ett inledningsanförande.
I
Under det gångna verksamhetsåret
har en rnötesserie håIlits under di-

striktsevangelist John Ericsons ledning. F"örutom ord. möten ha en vårfest och en höstfest varit anordnade.
TiII föreståndare valdes kretsens
predikant påstor N. BIom och tiil ledamöter av styrelsen utsågs V' An-

d6n (ordf), Ernst Andersson (v.
ordf.), Nancy Gustafsson (sekr.) och

Vebster Gustavsson (kassör). Reviso-

rer blevo Ester Dufva och Carl Carlsscn. Till föreståndarinna för syföreningen valdes Ellen Andersson.

att starta en
att anordna en
vårfest den 15 maj, missionsmöte den
7 aug., skördefest .den 2 okt., missionsförsäIjning 26 nov. och en bibelstudievecka i slutet av nov. En hel
del anslag beviljades. Årsmötet. avslutades med ett anförande av N.
Beslut fattades om

söndagsskola, samt

Blom och en bönestund. t9/r-qq.

tvh'u4'

z-ÄRIG POJKE ,
SYNNERBY FICK

STOR RESTSK,ATT
Ung.e t-rerr Kqrl-r"lrik Aiexis Bohman, foepde Eked4l, SYnnerbY,

i

r$en bördig från Slutarp, iugår
först niista må4ad i !-$"ringarnai
led, men $et hindrar inte, att han

av'skattemyndigheterna > hugnats>
rned en restskattesedel På hela
lfesraf. Föråldrarna försäkra dock
tbestämt, att han dPm vetgrligt inav arbete
,-te tratt någon inkomst
,1--q-:^ ^1in'
i lunder sitt första levnadsår, och

Ite heller har han iyckats sPara
liirop någon förmögdnhet. Den

lirnge mannell synes oc,kså vara be'
sluten att inte 1åta skattemyndigheterna pungslå sig, och srnåningom kommer väl mYsteriet att redas ut på ett för alla Parter till''redsställande sätt.

Lörtt. 2? jan. kI. 11 em. Nattin6 i RO)(Y, FALKöPING samt samma kväll kr. 8 FöRENINGSHUSET, SLUTARP.

Bröderna Lindquists il|usikaliska
Ilumoristisk Allsång. Överallt stormande

Ternplet 1923 Vinterny av NTO

i Kinnarp Ah'#t'
höIl i söndags årsmöte i lokal Vinterny. Verksamheten kan under det
gångna året betecknas som livlig.
Templet firade i april sitt 40-årsjubiIeum, vid vilket överlämnades hedersgåvor tiU den enda kvarstående
chartermedlemmen, fru Elsa Karlsson, samt till Erik Gustavsson och
Göran Karlstedl för långt och troget

medlemskap. Föreningen har en
revytrupp, som i höst framfört en
revy med stor framgång. Förutom
tre gånger i l{innarp har den framförts en gång i vardera Äsarp, Blidsberg och Broddarp. Föreningen har
även en livlig bordtennissektion.
Revisionsberättelsen visade att
kassan balanserat på kr. 2.771:69 kr.
med en behållning av kr. 1.432:19 kr.

Medlemsantalet utgjorde vid årsskif-

SöNDAG kl. 6 o. 8. Barnförbj.

Färgfilnl_

[lnder &fir*Ss$da
MAUREEN O'E{Atri,A

%#ep6d
F'öTiENINCSLOKALEN.

omvaldes G. Il.arlstedt, Hassla, Gus-

SLUTABP,

lördagen den 29 januari.

I.

F.

äffiffifiTäffiTffieFF

tav Gustavson, .Smeag., och Sigvard
Gustavsson, Kinnarp. Dessutom valdes sjukvårds., ungdoms-, Iittbraturoch besökskommitt6er.

succös.

?Åh-cq.
Olovlig jakt
kostade en person fr'ån Habo
dagsböter ä kr. 5:

Söndagen den

- bössa strövat omkring å
hade med

prästgårdsägorna i ltrabo, där annan
person inneha.r jal<trätten, och vid ett
tillfälle lossat två skott, dock utan
att få något byte. Jaktråttsinnehavaren ansåg att hans rätt kränkts i hög
grad. I{an har nämligen ett rävgryt i

markerna,

viiket han är

särskilt

rädd om, och han ville att svar skulle
kr., vilket
ersätta honom med 185:
- fick emeihån eriagt i arrende. Han
kr. En
lertid nöja sig med de 50:
- också
annan yngiing, hemmahöralde
i Habo, hade varit med om skogspromenaden, dock endast utrustad med
ett salorigsgevår, Han hade heller
icke lossat skott, men fick det oaktat
kr. En Person från Slutböta 15:

arp, som- skjutit en årskalv av älg,
fick böta 75'. - kt., varjämte han

skall ersätta kalvens värde med kr'
286:90. En person från l{abo, som
Iåtit sin hund driva å annans rnarker,
fick 25 dagsböter ä kr. 5:

-'

$lutarp$ IF.
har ÄRSMöTE

fredagen den 28
januari kt. 19.30 å caf6 Källedal.
750

Styrolsen.

ltinttarp$ lF,
avhåller årsmöte å Kaf6 Kinnehall
torsdagen den 27 jan. kl. 20.
Styrolsen.

23 ian" 1949 kl. 18

äger id,rottsträffen rurii i Församlingshem'
met, då d,en sa Falköpings Tid,ning inst'if'

2llj

kr. i ska-

50:

-,
destånd tilI jaktråttsinnehavaren
kr.i jaktvårdsavgift. Itran
samt 25:

Gustavsson,

Hassla (omv.), studieledare Harry
Johansson, Halsarp (omv.), ungdomsledare Karin Andersson, Svenstorp (omv.), juniorledare- Inger
Clausson, Vårkumla (nyv.), scoutle.
dare K.-E. Ändersson, Svenstorp
(omv.), rådgivare Dagny Svengson,
Granö (omv.). Titt LD rekommenderades Sten Ählkvist, Slutarp. Korresponderande ledamot blev Erik
Gustavsson, Hassla. TilI revisorer

P4ur, rrEN_&EIp

S.

tet 106.
TilI styrelse för 1949 valdes: o'df.
Sven Andersson, Lofsg. (omv.), v.
ordf. K.-G. Gustavsson, Stommen
(omv.), sekr. J. Clausson, Vårkumla

(nyv.), kassör Erik

se$ffi!.

Houy,

som direkt anfaller publikens skrattmuskler, säger pressen. Skotcher, Monologer, Vitsdialoger, Visor, Kupletter, Schlager' samt en

nt

tad,e ldrottsskölden wtdelas

til|

GöSTA ARVB$SSON.
Ef I sambiand la'ärmerl hå{'les föredrag au !örue
f I studionch'efen, dire\ttör
a

ERIK BER$VALL
f,l
El

öa'er ämnet DEtt taärsn:itt $enörin 14 olytin'
piader" illustrerat med. skioptikon'bilder.
f,'ritt inträde.

i lfinnarp. 72ft - a4 '
En mindre eldsvåda inträffade
på torsdagsmiddagen i en möbelfabrik i Kinnarp. 'Gnistor från
Elctrsvårla

skorstenen zrntände en spånhög invid fabriksbyggnaden. Falköpings

I

Slutärps missionshus

hålles evangeliska möten torsdag t.
o. m. lördag i nästa vecka metl undantag för torstiag. Mötcna börja kl.
19.30. Missionär lVilhelm I)reier och
pastor Arvid Andersson rnedverka,
cch vidare biir det solo- cch duett-

sång.
LL^- qqt.
brandkår tillkallades, men då den
anlände var elden i det närmaste I
släckt och fabriksbyggnaden hade
endast fått obctydliga skador. En
arbetare, som deltog i släckningsarbetet, blev skadad och måste fö- tl rSSd; nya däck, nyss renoverad
jsamt i prima skick säljes billigt.
ras till Falköpings lasarett.
,
Tel. 101 Kinnarp.
736

rl Ford Eifel,

Fg! r.-ftri ko,
kaivningstid 10 febr. till salu.
Tel. 73 Kinnarp.

672

Mcd >Under

Gosta Arvidsson blir
sköldägare L morgon.

segerfanan>>, en

marsch mJ,cket lämpad för en dag
som denna inledde orkestern sjätte
icirottsträffen, och sedan även Petersou-l3ergcrs Vid Larsmäss exekverats bestegs podiet av redaktör
Arvid Vrang, som häisade den talrika puhliken t'älkommen. Han såg
i den talrika uppslutningen bevis,
dels för att Falköpings Tidnings

":l:^

! atnygoen som vanoch l-'alhygden
elKoplng ocn
morS'ondagens lr{
Programmet för morS'ondagenB
lfcatköping
f,ur träffen
[r&rren
mota, upp tairikt
tairlKl till
IdrotGträff är nu klart i detalj. Trtif- lligt okall möta
Idrot$träff
Arvidsson och
fen börjar som bekant kl. 18 och se- | för att hylla Göeta Arvid,sson
dan en 10-mannaorkester spelat van I iyssna på Erik Bergvalls säkerligen

Idrottssköid blivit ett

begrepp,

Blons marsch Under segerfanan samt lutomordentligt intrdssanta föredrag.
Vid Larsmess av Petersson-Berger I lfiil tjåinst för dem, som färdas från

som gätt in

talaren, förre stadionchefen direktör I ning över låmpliga förbindelser'

sköldrnannen var en vårdig sådan
sanit dels för att årets träfftalare
var en känd och populär herre.

tandet, dels

blir det ett kort.häisningsanförande,'trii.ffen med bussar eller tåg ha vi
och därpå överlåmnas ordet till träff- r gjort nedanstående lilla sammanståilErik Bergva"Il. Som vi tidigare med. delat har han som rubrik på sitt före-

Bussar aug€t ti,l,l:

Skara över Varnhem kl. 19.50,
drag satt >Ett tvärsnitt genom 14
olympiader> och han kommer att be- Skara över Bjurum kI. 20.55, Larvintres- Vara kl. 21.05, trriksberg kl. 21.15,
iedsåga det med ett 1OO-taI
Döve-Börstig kl. 21.15, Mullsjö kl.
santa shioptihonbilder.
21.10, Sandhem kl. 21.15, Tidaholm
Ordföranden i Vlistergötlands I<1. 21.tr0, Lidköping över Jungs pålar
Carl-Ivlagnus
Idrottsförbund, direktör
lxl. 20.25, I{ungslena kl. 20.10, ICeva
Äsplund, kommer därpå att till Gösta kl. 21.30, Broddetorp över Kleva kl.
Arvidsson överlämaa ldrottsskölden 21.30, Trädet kl. 22.10.
och diplomet, och sedan orkeFtern

spelat F-redsklockorna, marsch av I-Ir'krach,
avslutas Idrottsträffen med Du

gamla Du fria.

I Naturtigtvis

hoPPas

vi, att

T(rg augd'

till:

Floby ki. 20.59, Jönköplng kl.

idrottsintresserade aiimänheten från hamn kl.

21.02.

för att

den utsedde

Red. Vrang riktade några speciella

Orrlförandnn i, Vtistergöt.l,and,s Id,rottsförbunil, tliroktör Carl-Magrtus Asplund, öueniicker skö'/d och di,pl,tm tdll, Gösta Arttdsson.

fleven och cppdåder
lntressant olympiaströvtåg rned Erik Bergvall
(drr."V r,rfiLotl
som ciceron.
ztfi-nn.
Ur flera hundra strupar ljöd på söndagskvällen högt
och taktfast hurraropen för Gösta Arvidsson, FAIK och

Kinnarp, i Falköpings församlingshern. Och anledningen till
detta hurrande var att kulstötaren Gösta denna minnesvår-.
cla kväll ur ordförandens i Västergötlands Idrottsförbunds
hand fick mottaga Iralköpings Tidnings idrottssköld för
bästa idrottsprestationen inom tidningens spridningsområde under föregående år. Att Gösta var en värdig sköldman
även i den stora allmänhetens ögon kunde man utläsa både
ur de starka hurraropen och de ihållande applåclerna. Ii,edatrr'uör Arvid Vrang betonade också redan i häisningsanförandet, att juryn denna'gång haft ett synneriigen lätt ar'
bete med att kora erövrare av skölden. Det fanns egentligen inte mer än ett namn att välja på.

sköldmannen

själv, Gösta Arvidsson, till direktör Erik Bergvall, vilhen han var
övert5'gad skulle bli en värdig länk
i kedja,n av goda träfftalare det
fick man behräftat senare - till
Göran,A.ndersson, Kinnarp, Göstas
>upptäckare>, ordföranden i Västergötlands ldrottsförtrund, direktör C.-M. Asplund, FAIK:s nyvalde orCförande, köpman Olof Ohlsson, övniga juryrnedlemmar, tidigare skölderövrare samt till Göstas speeielle vän och manager i
FAIi(, fotograf Sven Bondesson.
Loven, applfier och

{wr GOsta ArviCsson.

Fer4 an: FT-sköldens i,nnehuuare samlade. (Det ii'r bata Gösta
Lect'nclersson sorn saknas) , f'r. h. Rune Persson, Ingri'd JolLana'
san, Göata Aruid,ssan, Ha,rrg At"uidsson och Tnge Lewchauius'

det allmänna medve-

rrälkomstord till

19.48

oc}r 22.7.7, Stenstorp kl. 15.62, 22.28,
den Tidaholm kl. 19.48 och 20.16, Ulrice-

i

I l1
II

blornmon
Sedan applåderna tystnat äntrade
Västergötlands Idrottsförbunds ordförande, direktör Carl-Magnus Asp-

lund podiet tillsammans med sköldlmannen Giista Ärvidsson. Hr AspI I iund höll ett kort anförande. vari han
I

i
i

rekapituierade Göstas främsta pre-

stationer hittills. överlämnade sköl: den och diplomet samt utbringade ett
.fyrfaldigt
fyrfåIdigt och kraftigt besvarat leve'
leve
för sköldmannen. Sven Bondesson
utrustad med en vacker blomsterkvast framtrådde därpå på arenan. i
Med ett varmt tack från F alköpj-ogs
AIK överlämnade han blomstren till I
Gösta, tackade för vad han uträttat
och uttalade en rtirrroppJng;;-J't:
terligare framgångar på de idrotts- |
liga vädjobanorna.
I
I
I
r

i

I

I
I

1

Orkestern spelade F redsklockorna, I
Ilmarsch
av Urbach och traditionellt I
I

avslutades sedan högtidligheten med
Sverige $emt Du gamla

lgtt
leye för
rDu fria,

I
I

I

i Kinneved.
Erik Gustavs-

Arbetslöshotsnärnnclen

Irlämndemannen

son, Ilassla, Kinnarp, har av länsstyrelsen förordnats att under
år 1949 vara ordförande i lGnne-reds kornmuns arbetslöshetsnämnd. Tili vice ordförande har
förordnats hemmansägaren Evalcl
Johansson, Alarp, Kinnarp.
Till revisor av arbetslöshetsnämndens verksamhet har länssty-

eh-

q4.

EXTRA PASTOR,ATSSTÄMMA
i KinneveCs nya folkskola måndagen den 31 jan. 1949 kl. 16.

l|arry Aruidsson
kommer igen

i år,

Andersson,

suppleant. 15{t-"trl'

799

c
I

,

sekr.

son, Koltarp.
TiIl revisorer valdes: Gösta Johansspn, Noig. och I. T4Ygg, Lilleg' Distriktgombud blevo jämje ordf' Bengt
I.{ilseon, Koltarp oc}r K.-G. Gustavsson, Slommen. Kretsombud Eira JoSefSson, BacES., Vera Nilsson'

Ja, det är nog troligt att jag äterfinnes i ring:en tiII sommaren igen,
bekräftar Harry Arvlduson, när FIf
furterpellerar honom i sakeh, Harry
var som trekant med i ett par tävlingar på försommaren i fjol, men råkade sedan få en ganska elekartad
exemhistoria och avbröt därför både

I. Trygg, Lilleg., och Gösta
Tlll slyrelse-

i BF valdes B. Nilsson, KoItarp oeh till styrelseledamot i SI,KI'

ledamot

valdes Aliee Gustavsson, Stommen.
Vidare föreftom val av politisk hommitt€, prqgramråd, pressreferent, byombqdForganisptör och propaganda-

ledare.

ZSly*tt'

i

Föreningslokalen, SlutarP'
Iördagen den 29 jan.

Tjuv mod yllevantar

BRORS TRIO spelar.
S. I. F.

hos $anddns, Slutarp

vit och brun Leghorn, fallna efter
högvärpande och livskraftiga
stammar, till salu varje vecka
från säsongens början. Vit leghorn pris 90 öre, brun leghorn
IIET VAn, DÄ DET... Harry
instruorar lillobror Göeta.

Joh4.nssen, $medhamfa'

TR,OLLHÄTTN KRAF'TVERI(.
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Folket

Inbrott förövades natten till i
0aggamla kysklingar, gär
i Sa"nd6ns af,fär i Slutarp.

Eira Josefsson, Backg., v. sekr. UlIq
IIalI6n Liden, kassör K.,-8. Eriksson,
Backg. och bitr. kassör Bengt Nils-

Korsg.,

helst under ovan angivna tid.

Tidigare inbrott kopieratles
exakt. g'lh-eq.

Ifin.rleveds SLU-ard.
lraf båUit årsmöte. Äv gtyrelsebefättelseu framglck bla.f,rd annat att uEder 1948 håIlits 12 protokollförda möten. Avd. hade vid årsskiftet 77 medlemmar.
Till styrelse för år 1949 valdesl
ordf. Ftune Gtiransson, Atrarp, v. ordf.

K.-G. Gustavson, Stommen,

kl. 11.30-16.30.
Vi vilja dock uttryckligen göra allmänheten uppmärksam på att
anläggningarna kunna komma att sättas under spänning när sorn

9onö

Järnvägsstationen, Slutarp, såsom

+

till abonnentelr anslutna till Slutarps, Grolanda,
Gökhems, Marka, Vartofta och Kättilstorps elektriska
distributionsföreningar kommer att vara bruten söndagen den 30 jan.
Kraftleveransen

N:a Äsarps,

Ordf.

relsen förordnat köpmannen Göran Gideon Sandin, Rossbacken,
Kinnarp, med trafikplatsförestån-

daren Nils Yngvo

$trörnavbrstt.

Kinneved.

kr. Beställningar mottagas
tacksamt redan nu, så att leverans
kan ske vid önskad tid. Könssortering förekommer ej.

pris 1

Gösta Gustafssons Hönseri,
Nordåsen, Kinnarp, tel. 50.

Kinnevetl.

---'-

KO&!&iT]}dAIN,,{MNDENS

träningen och tävlandet. Srnåningom
som bekant
började han istället
ägna sig
icke helt utan framgång

EXI'EDIrtrON

men
pistolskytte och fälttävlan,

hålles tillsvidare öppen måndagar
åt
nu har tydligen lillebror Göstas ocir fredagar klockan 9-13.
framgångai sporrat honom till nYa
Kinnarp den 27 januari 1949.
tag i kulringen. Troligen kommer det
Kommunalnärnntlen.
att triinas ganska intensivt nere i
Kinnarp under kommande månader.
j

Harry år visserligen bosatt i E alköping nu för tiden, men vi skulle tro,
att han kommer att sadla sin motorcykel med hemmet i I{innarP som
måI någon gång varje vecka. Och
småningom få vi nog se resultatet
av de båda brödernas och sköldmiinnens samtrtiling.

ilinnevcds B. F.-aud.
håller årsmöte

hos riksdagsman
Hallagård måndagen den 31 jan.

kt.

867

19.

Styrelsen.

|I
I
I
I

i

Tjuven hade tagit sig in i lokalen
genom att slå sönder glasrutan
tiIl stora dörren och sedan krypa
in genom hålet. Kaffe, tobak och
rnanu,fakturvaror, bl. a. damstrumpor, hade han lagt sig till med,
men däremot hade han lämnat
växelkassan orörd. Han hade heller inte ställt till någon oreda
.bland varorna, det verkade snarare, som om han sk,ulle ha städat
efter sig. Polisman FaIk upplyser på tidningens förfr'ågan, att
tjuven 1ämnat fotavtryck efter sig
i marken utanför butiken. 41 i
skonurnmer tycks han ha, och då
dessutom hålet i dörren var ganka iitet kan rrr:an sluta sig till,
att det är en ganska småväxt person. Några fingeravtryck lämnade han däremot inte efter sig, han
tycks nämligen ha haft yllevantar
på sig under >besöket>.
rSom ett ,l<uriosum kan nämnas,
att ett likadant inbrott företogs i
samrna affär i april förra året,
och samm'a slags varor blevo också då föremål för tjuvens intresse. Av allt att döma är det därför samma person som varit i farten vid båda tillfäIlena.

i

Sim[ånEsdalen
EDVIN.A'DOLPHSON
' SVA DAHI,BECI(

KA&L-HENA{4

F.A,NT

Realisation

i Kinnarps ilanulakturaiiår
hålles torsdag, freclag och lördag
denna vecka (3 t. o. m. 5 febr.).
varvid utförsäljes

i

titt kraftrst nedsaf,tp prfqor
bl. a. klänningstyger av ylle,
cardigans och juqnpp:s för
flickor och damer, goss- och
mansslipovers, sportjackor

i goss- och mansstorlek,

vantar, sockor o. dyl.
Ett parti skidbyxor' för
herrar och damer bortsiumpas.

Passa på och köp reetrIa
vinterplagg till verkligt
Iåga priser.

Kinnarps ffanufakturaffår.
Tel. 134.

Förordnad ledarnot a,Y byggnads'
nämr.nden i Kirr+oved. t{L-qq'
Diqektör l"var Gustavsson, Kinn'
arp, har av länsstyreisen förord=
nats att t. v. t. o. m, utgången av
å1 195J. va.ra ledamot i byggnadsnämnden i Kinneveds sqcken.

,lr.-qq. KTNNAR'. rF.
har hållit årsmöte. F riidrotten har
under det gångna år'et varit relativt
iivlig. Vid l'albygdsmästerskapen erövrades alliansens standar, vilket
J/ilsl<e förut haft i flera år. Nämnda
;örening iyckades dock

1949 valdes:

Olsson, Alarp, och Johan Gustavsson,

ter Johansson. TiIl revisorer valdes
lEdta Atrratramsson och Märta ViIlhelmsson. Till kretsombud valdes
Itinn6a Johansson, distriktsombud
lnster Johansson. Att representera
ävd. i BF valdes Thea Hallagård och
"li slu Stina Johansscn. ritt tcctamot I
i St S styreise valdee Margit ÄndersI
I

,

lson. Efter mötesförhandlingarna bjöd

|

fvärdinnan

I

på

I

kaffe.

K INlT ARP
Kom ihåg att realisationen i
Kinnarps illanufakturaffär
pågår t.

I

'IilI revisorer valdes Elon
Arvidsson, Hassla, och H. Engdahl,
Björkhaga. TilI friidrottssekt. valdes:
G. tr'r'isk, Eldor Anderson, Naglarp
U. l''risk, Ä. Torstensson, FI. JosefsNordåsen.

.ion, Lagerstorp, och E. Kjellön,
Kjälleberg. Till iagleclare för seniorlaget. valdes G. Frisk och för junior-

kl. 6 o. 8. Farntill.

A{rika-filrnen

dmg är

ffi'ssd

Eder

CAR,IN CEI}ER,STR,öM

i 5:e året tili
Kinnarp.

salu

i

erh. självst. plats nu ell. senare att

borgsailiansens årsmöte -Göran Andersson och G. Vilgotson, samt vid
FalJ:ygdsalliansens årsmöte: H. Jo-

Kinneueds fiödakorskrcts

kornmer att anordnas

har årsmöte i Slutarps skola torsdagen d. 10 febr. kl. 19.30.

i vår.

Tel. 134 KinnarP.
gu.q.

2 st. kor;

SRB, r.-fria, med kalvställning i
mars, till salu i F"röjeredsled, Vårkumla. Tel. KinnalP 29 a.

LivsmedelskomPå.neinnes
missionens kungörelse om inleve-

rans till staten av brödsäd

och

korn.

Frökintls Kristidsnärnntl' Eörstig.

Sanfr. Nilsson och Danlel AbrahamsAtt jämte ordföranden represen-

tera föreningen vid krets- och östliktsstärnrnor valdes riksdagsman
Hallagård och Linnar Hermansson.

ffiEy*pir, .

med värme och nya

däek,

salu. Tel" Ki.nnarp 101,

FröIrinds Kristirlsförbund

Ätt

i styför SLU valdes Helmer Andersson. Till samma befattning i styrelsen för SLKF utsågs H. Trygg.
representera avdelningen

relsen

Vidare vaides roteombud.

{z/z

-a4.

har framiagt sina räkenskaper
för föregående år. I löner och arvoden har utbötalats 6,288;6T kr.,
lokalhyra 150 kr.,skri,u"materiel
35:25 kr'., telefon 45 kr., annonser
67:45 kt., kortutdelning 5g? kr.,
samt övriga utgifter g4:70 kr.
Dessa utgifter ha täekts med en
tidigare behållning av 613 kr.
samt statsbidrag med 1,296 kr..
varjämte från Kinneved anslagits
3,038:26 kr., från Börstig gB2:A2

kr'., ,från Brismene 567:30 kr. samt
från Vårkumla 438:0,6 kr. Räkenskaperna, som balansera pä 7,22b:

42 kr'., utvisa en brist till innevarande år på 338:22 kr.

Efter förhandlingarna följde ett
trevligt samkvåm. Värdfolket bJöd
på kaffe och därefter vidtog en livlig
t-liskussion om en del aktuella spörs-

må]. BI. a. gavs uttryck

åt

mlesnöJe

med krisregleringarna, vilka enligt
allas mening borde kunna avvecklas.
Mötet avslutades av ordföranden pom

framförde ett tack
visad gåstfrihet.

till

värdfolket för

SöNDAG kl. 6 o.

E.

BarnförbJ.

Detkom en gäst
Sture Lagerwall

utlämnas:
Vårkurnla månd. 7 febr. kl. 14

orn

dersson, v. sekr. och Ragnar Gustavs-

son.

Nya irrköpskort

Brisrnene onsd. 9 febr. kl. 10
Ekarp onsd. I febr. kl. 15
S,lutarp månd. 21 febr. kl. 15
Kinnarp måndagar kl. 9-72.
Se till att de som äro födda
1937 o. tid. även fä B 22.

der, ordf., Linnar Andersson, v. ordf.,
Elias Johansson, sekr., I{erbert An-

Slutarn den 10 febr. 1949.
1363
Ragnar Johanson.

till

E{ustrråtlerska

SöNDAG kl. B o.

8. Barntill.

r|haa
E
^..^t^^

t-wfw#8{p K&{n
I

#nneffi tnket
ANNALISA ERICSON,
SI'IG JÄRREL,
KARL-ARNE HOLMST

N.'

sie

annonser senare.

1939,

Ledsbacken,
L728

i

helhet och består av Oscar KJeIlal-

son, kassör. Till revisorer valdes

ffipm$

laget E. Kjell6n.

sefsson och Arne Olsson. Ärsavgiften
höjdes till 2 kr. per medlem. Medlemsantaiet utgjorde vid årsskiftet
86 st. En offentlig prisutdelningsfest

förrättas i NAGLARP, KINNARP,
den 16 nästa mars. Utförligare

IiUNE I-INDSTRöM

sköta hush. för 3 pers.. Mod. bekvämligh., eget rum.
Svar till Bröd. Johansson, Nolgården, Slutarp. Tel. 52 KinnarP.

Till föreningens representanter vid
distriktsförbundets årsmöte valdes
Gösta Gustavsson och G. F risk, vid
gymnastikförbundets årsmöte: G.
l-risk och H. Josefsson, vid Skara-

EIaIIagård. gtyrelsen omvaldee

VNCTC,R SJöSTRÖM

mffi sto

Ki'neveds EF-avd.

har håIlit årsrnöte hos riksdagsman

o. m. lördag denna vecka,

varvid även utförsäljes gardiner,
damstrumpor i YIIe och silke samt
en del barnstrumPor.

.

.

de styrelse valdes: ordf. Gösta Gus:åvsson, Nordåscn (omv.), v. ordf.

lordf. Margit Andersson, v' ordf. Elly
lVict<ström, sekr. Vendla" Johansson'
sekr. Stina JQhansson, kasgör EsI v.

.

SölIDl$.G

rktiva vill offra sig för friidrottenE
adr-ninistration. Arbetsbördan för de
iävlande blir dårför stor.
Revisionsberättelsen visade på en
rehållning av orlkr. 2.000 kr. Följan-

Ivar Gustavsson, Kinnarp (nyv.),
kassör G. Viigotson, Björkliden
(omv.), sekr. Ä. Torstensson, Sörby
(nyv.), m.aterielförvsltare G. Frisk
(omv.), klubbmästare B. Juliusson,
Slutarp (nyv). Till ers. valdes Arne

o"

lösöreauktion

I{I!'

aation inom föreniagens idrott kan
lock förmärkas, kand<e mest beroende på, aLt ingen utöver de mest

Itiv. 8 protokollförda möten ha håIlits.
lnn hemmets dag till förmån för Euanordnades och inbrinI ropahjärpen

I ntt styrelse för år

>iugga>>

på mästerskapspokalen. En viss stag-

I llL-vttl, Kinneveds SIJfF-avd'har hållit årsmöte hos Vendla Jo,hansson, Siggag. Avd:s verksamhet
det gångna året varit livI har under

f.gaOe t<r. 41.3:.75'

Kreaturs-

tLlulq.

i

FöfuaNiNcsmsÅI,tsN,

6LUTARP'
lördägbn den 26 februari.
S.

t. r.

Anita Björk
Karl-Arne Holmsten

ÄFISMOTE

[ösöreaulrtiorn
Genom offentlig auktion,
förrättas i

hålles i fröroningslokalen, Sluterp, onsdagen den 23 febr.

som

kt.

Tal av komminister C. G. Löfg'ren, Häriund, över ämnet:
'Sverige kan räddas".
ti'rlm: "vasternavsbygd"
"Västerhavsbygd" coch
I F'ilm:

|
II
\

bruket försälja all sin yttre lösegendom, varav nämnes (nästan

nya och välvårdade): '
Maskiner och jortlbruksretlskap :
Ilalvrensande tröskverk (Oll6ns)
gröpkvarn, hackelseverk, 2 st.
elektriska motorer, därav 1 på 10
och 1 på 5 hästkr, remrnar, lastvagn, arbetsvagnar, 4rbetssläde,
åksläde, medbottnar, håva, plog,
krok, harvar, ringvält; slåttermaski:r, skördeapparat (Axål), hästräfsa, stenkrir:r, .:-. blur, cyllclkärra, selar med tillbehör, vattenho, länkar, baljor, riastaver, handredskap h. D., som ej specificeras.
Av mig kände såsom säkre inropare erhålIa tre månaders kredit,
andra få betala kontant. Äganderätten till inropad vara förbehåller jag mig tills den blivit till fullo

fil<tillstånd för

tt/|-vtt.

Kinqeverls fl ö gorf örefi ng
håller årsmöte i Föreningsloka.

ien, lslutarp, i morgon kl. 1g,BO.
Komminister C. G. Löfgren, HärIunda, taiar över ämnet >Sverige
kan räddas>>, och vidare btir det
bl. a. visning av filmerna >Viister.
havsbygd> och >Årrgermanland,

t:]Ouns
i

16.

Ordförantlen.

15
43

och vid årsskiftet utgjorde 8?.
skolbarn ha under året erhållit tand.vård för en kostnad av 885 kr. Räkenskaperna för år 1948 balanserade
pä kr. 3.267 : 90 med en kapitalbehåtlning av kr. 715: 90. Samtliga styrelseledamöter omvaldes och styrelsen
utgöres av ordf. kantor H, Josefson,
v. ordf. fröken Ingegerd Andersson,
kassaförv. handl. E. Sand€n, sekr. fru
Anna Sandin och övrtga ledamöter
-frr Rut Larsson, fru Brita Wilgotson
oamt måIarmåst. Sten Ahlqvist. Till
ers. omv. kyrkoherde Kurt Larsson
och köprnan OIof Nllsson. Till revisorer utsågos fru ft:.grid Nilsson och
köpman G. Sadin med fröken SonJa
Andersson och fru Valborg Clausson
som ers,
f ill ombud vid distriktets årsmöte
valdes lärarinnan Ingegerd Andersson med fru Brita Wilgotson som ers.
Kretsen beslöt att utöka uilåningsförråden för allrnänheten i Slutarp
och

Kinnarp. 7z{7-uot.

kalen, Slutarp.
SöNDAG kl. 6 o.
Barntillåten

Iappa ittte

8.

$1Ig$il

NILS FOPPE
ANN.A,LISA ERICSSON

!(ungörBI$s,
John Andersson och Bengt Andersfrån Naglarp, Kinnarp,
som utföra regelbundna mjölhtransporter från Kinneveds socken till

son, båda

Vartoftaortens Andelsmejeri i Vartofta ha, härstådes anhållit om till-

stånd att i samband med mjölktransport jämväl få befordra annat gods,

Änsökningshandlingarna hållas här
tillgängliga intill den 26 mars 1949.
Trafikföretag', som kunna beröras
av den ifrågasatta trafiken, så ock
andra, vilka ärendet kan angå, åga
att före angivna dag till länsstyrelsen inkomma med skriftliga yttranden över ansökningen.

Mariestad

februari

å

landskansliet den

24

1949:

LÄNSSTYRELSEN.

FöRENINGSLoKALDN

lördagen den 26 febr. kl. 20.
BRORS TRIO SPELAR.
S.

I.

F"

Först visades filmen >Västerbygdr, vilken livligt .uppskattades,
cch härefter följde föredrag ,f,v
komminister C. G. Löfgren, Härlunda, över åmnet >Sverige. h,an
räcldas>. Han betonade särskilt
den betydelse, hemmen ha för ut'
sn hsrnmens renäsvecklingen
sans är det- enda, som i dag kan
rädda vår värld. Härefter visadet var länsCes ännrr en fiim
förbundets film ->Ängermanland>
sedan underhöli komminis-l-eroch
Löfgren dc närvarande med
en stunds sång till luta. Efter
kaffedrickning vidtogo mötesförhandlingarna.
Till ordf. omvaldes Ragnar Jo-

ha,nson.

Vice ordf. blev

Axel

Nilsson och sekr. Göran'Sandin.
Till kassör efter avlidne Erik Samuelsscn nyvaldes Torsten Andersson. Öl'riga ledamöter blevo
Nils Ax, Nils Johansson och Gunnar. Karlsson, ers. G. Wilgotsson
cch Fredrik Ändersson.
Tiil revisorer omvaldes Victor
Pettersson och L. V. Andersson

med Ol1e Nilsson som ers. Att representera föreningcn vid llöger.
förbundets sammanträden o:nvaldes Ragnar Johanson, Axel Nils-

son, Gunnar Karlsson och Göran
Sandin.

Kinnetleds Erkända

Kinneueds

Efiända

kallar härmed

SLUTAR,P,

1 mars

Kinneveds Flögerföyening
z6[7-n(."
har hållit årsmöte i Föreningslo-

$iultk a$sa
$jukkassa
till årsmöte sönda- påminner härmed om årsmötet
gen den 6 mars kl. 14 i X'örenings- söndagen den.6/3 kl. 14 i före-

it

I

EXTEA KYRKOSTÄMMA
kt.

godsbefordran.
de behov, som be-

behandling.

Fruklodlaref ören!mS

1949

tiii

folkningen i orten kan ha av att
han beredes möjlighet att i ome,
delbar.t ,samband med transporter
av slaktdjul utföra transnorter
även av annat gods sasom tyttnadsgods eiler returgods förklarar
sig nämnden nu beredd att utfärda sådant tillstånd för klaganden.
Näinnden föreslår därför att ären{et visas åter till nämnden för nv

!{imtteveds

i Nya skolan tisdagen den

lemsantal under året ökat med

_\*_

A{ed hänsyn

ning, som den nyutnämnde ordf. för
Sveriges llöda kors, justitierådet E.
Sandströrn, utsiirt tiU samtliga kret-

sar. Av verksamhetsberättelsen
framgick bl. a., att kretsens med-

Eiltrafiknämnden har yttrat sig
över hr John Franssons i Kinnarp
besvär över att han vägrats tra-

Slutarp den 17 febr.1949.
Ragnar Johanson.

Kinneved.

"Angermanland".
Kaffeservering.
KinnevedsHögerförening.

Trafiktillståntlen.

betald.

Styrelsen.

19.30.

Årsmötesf örhandlingar.

SöRBY, KTNN.4.RP,
måndagen den 28 febr. kl. 13..30,
låter fru Berta Larsson med anledning av upphörande med jord-

har årssammanträde å Kaf6 Kinnehall onsdagen den 2 mars kl.
19.30. Fruktträd uilottas.

Klnnweds Röda Korslaete

,har hållit årsmöte i Slutarps skola.
Kretsens ordf., kantor H. Jos"efsson erinrqde i sitt hälsningstal om
rödakorsordf., greve Foike Bernadottes bortgAng och uppiäste den häts-

lokalen, Slutarp.
Ärenden enligt stadgarna.
Efter förhandlingarna bjuder
kassan på kaffe samt fiimförevisning.

Styrelsen.

Årsrnötet avslutades av ordf.,
som frarnförde ett tack till föredragshållaren, komrninister Löfgren, samt till ombuclsman Nordvall för'de-intressanta filmerna.

ningslokalen, Slutarp.

Kaffe och film.
Styretrsen.

Kinneveds Skytteförsttiltg
håller årssammanträde å Kaf6

Kinnehall, Kinnarp, söndagen den
6 mars kl. 14.
Styrelsen.

f{inneveds f ruktorlla,rcf, örenin g

Kreaturs- och Ktreatuffs* &
1ösötre& kåk tiosa
[ösöreauktion,
i Axtorp,

har haft årsmöte. Tili styrelse

v. ordf.. S. Johansson, sekr., V' Danielsson, v. sel<r. (nyv.), A. Florän,
skattnr. och O. Gustafson, v. skattm.
Till revisorer omvaldes L. I{errnansson och K. Johansson med H. An- |
dersson och G. Thor som

KinneveC.

öge'g* nde n,

rp,

" S ! r+ta
torsdag-en tlen 3 rugrs kI. 12, tåter tr'rits Adamsson på grund av upphörande rned jordbruket försälja all sin yttre och något inre lösegen.dom, varrav nämnes:

HÄSpAS: l sto 10 år, valacker 4 och2 är.
NöTKRSA{UR: 20 st., därav 11 goda kor i olika kah"ställning,
medelnnjöIk de 3 sista åpen 33B1X3;81
729,3 bet. kvigor, 2 yngre
kvigor, 2 k4lv?{, 2 ethäriga tjurar, alla -av R. S. 8., en d.el stamboksförda eller därtill beriittigpde, härstarnningsbevis följer qar+fliga
&-ppktiopsfria sch snaittosam kastning har ej förekopmit pf
{jEr.
gården de senaste 22 ären.
$VIN: 2 bet. suggor qch 1- med grisar. HöNS.
IIASKJNS,R o-ch ,JORDB&UöSRSDSKAP m. m": Helrensande
trö,ekVplk "{fb{å", halmfl{ikt med 7 m. rör, injektor med 12 m. röp
ZP tum, haekelseverk, 2 gröpkvarnar, en stöme och en mindre,
.ilelrJr, motgr I hkr med 1"0 m. sladd, sädessorterare, klyvsåg mgd
Uflbopd, 9p 2 l4stars bindare mgd gumrpihjul, slåttermaskin "Aros",
1äs!4ivg, Bla,pgiva, gummihjulsvagn, arbetsyagnar, åkslädar, slädar,
:ad- och frösåningsmaship, plogar, därav 1 "Virginia'I, kr,okar,
rye,gqklqrv 13 p., slätttrarvar, kultivator, ringvält, lr{ckar, långdårer,
vinlpurar, yåg med vikter, säckar, selar, svänglar, draglinor., liipkar,
'iaqtgr, hapdredqkap, trgasportflaskor, mjölksil, sepårator och kärna
tÄ.lfa Lavall', något möbler ln. m.
Förtegkning övpr djqre4 liaq erhållas från gården, tel. Kin:
tarp 40, gUer undertecknade, tel. Kinnarp 116 och Kättilstorp tel. 16.
KAF F ESERVERING AI\IOF,DN!.S.
Säkre kände köpare erhåila tre månaders räntefri kredit, andra
rctala vid anfordran. Ägand.erätten förbehålles auktionsförrättarna
;ills full betalning e1lag$.
Slutarp och Kättilstorp den 24 februari 1949.
JOH. M. JOI{ANSON.
RAO}{A& JOI{ANSSON.
Slutarps Samhällsförening anordnar sin stora traditionella

ffiermbggdsfesf ffilids ommardagärna.
Utförligare antlons framdeles.

4 mars kl. 12'30 låter Ivar Klaesson i anl. till
avflyttning från orten försälja hela sin yttre lösegendom, såsom:
KIiH.&TUB: 1 st, äidre sto, 9 kor i oiika kalvstälining, 1 kviga i

Styrelsen

8{s-qol.

I{innovods Skp"tteförontng
höll årsmöte i söndags å l{af6 l(innehall. Av styrelseberättelgen framgick

att föreningen har 55 anslageberätti-

gado medlemmar. Styrelsen omvaldes

i sin helhet och Lrestår av ordf. Julius
Kårlsson, v. ordf. B. Engdahl, sekr.
Gustaf Johansson, v, sekr. R. Fred-

risk"

KAFFESERVERING ANORDNAD.
Tre mån. kredit tili vederhäftige och kände köpare, äganderättsförbehåll å inropad vara tills samma guldits.

riksson, kasstir Georg Johangcon. Till
ers. 'valdes Th. Faik och Egon Johansson. TiiI revisorer omvaldes G.
Ka.rlgren och Ärvld Andere$on med
I{. Trygg och E. Ärvidsson som ers.

Åsarp den 25 febr. 1949.
GUNNAR JOIIANSSON.

Till instruktör valdes Th. Falk och
till ammunitionsförv. Erik Gustafs-

$y- och paltelauktion
SöNDAG kt. 6 o.

8.

Ba,rnförbj.

SVN
D
tnmCnofrn

ErEr,Grr

STURE I,AGEHWALI,

GUNNAII, SJöBERG
STIG iIÄtsR,EL

Karsten Larsen. Musik. Deklama-

tion. Kaffeservering.

1

I
I

O.

son. Oinbud vid för'bundets årsmötc
blev Julius Karlsson, ers, Th. Falk
och ombud vid Falbygdens skytte.
krr;ts' årsmöte R. Fredr{ksson och
Gustaf Johansson, ers. H. Trygg.
-&rsavgiften höjdes för klass ?---5
tilt 3 kr. men bibehöi]s vid 2 kr. för 1
kkiss och 1 kr. för rekryt. tr'ör dessa

r avi;ifter erhålles 50 fria skott.

'-iili ban- och tävlingssektion valdes

tr'olklekar.

Gåvor mottagas tacksamt. Alla
hälsas hjärtligt un,oo*"fr.,.

o

o
l.

Juiius l(arlsson, Th. F alk, Irrlck
Gustafsson. Sorn hedersledamöter invaldes llrick Gustafsson och Vald.
Joiransson.
Ilkjutnjngen på föreningens bana

r bö:.'jar den 8 maj, den 29 maj anord-

Pårninnes
om auktionen å ödeg., Sn UTARP,
torsdagen den 3 mars kl. 12, varvid kommer att försäljas 3 hästar,

20 nöthreatur, 3 suggor samt

j,o.ldbru,hsredskap.

Auktionsförrättarne.

|
I

nielson.

Inl<öpta kreatur utfodras {:ill 14 mars om så önskas, dock på kö-

i lokalen Vinterny, Kinnarp, lördagen den 12 mars 1949 kl. 19.30'
tr'öredrag av kommin. Rudolf Johansson, Falköping. Sång av

|

mecllemmar. Timpenningen tili
trädskötaren bestämdes tili 2:50 ochi
årsavgiften titi 1:50. Eestrutades att
ena sprutan får utlånas för' besprutning mot flugor i ladugårdar mot en
avgift av 1 kr. om dagen.
3 fr"uktträd utlottades och vunnos
av J. Karlson, Ä. Flcr6n och V. Da-

rn. m.

7826

I

ide

snar kalvstälining, 3 ungdjur, 1 tjur i 2:dra året samt 2 bet. suggor
och 2 grisar 3 mån. Kreaturen reaktions- och kastningsfria.
M,qgKINEFi och REDSK^4,F: 1 Ljurhalla tröskverk, rågtröskverk, 7,5 hkr el. motor med 20 m. sladd, gröpkvarn, kastmaskin, hackelseverk, 2 slåttermaskiner, Deering och Aktiv, 28 p. hästräfsa, radsåningsrnaskin, arbetsvagnar för par och enbet, varav en nästan ny,
åkvagn, lastvagn, åkslädar, 80 p. slättharvar, fjäderharvar, plogar,
krokar, hästhacka, ekväit, håvor, medbottnar, mjölkflaskor, rovskärare, linor, svänglar, hölinor, patenthässjor, seldon, björkplank

pares

ers.

årsI Beslutades att ävcn tiil nästa
närvarantiil
fruktträd
möte
utlotta
i

F-reila,gen den

Genom offentlig auktion, s,om förrättas å

otn-

valdes J. Karlson, ordf., G. Kar1gren,

a.

>

nau kor"porationsskjutning, Annandag
Påsk anor'dnas fältskjutning.
lröljancie utmäi'I<elsetecken ha un-

der år 1948 erövrats: stålmärke
I3engt Karlsson, Rune Abrahamsson;
bronsmärke Harry Göransson; siiver-

mär]<e Rune Fredricksscn, Gösta

:I

Lårs$orr,

I{arry Johansson, Georg Jo-

hanseon; guldmärke OIof Andersson

sant intyg för årtalsmärke av
taf Johansso". p/g - Uq .

Gus-

ri

l -r

!fifrg&trrff$-

sbmh

!fr[sffirnmsn$sttmHL
Genom offentlig auktion, so n
förrättas i Naglarp, Kinnarp, onsdagen den 16 mars 1949, kl. 14
Iåter Gustaf Fredriksson med anledning av upphörandet med jordbruk, försälja all sin yttre lösegelidbm, varäv nämnes:,
3 hästaf, därav 1 valack 7 är,
11 dito'z år och 1 sto 2 åt'.
6 nötkreatur, därav 5 unga, och
'högmjölkande kor i kalvställning
och 1 kalv. Djuren reaktionsfria
och kastning har ej {örekommit.
1 gris; gristidd.
Jordbrulrsredskap, { 7 Yz nåstarc
elektrisk motör med 20 meters kabel,, självrensande tröskverk, Nirvana gröpkvatrn, remmar, vagnar,
rlädar, åkvagn, harvar, krok, plog,
selar med tillbehör, mjölkflaskor,
riåstav€tr; hö och balm m. m. sorr{
ej specificeras.
Av mig kände såsom säkre'in. ropare.erhålla tre månaders kr6dit, andra får betala, kontant.
Äganderätten till irrropad varå förbehåller Jag mig tills den blivit till

fullo betald.

Slutarp den 10 mars 1949.
Ragnar Johansson.

SöNDAG kl. 6 o.
Barntillåten

TAn'Al[ffi

|

I

8.

[eopardksinmam
iIOHNNY. IÄ/EISSMTILI,ER

ny ordf. i Falhygdsafiiansen,

*,
ry,lly
I TT_",i'.*,il:,tt'i T I llJ ä I'JJåT" ä ilä:'åä :fj
ArisninSstid april-mai, till salu. I l*år" kl. 1b, i Luttra" folkskola
I

lNols.,

l

Axtorp, Kinnarp. Te].

167.

t

l-å"a"g." den 21 mars kl. 14 och
l li Stutarp å Karins kaf6 samma dag

I

1i:.1ö.

kycklingat |1""
I Daggamla
vit
salull
och blun Leghorn, tilr
lav
varje vecka.

f

l"

Gösta Gustafssons

lNor<råsen,

ll

Event Clason hjänillgt avtackad vid alliansens
årsmöte söndags. (*t w artsk"D

'n:lr^.Y'q.

'-'*

Falbygdsmästare

Seniorer: Nils Gustafsson, Tiarps
IF. Juniorer: B, Frankenberg, Gudhems IF. Damer: Margit Jonsson,
öja AIF. Lag: Floby lf. Stafett:

4 aUktiOnen

.t

ltrönseri, i li Naglarp, Kinnarp, den 16 mars

Kinnarp.

rer.

50.

3x10 km.: Floby IF.
Terränglöpning:
Seniorer: Nils Gustafsson, Tiarps
IF. Juniorer: O. TörneII. Kinnarps IF.
Lag: IK Wilske.

Tfiå#:.lH.H3å
l::rr"#å*;;
och hästräfsa.

I
',lannarat

r

Iokalen vinterny, Kinnarp,
Slutarp den 14 mars 1949.
anorclnar I{TO i kvält kt.
en sy- ocir paketauktion. 19.B0ll
p,6- 12477
Ragnar Johanson.
utorn själva ruktioncn blir det fö-ll
rerir"ag av ]iomminister Rudolf
Jo-l På grund av sammanslagningen
hansson, Faiköping, sång av naur-l Utev det en del förändritrgar i *lysLen Lar.qen, musik, deklamationl relsen och denna har utökats till
och

rorklekar''Ie/o-qq'

jI

...

.1",,-y.,.

l-ri idrott, juniorer:
100 m.: c. Alf, IK Wilske. 400 m.:
O. Törnell, Kinnarps IF. 1500 m.: AIlan Larsson, IK \Ä/i]ske. Kula: S. UIvestig, Börstigs II(. Diskus: R. Jakobsson, Gudhems IF. Spjut: Ä.

igren, Luttra, v. ordf., Nils Anders-

ffi'="1å;",iä'lr1ä11:?:l

Kinneveds erk. sjukkassa ,Jll;
ll s:;;p, rh. tr,alk, Kinnarp samt
å,*-:1";,Al
L o.:t håritframgick
llf,:" Tlt}.lfå" T.T"? ?Tåå,"ff i
br. a._ :l{"_"1::att **d- llit,inu"p,
lberättelsen
Tage Andersu"r,-^äöl;;
I
I lemsantalet under förra året ökat
ll ronu.r..on och Gunnar Karlsson,
jr."^u'joch utgjorde vid årets sr"tllg,",rr"p, samt rvar Lindströrn ochlI
Unggr året_ ha_.59 sjukdo-s- r:ra. Andersson,
Luttra. p,eviso_ |
I ?4.9.
|
I fall anmälts med tillsammans 659llr."ni*"rro olof Nilsson, ar"rö,
l;jukdagar. r sjukhjälp, 31.:*- r.rr I ci.- fritgot*orr, xirr,a"p, med val_
"ä ||
sjukhusvård
samt
kristillägg
har
I
ll 1"r* Claesson o"n frriå"- äustafs_
|
I irån lokalkassan utbetalats k".ll o"nl slutarp, ersättarä. som kas_
|
3.550:44,
samt
i
sjukhjälp,
moder|
ll ;"il ombud vid Centralkassans
I
I skapspenning och kristillägg från llgluo.5te valdes tr. Svedberg,
Kinn_ |
1

lutbetarars
bestöt_ bl. u., att rrassanf
rämnade en vinst på kr. i:^^1e-4^sl
1.266:2g, I rltall till Kungl. p"rrriorr*"tyrelsenl
och sjukhjälpsfonden utgjorde vid I i.-iva ansökan
om att bli antagenf
årsskiftet kr: 3'685:05'
o.t I ui uii*än sjukkassa inom
den bli- |
.Från
med årsskiftet 1949 har kassan ut- uonJe
storkåmmunen, när ;;; ;ii_
|
I
ökat sin verksamhet att även.om_ *linna sjukförsäkringen
tr:äder I
fatta Luttra socken, där medlem- || t,-att rsst.
I
.narna tidigare tillhört
falköpingsEfter. förhandlingarna bjöd kas_
l1
|
kassan och medremsantaret är f. n.
l's:,n mötesdettagar;; på riåit" o.r, t
475.
par
e,-r
intressalnta
n,_""
I
I

IF. Höjdhcpp:
F. Kjellin, Kinnarps IF. Längdhopp:
O. Törrrell, Ifinnarps rn. Stäviroirir:
Ingvar Niisson, III Wilske. Stafetl:
l-.000 m.: I(innarps IF.
Görwn And,ersson,
tr"ri idrott, seniorer:
100 m.: B. Torstensson. Kinnaros
Falbygdens fdrottsallians hade års- IF'. 400 m.: O. TörneII, Kinnarps IF.
möte i F"alköping i söndags. Det var J1500 m.: Sigvard Johansson, Karleby
5000 m.: Nils Gustafsson,
till alliansens 15:e årsrnöte, ordf. I GoIF.
Evert Clason kunde hälsa de talrit<t I Tiarps IF. Kula: I. !'ransson, IK
(i, Johans.son,
Diskus: I{'.
K. G.
Johansson, IK
l'r4|/rrsKe, ulsKus:
nårvarande ombuden hjärtiigt väl- jWilske.
lWilske. Spjut: Änders Nilsson, Karkomna.
leby GoIF. Längdhopp: B. TorstensTorstcnsAv årsberättelsen framgick bl. a. I Ieby
att följande föreningar voio anslutna son, Kinnarps IF. Höjdhopp: Anders
vid årsskiftet: Broddetorps GIF, Nilsson, Karleby. Stavhopp: Y, Frisk,
3örstigs IK, F loby I!', Gudhems II., Kinnarps IF. Stafett: 1.000 m.: I{inlS Albion, IK Wilske, Iturleby GIF, narps IF.
Orientering:
{furnarps Itr', Tiarps IF, Valtorpe IF.
Seniorer: L. E. Pettersson. IK
:ch Åsarps IF-.
Wilske. Juniorer: Evert Johansson,
Till ordf, efter Evert Clsson, Se- Karleby
GoIF. Damer: Hanna Biljer,
gerby, som avsagt sig valdes enhäl- Broddetorps
GoIF. Lag: IK Wilske.
tlgt G;iran Andersson, Kinnarp, alli- Nattorienter{ng:
ansens kassör alltsedan starten.
Seniorer: K. E. F"anth, IK Wllske,
TiIl styrelseledamöter på två år Oldboys:
Sten Magnusson, !'loby-IF.
omvaldes I{. G. Johansson, Odens- Juniorer: Ä. Strid, IK Wilsks.
berg, och L. Håkansson, Broddetorp,
samt nyvaldes efter Giiran Andersson f. Ahlström, Ifloby. Till ledamot
på ett år valdes R. Cardell, Karleby,
bfter Gösta Carlsson, Segerby, som
avsagt sig. Kvarstående i styrelsen
ilro H. Thiel, Floby, och Ä. LjungTorstensson, Kinnarps

lll-låIälil,"?:T:ri:";.".f",,ä_

"åjä.

1948.

Skidor:

som ersättare nofr. Bärn_l
ll,";t;:ff-m ii, ',,ijå;;*: I Jii;;",
.";fål:i
kr..7.,47b:44:

oeh:

BR,ENDA JOYÖS.

I [Jffigsuggor llKinneveds Erk, Siukkassa"i; Göran Anderssonn Kinnarp,

mark, Gudhem. Revisorerna, G. Wilgotsson, Kinnarp, och Gustav Gustavsson, Siutarp, med G. Frisk, Kin-

narp, och S. Ahlqvist, Slutarp,
ers. omvaldes.

sorr:

fltq.

(0a&,a
i

FöRENINGSLOKALPN'
SLUTARP. tlen 26 mars.
s. r..F.

Aftonundsr|tållning
anoic{nar kinnarps spmhällsförepi,ng lördagen den 19 rnars kl. 20
i N. T. O.-Iokalen,
>Förr och nu>>, föredgag av kyr.
koherde Kurt Larsson. Uppträdande av tr'alekvarna SlU-amatörer,
Paketauktion, sång, musik, sefvering. Till talrikt besdk iqbjuder
"Styrelseu.

2526

Direktionen

för

F,rökinds härads

polisdistrikt

l'il?^rtq-

har framlagt de under föregående år förda räkenskaperna. Kreditsidan upptager en briet från
förra året på 177:53 kr., lön till
polismannen 5,484:- kr., semcs-

terlön 304:90 kr., bekläd.nadsbidrag 268:80 kr., bostadsbidrag
240:- kr., telefon och porto 97:!5
kr., rnateriel 113:10 kr., försäkringsavgifter 76:20 kr., annolser
100:50 kr., arvoden och resekostnad,er 197:33 kr. Inkomsterna ut.

göras av statsbidrag med 2,283:
9E kr, samt kommunalt bidrag från
Börstig 7,718:42 kr., Brismene
680:75 kr., Kinnwed 3,645:92 1;r.
och Vårkumla 525:68 kr. Räkenskaperna, som utvisa en 'behållning till innevarande är pä L,2ä4:
94 i<r., balansera pä 8,254:75 kr.
aor[7

Upphh,ft. uinostyr.elseuoelut

Efter

be-svär aiv

.,-'l? :

hr John

S'ranF'

son, Kindrarp, har re.aeriagen upp"

håivt, lii46sty,.r,plggns bqFiut .a't! vpg:
ra honono trafikfillståsd . för 'en i

i(inneveds'soc\en'stati.gnerad laÄtr
bri. Ärendet har återIörvisats till
läqss,tyrelsen'föir

r**,pr"t

Vinrerny
i lördags anordnat en sy- och paketauktion, i föredingslokalen. Ordf. Sven Andersson
kunde häIsa en tair.ik publik väikommen. Efter unison sång höIt komm.
1923

av NTO I Kinnarp hade

ny r'"handlurg.

Rudolf Johansson, Falköping, ett
föredrag om nykterhet och kristendom. Nykterhetsrörelsen har varit till
sl-ort gagn för kristendomens bevarande och framåtskridande i Sverige

tal. Men liksom kristenheten behöver nykterhetsröielsen behöver
sade

Clenns. också kristendomen, ty st..-11ningstagandet i denna fråga ska1l
inte vara nykterist eller kristen, uta"n

både

och.

Det- märgfulla och skickligt framförda föredraget mottog's med kraftiga applåder. Sven Andersson avtackade talaren. Den norshe sångaren
Karsten Larsen, numera bosatt i tr loby, sjöng så några sånger, som livligt uppskattades. Efter kaffeservering föIjde auktionen med Sten Ahlkvist som utropare. Det var ett stort
adtal vackra arbeten, som sytts och

skänkts av föreningens kvinnliga
medlemmar. Köplusten var också

$lutarps
Byggnadsfiitening
håller årssammanträde i föreninkr.

frinlteueds m. [f. s:nars

ffilngstliirslliilS
m. b. p. a. håller ordinarie årssammanträde i Nya skolan, Kinnarp, onsdagen den 6 april 1949
kl. 18. Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsens ordförantle.

Silvander oeh Lasee Larsson..Kvällen
avslutades med >>Du gamla, Du fria>.

8.

RED,SKMI.TON
EstHrlR, wrr,r,r.-4Ms
den strålantle färgfllrnen

Genom e,fd o, vatterl

'VälkoYrrna!

Sf,UTAHP
Dä ja1 den 4 april till firmorna Erik Sapuelsson och Gunnar
clausson överlåter den affärsrörelse, som jag nu i snart 25 år bedrivit i Slutarp, vill jag till min kundkrets framföra ett varmt tack
för det förtroende, sonn visats rnig under de år sona gått. Det, är rnin
förhoppning att mina kunder skola finna sig väl hetjänta med att
överflytta sina inköp till mina efterträdare.
Kassakvittona på inköp gjorda urrder 1949 böra inlämaas omedelbart så att utbetalning av åter{:äringen kan ske före den 4 april.
EVERT SANDEN.

vi med firman Evert Sand6n överenskommit om att fr' o' m'
4 april övertaga den av firman drivna affärsrörelsen och överflytta densamrnaitin våra butikslokaler önska vi krmderna vålkomna
dessa.

MRIK SAMUELSSON.

GUNNAR CLAUSSON.

SöNIIAG kl. 6 odh E
Baraförbj"
AAB,OTT oe& CO6TEI{,O

Tfrg spiilnwv
Barrntillåten

till auktionen mottagas taclisarnt.
1:-, barn 0:50.

Inträde:

tiil

a

.

Gåvor

paketauktion.

Sedan

F#rlå f trff
8öNDAG kl" 6 o.

-19.30.

den

Efter ytterligare ett par sånger av
Karsten Larsen iäste Sven Andersson
ett par dlkter vilket uppskattadcs
muslken av Bror Johansson, Ilåkan

kl.

VÄ"S, GöTÄHISTOR'IER
Film, Kaffeservering och

Slutarps
ldrottsplatsförening
Styrelsen.

f,'öB4NINGS.LOKA-LEN, STUTARP'

Folkskollärare Ivan Gustavsson, F alköping''beråttaq

Styrelsen.

hålier årssainmanträde i bYggnadsföreningens lokal måndagen
den 28 mars kl. 20.15.

i

ödakorskrets

oarsdagen den 23 rnars

19.30.

de yngre.

och

anordnar FEST

gens lokal måndagen den 28 mars

mycket god. De av pojkarna skänkta
paketen voro särskilt populära bland

likeorn den avslutånde sången

Kinneveds

ön ngottsväv
blekt och oblekt, LAKANSVÄV,
blekt, mpttvarp å 10: 40, täcktyger, förklådestyger, filtar m. in.
finner Ni i
Kinnarps illanufakturaffär
Tel.

134.

anordnas under säsongen följande festligheter:
PINGSTIIELGEITI: Rune Graafs Hottrio samt Hälsingeflickorna
sva.ra för, da.nsm'trsiken.
MIDSOMMÄRI,I LGEN: Edith segerstedts populära orkester.
DEN 20 OCI{ t[ ÄUG{JSTI: Den fr-ån sina turrr6.er i Sydam.erika så
omåttligt popgläre Cal'le JaerdB qch Finnbergs grkester. Den
enda onkestem i Svgrige, som utför dansncusik rned äkta sydamerikanska rytmer.
2839
Kinuarps l. l',

FOTBOLL.

Qumt

FöRENINGSLOKALEN.
SLUTARP,
lördagen den 26 mais

20.

s" r. F,

Htt sto,
4 år, fux, .med bra härstamning,

till salu.

ställd, då l(avlås låmnat w.

Slutarp-IFK Falköping
B L-3.

i

kl.

Slutarps IF '/q-qahar fått sin match mot Kavlås in-

ufu-uQ"

Tel. 40 Kinnarn.

lllnnteued$ m. fl. s:nars

prov. De flesta av spelanrd tycktes
ha skött träningen i detta hålnseende
ganska bra, även om tempot efter

rn. b. p.

[|ingstftirsllillg

bästa och satte konditionen på hårda

a. håller ordinarie årssammanträde i Nya skolan, Kin-

hand minskade rått k?af,tigt. Genom
god shjutförmåga i gästernas kedJa
f,,om hemmalagets måIvakt att stå i
förgrunclen och de ingrepp som gjor-

narp, onsdagen den 6 april 1949
kl. 18. Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsens ordförande.

des av honom gav honom epltetet

tätt föIJd av vhb.
Kedjan var inte helt tiU sin fördel
Slutarps Byggeratlsfönening.
och endast cf. kan få godkiint.
Vid årsmöte med Slutarps tsyggtr'örsvararna i gästernas leg voro i
över lag jämna och i kedjan låg nadsförening ornvaldes Ragnar,Iotyngdpunkten på högervingen, som
jämte vi. åstadkom de flesta farlig- | hanson till ordf. Styrelseledamöheterna. Domare: Torsten Gustavs- | terna 0lof Nilsson och Johan Andersson, som voro i tur att avgå,
son, F alköping.
I
omvaldes för en tid av två år jämte Gustav Joh,ansson, nyvaid. tr'ör
en tid av ett år nyvaldes B. Samuelsson. övriga ledamöter i stvreisen äro Torsten Andersson oåh
E. Sand6n; ers. Val.d. Johansson,
S{iNDAG kl. 6 oeh E
A. Setterberg och Tage AndersBarnförbj.
son,
Till revisorer valdes H. Levinsson ,och Gunna,r Gustavsson med
poesi
Adalems
Gert Johansson och Fredrik An>>bäste försvarare>>,

I

Slutarps lokalavitelnlng av Sv. I
RöiIa Korset }r|7.-aa. I
hade i förra veckan"anordnat enJ
sång", :nusik" och filrnafton, varvi'd' fol]<skollärare X.,Gustafsson
berättade västgötahistorier och
filmen >En dag rned kungen> visades. .Som avsiubning hölls en,
paketauktion, vi,tr]sen in;liringarle
netto'omkr. 450 kr", vilka pengar
lill en del komma att anvåndas
tili kompletteri,ng av diverse sjuk;
vårdsmateiial,' som kostnadsfritt
skali stå bygden och trakien till
bufs.

I

I

Adolf Jahr

Carl-Itrenrik Fant
Nairna Wifstrand

trlt-'tl.

Iilrottsp'latsen
Tångavallen,, Slutarpo

komrner att under sommaren oml.tiggas, enär Riksidrottsförbundet betiljat ett anslag på kr. 2.000:-, vilket
tillsammans med frivllligt arbete och
cgen kapitalinsats av Idrottsplatsföreningen tilcker kostnaderna för dränerinu, planering, besåning m. m. av
fotbollsplanen.' Arbetstillstånd . erhö]Is i nov. 1948 och det fordras för

ar:betets igångsättande

nu

endast

byggnadstillstånd, vilket hommer att
beviljas före den 1 juli.

S

LUTÅRP:

.Tirnotej,, rödklöver-, alsike-,. bland-

frö, foderbeta, kålrot. och rovfrö
sarnt Weil:ulls trädgårdsfrö och
gräsfröblandningar.

Fröerna äro av högsta grobarhet och till biiligaste.priser.

dersson som ers.

Bland beslut kan nämnas att tio
proeent av å,rets vinst skulje tillföras reservfonden samt att rnan
om möjligt ,skulle försöka få lrrkalen målad invändigt under som-

marens lopp.

Styrelsen konstituerade sig såGustav Johansson.

lunda: sekr.

k:assör OIof Nilsson, v. ordf. E.
Sand6n och v.n sekr. B. Samuelsaon.

I

Slutarps ldrottsplats.

o.

Efter ett helgjutet och mera drivet
I!'K:s reserver låimna,
planen som..seg:rB,re. vid' matchen i
Slutarp. Våglaget var inte det allra

samspel kundä

I

s/"r-4q.

SAIVXUELSSONS.

Kinneved.

Tel. 119 Kinnarp"

EXTBA PASTORATSSTÄMI}XA
hålles i nya skolan måndagen den
11 april 1949 kl. 15.
Orclföranden.

förening

s/t4-%.

har haft årsmöte. Av styrelseberättelsen framgick bl. a. att idrottsplatsen under året varit uthyrd till Slutarps IF för fotbollsmatcher och tråning samt för lekaftnar och hembygdsfester tilt olika föreningar. Ärbetstillstånd för iordningställande av
fotbcllsplanen har erhållits. Ansökan
Irar inlagts till Kinneveds kommun

om ev. ansiag. Iiassan har balanserat

SONPAG kI. 6 och 8
Barntiliåten

Å!"r"Åffi$$r$ iÅlfEfiTYn
i sagolik färg.
COR,NEL WILDP,

EVELYN I{EYES

på kr. 91ä192 rned en trehållning av

kr.

390: 15.

TilI ordf. för år 1949 omvaldes Olof
Nilsson. Till styrel.seledamöter för

två år omvaldes Gustav

Fotboll

Johansson

(sekr.), och .I. Carl6n samt nyvaldes

E. Sandön (v. ordf.). övriga ledamö1
ter äro: Grrstav Gustavson (kassör),
Lennart Gustavsson och Gustav Än-

dersgon. 'fill styrelseers. valdcs Gert
Johansson och S. Ählqvist för två år

sarrt lniils Andeysson (v. sekr.) för
ett år. Krzarstående seda.:r förra året
är Äke Gustavsson.

Tångavaller5 Slutarp,
söndagen den 10 april kl. 12

ts. K. Sport-$lutarps pojklag.

Kl.

Revisorerna Ivar Gustavson och
Oskar Johansson jämte ers. Torsten

SLUTAHFS

Andersson och Viktor Fettersson omvaldes.

Styrelsen

fick i uppdrag att

upp-

rätta plan för föreningens verksamhet samt fick handlingsfrihet beträffande idrottsplatsens iordningstäilande.

13.30:
KORStsEKG.q.

I. F"_
I. tr"

ll. socknars blngrtföroning qlq-'1| -

Kinn€vedr m.
hade

I

onsdags årsmöte.

har nu två hingstar,
stationerade i SiggagÅ.rden i Slutarp,
och dessa betjänade under fjolåret
n'öreningen

Gånginstru*lion
msd filmlörevisnlng.
Svenska Gångförbundets instruk-

tör Adolf Kallinheim talar

om

gångsport som tävlings- och mo-

tionsidrott i lokal Vinterny, Kinnarp, den 8/4 kl. !9.
Medlemmar i Kinnarps IF samt
övriga idrottsintresserade hälsas
välkomna,.

Styreleen.

omkring 170 ston.

De avgående styrelseledamöterna
omvaldes och styrelsen består inför
'dei. nya verksamhetsåret av Evald
Johansson, Ä.larp, I{innarp, ordf.,
!{lls Larsson, Kiockareg., Brisrnene,
v. ordf,, Vald. Johansson, Siggagården, Slutarp, sekr., Torsten Anders-

son, Backgården, Slutårp,

k&ssör,

sarnt Anders Johansson, SLornakaregården, Göteve, Erik !-ransson; Fal-

hijping, och 'llorsten Gustafssbn,
l:'r'ästgården, Iiinnarp. Ers. äro G.
'r''rårtl€n, Vål'kurnla, G. Oskarsson,
Brandstorp, Vårkumla., Ällan .Tohans-

soii. ÄIaip. i{innarp, och Åke

Gus-

taf gson, !-i;si"^;:1:, Slutarp, den sistuiirr:rlcie ny,,aid. P-e','isoldr och revigorsei:6. onrvaldes.

@rSillarie

il.

'
fattskjutnfurg I lJilf,lyfl.:.19.1tJörtarre
--:-_-_-"--| 'lr-ir;sa.

r

1'l/"{-'{Q

Srililtarle

rr

$ftirent Em$$ $ am ma nträde
f örettinss$ammanlräile
Kinneveds skytteföre- I lBöRSTIG affären orisd. 20 april I Slutarp gick ri1 kvartsfinat i krets_ 1;
llalordna_r
.
hålles med Slutarps Elektr. Distr.med Slutarps Elektr. Distr.vid Axtorp, Kinneved, mån- | | tt. 8.30-9.30 samt 12.15-13, |
genom att besegra llnarrur
torsdagen den 28 aPril
förening tonsdagen den 28 april f(ning denl8/4 kl. 11 fm.
tOrening
""tist"räf,*put
mecl= 2--0. segern satt ll
I lenfSUnNE a,ffären onsd. 20 aprii
I KorsbcrgaSlutarp.
i
föreningslokalen,
kl. 15 i föreningslokalen, Slutarp. lldagen
n.
ff
doch
llnst
det
var
först
i
[l
:nl'o
och
|
kl' 10-11,
Tiil behandling förekommer vad lJ rarrigt område: östlig och vast-lrl
fin
behandling förekommer vad
ll
lllvÅRKUMLA må*d. 25 aprl o, ?li,'i,:lIi"J"tr"å'J,,";ålä":i:å'""å S zt i stadgarna föreskriver.
$ 21 i stadgarna föreskriver.
ll
|::h,
Slutarp den 12 april 1949.
månd. 2b apr' kr. 16. I rl:jllåt,3'11"å' SåX*å*#'?-äH:; 'f Stutarn d.en 72 april 1949.
underlä'T',:iI::::.
skjutningen,?'#lll |

'l

llus'tliö';;;;;""p.u::
Y'l:.
lää..."
|

Styrelsen.

[!rdlnarie

månd.

i'

,r

---- li."'N*oonsamt sedan "i:ll
ll
andra- o.i,:lj*tl;ei*Fi:"ifltmtr#'i-.i;
andra
ltl -11,
I l,13iy.å'ff"T,"f-"ä::;gäT'lt.Jffi:
lrtäiänääJ'ions starka spel i hemma".n
DrsL4
måndagen
[rarrud6,Err
i
r
varje
va{Jc
rrrdrrau.
gjorde
månad.
gJorqe
laget,
itäuningen Ii
som
att $Laumng'en
af,[
| |
|I fllraget, som
ha.lvtiCsvilan
52 samt Personkort meOmed- | ll pausen var 0-0. Efter ha.lvticsvilan
I lfatong 152
| | ;taftrde Slutarp en kraftig offensiv
_1_. r!, | | rll,".:x?jlllS:",:i#ii:11 :;:i1?;
Fuilständigt
indigt ifyllda
if yrlda deklaratio-

I$N{ry-E-D-.

ffi[tr$ämt $&xtlmsnlrädc

."*1*?

l

StYrelsen.

Gösta och Flune
till olvnnpiakurs.

_

dags och härvid bestöts att till stirtsnämnden ingå med en besäran att få

;äil,J;.ffi ,i.1"1n""#'i1T'"Jå:l
bakorn <icn lppcliige
ååg
|| |I ner av brödsäd
I |liot=t"-rr"itcn
rödsäd och korn emotta- | lxorsbergamåIvakten.
ltatsxy{t var
ltafsxytt
vär
hålles med tlelägarna i Mönarps
lxorsnergamåtvakten.
" -. '24fi4"4q'
v,rrt-44.
disponer.'a iiss del' av pastoratetsl l*ur,
O. Andersson,
Andcrsson, vilken från nåra I
I lhy. E.
Mossutdikningsförening inom f'loSvenskå
idrottsförbundet
har. i
I
Frökintrs
rö
kin'rrs
Kristiil
Kristiirsnåmntr.
snårnn'lr'
by na. fI. socknar fredägen d,en 22 fffiiåYä:å?*ffålil'#å-#åi,fi,l,
J samråd med Våstergötlands idrotts'f{i
förandeavnyladugårdpåKinnev"d|,'[|avhi.nickar1es\ackertinavvi.Anförbund
besiutat förlägga en fyra daaprii kl. 15 i förepingslokalen,
i?'ä
ItLlJeruscn.
I li'
gäIlde en sutnma
Priistbolet. Det gällde
sulnnla av l.
rJersson. Gästernas
Gästornåi forr,vards,
Gästor.nai
fr-'nvards, som i . gara tränlngskurs tili Skövde nå,gon
lPriistboiet.
l, , ,
I dersson.
Slutarp.
2.879: 90.
kr.2.879:90.
halvlelren haft flera farliga
haivlelren
falliga gäDg t maj. Kursen bestrides rned
Ill'ltörsta
lrörsta haivleken
lt I
lförsta
Till behandling förekommer: |kr.
a,.
lt I|
|
W?nh^oA^
I lframstötai'. kuncie i nndra halvlek ei olympiamedel och blir en förtråning
l{?nrrdn.r,ro
Räkenskaperna för år 194&
olympiadcn 1952.
rr.{ra_yar.
il*Tff.:gt'",[:"åi"i#?t'?.]:T;l:Hl förSvenska
il*Tii,'.}9t,",[:"åi"i#?t'?.]:T;l:Hl
idrottgförbundet, d. v. s.
Arbetsstylelsen sammånträder
Iiinno*e,rs **r,'u.ro.'u*g.
ltrartin
n
Jansso4
och Gösta Holm6r
;'11'J-*å?i
i,tråå'"ru:
.
omedelbart efter.
-_-,,--l
l"'1,11*å::T$,p'".llTtrår-,:"ru.
Tffif,a%
ll
I
a'nordnai:.annandag påsk fältskiut- |
har från Västergötl&nd uttagit L.
Ilrä"dr"""titärdepåkonditionenoch
-.^_ .goss---"---'.."
tl
ning vid Axtorp, Kinneved, med böroeh
oeh.
fricktrloa,
frrcttrkå,'llrnatihens
sossSlutarp den 12 april 1949.
senare del
åå försiggictrr
å?tå:lä:?i rätt
*.f,t Brinkenberg och R. Gefvert, Skövde,
lgrbjqdernpor,
l lådi,T#":å;i:
rdu 4r' tt'
goss-qf5jortor, vita
goss-skjortor,
tempo. Ilalvbackarna
Ilalvbackaria Gustavs- Giigta Jacobson, O. Lind6n, S. Gottlbarnstrumpor,
Vllallllugnt
Ivar Gustafsson.
G. Skoglund och E. Linn6,
rta, davnstrumpor
i bom- 'lltug'nt
l'tlson-carl€n-Kjellander voro bästa fz'idsson,
-r
Borås, B. Lundgren, HerrlJunga,
,*
2 : E!,
ak an sv äv,
Jifr ;å: Rune Persson och Gtista Ärwidsson.
. 9{ 9r<t
l Få1?# l?,f lJå",i,iiå::,f
m; n.
m. I|lldesbättreerterpausen.BrödernaAndes bättre
uxii." erter pausen. Bröderna ,4.nAn- lFalköping, eamt Rune Gustafsson
I|
$fdtnafig
Of
df nafig
I läåti""tn,
lmattvarn,, arbetskäder rD;
I |läå"
"i"i-pul_,r"o.
rer' 13a
i och Thage Pettersson, Lidköping.
lDessutom kornmer Västergötiands
i!:
sannmag;trädel
sannmarrrrädel
|

l-

I
. I

1

lillå't#l'"flå3#l;ftåy$i
llf*-:"f]i:lå-$#

1

Kinnarps

Manufakturaffär
ufakturäffäf

r7-tl:i,'iåt"i1ti:Töärili:tå*äll*,#ir,räf*rT:",1,,**u;i1
Kinnarp' llåil1il:l-'ii:ip"##'ffi:":å:rliif
I
|
"""
lail;trrämt
l
llå:'ir.i'åi,r"ä'u!#iH!":.i.*
laillerämr
låqiil:liLiffi#rä,1å:iäif
I

I

lhålles med delägarna i Mönarnsll-Annand. kl. 6 o.

8.

Barnförbj,

$ ILU

taFt08

|

[fq6 illgt$
ffi0t$

ffHltrrffl:1ffiä;"""ä"u';;

april kl. 15 i
lSlutarp.

. ER,B,OL FLYNN
i Wikl-West-filmen

I

||
| | t rU

föreni"ngslokalen,

lll

l_.r'r
.behandring ^ ro"er.o,omer:
Räkenskaperna för år
1948.

r$l

i

Arbersstyrersen

Föreningslokalen, Slutarp,i
påskafton den X6 april kl. 20.1
stänges lördagen
MUSIK av

uutarps rrvarn

BRORS POPULÄR,A TRIO.
Kommitterade.

I

il

ltl'l

"å-åä"o,'.na",.f
omedelbartefter.
ll
Slutarp den 12 april 1g49.
||

rvar Gustarsson'

d'n

kt.72.

2B/4

'"'""'"\
"'"""*

lf

;

rnnrl

t

m

| | got positivt, medan
llgot

idrottsförbund

utee några iovan-

de förmågor.

I

Värrnlands bästa idrottsmän.

I Ttll

skövdekurseu kommer även

I|

iö:0.

F

alköping'

Föredrae;avkomminlHellgren.|||Jakobsson,Falköping'
av komrnin, Hellgren, ll lt*o"o"to"'
Karreserve-lf

'll (#'ffi
r

,[, rr*"ungsrokaren, srrt^.p::1,]q.

ll

II

Kinlievetls'$'

lllf

aektarnation, sång,

m'sik m.

m.

stirvnec kt. 6 o. 8. Barnförbj.

rl MUSIK r

I
*1**
l-*ft
:.- llllrffi#5"ffi
lt".K'l-

I

ait

I

t"---ff gm ffi iI g'åi;"tffi#.?f'ä3ä'å#,#
trf,1;ffi4;?]råtråibff#
tillgång var den greppsäkre

anordnas i
I lrrir-nsla
lrrir-nslq
l] | målvakten. Dessutom märktes i förF,öibiiiiigsrbkären,
vi. och hi.
iiii$slbkäIen, srurarp,
Slutar$, liltl;;ä;tt*;i;"å-;;;;;'d;
ll I| nXi:tT:A#Hf,t"ffi.T}l,-ff:,:Jfi
:lll"t P:"\11 ogtt chb. vv.'
ain ä;]
sina ror.,_]-","'u'rF)'r.*rsrr'-rrrur,arl),
ti.a"gen den 26 april
r<r. rå.so. ill;äåJ:'*::iX,."ff'f;;:lin
aprn r.r.
il l;äåJ:'#:1å""ff'f;;:
tvtatctren.gomaes utmärkt av Th'
Ill
Program:
frogram:
lll- MatchendömdesutmärktavTh.

*u"r* **#i";.

j

högervingen

II
ll

MöRKER

MAI ZETTER,LING
BIR,GER MALMSTEN

llxtra insats.
Klass 3-4: 1) L Sjöstedt, Ifleva'

Vilshe-Fröirincls sk3rtteiir:ets'

3/10; 2) LerLnart Bengtsson, .I, 5/9; 3)

fältskjutninS Lblq-4q'

Georg Johansson, I(, 4l'14; 4) A-xel
Guitäfsson, K, 4/13; 5) Beltii Gustafsson, G, 4/11; 6) !1. Tofstensson,. V,
4l1.0i 7) Olof Andersson, K, 3l?; 8) G.

ägde l um annr;rdag påslt mecl Kinne-

veds skytteför'ening som arrangör.
Grolanda, Vartofta, Kiqnel'ed,. Jäla,
Brismene och tsörstigs föreningar

titi terrängcn vid Axtorp

med

Blidsberg B

Grolanda
Grolanda
i

1-2: 1) Bengt Karisson, I{,
5lI2; 2) G. ÄIvdn, K, 4l!7; 3) Rune
Svensson ,J, ai\; 4) G. I(ai'lstedt, K'
al6; 5) A. "Iors.Lensson, B, 3/12; 6)
'[I,

i'etariat och ser"rering. Banan var
omväxlande och bi'n och vudret pri-

S'iig Karlsson,

rna. dock med föruädisk vindavdiift
vid 2:a rnålet. Måleir: l) i-:a.motala
: 720 m., 2) Il3 335 4r. (ti1lika.

iÄsarp

319;

iGöte-ve

Slutarp B

Sandhem B

Vartofta B

?) Arne Karls-

soq G, 3/9; 8) I{. ArP, !<,3i7.

insatsl, 3) hund i - front -- 190 m.,
145 m. och 5)
l<näst., 4) huvucimål
114 i profii -- 180 rn.-

ts$ffi$"I'ENN{S?

, I

iagtävlan om Svenska Metaliverkens .,vandringsprls rnellan ovannämnda föreningar segråde Grolandas järinu ?-,nannaiag ':red 116 tr.,
.närmast följl av Yartqfta mcd 109

F

z6lq-tar.

Il.

Neiiriran

14

Nt avhärnf,ninq

II.

Göransscn

av torvströbalar vid AB Karbo
i Kinnarp är instäUd t. v.

Christer Nil-qson/Id. l.leiinran 18-2t , 71,,,-21.
.2:a otng.: lviots Andersson K.-G.

Torvströmagasin

Gusta.r'sr;on 2A- 22, 21 19, 21 1C,
Elcior Ändersson--114. Neöman 1821, 22 ---24, Ätrce Andei;sson Christer

16.

2 (26 Celt.):1) Yngve Cus-l
tafsson, J, l8 tr'.; 2) C. Ör-rrarl, K-, 17;
3) trrik Johansson, V, 16; 4) Ilansl
Joiransson, V, 16; 5) Lennai:t Karlssr:n, G, 16; 6) I3ertil Andersson, V,
'16; ?) liune Svensson, J, 15; 8) Guslen Aiv6n, K, 14; 9) I{. ArP, K,.14; I
.10) Gunnar Johansson, J, 13; 1L) /rr
nold Gustafsscn, J, ].2; i2) Evert
Gustafsson, J, 12; 13) G. Ituristedt,
I(. 12.
Kiass 1" (25 deIL.): 1) I. Aiexanclersson, G, 19 tr.; 2) Gunnar Johansson, G, 19; 3) Arne Svensson, J, 15;
,4) Arne Karlssin, G, 15; 5) K. Josefsson, J, L4; 6 )triengi Karisson, K,
13; 7) I. Torstensson, B, 12; 8) O.
Sa]ön, B, 11; 9) Stule ,fohansson, B,
11; 10) r. 'Irygg, K, 11; 11) Eriand
I{lass

I

|
I

'tr'orstensson, B, 10.

dor

uppstått

li

I

Brandsyn

ffimns
anordnas

i

ST,Uf.ER,PS FöRENII{GSLOI(AL
lördagen dcn 30 april kl. 8 em.

Musik av BRORS TRIO.
IGnneveds Skytteförening.

I

uppmanas tilise, att den enl. $
19 brandordningen erforderliga
brandredskapen är i fullgott skick
och förvaras på lätt tiilgänglig
niats.

Slutarp i april 1949.
Braridchefen.

SöNDAG kI. 6 o. 8. Barnförbj.

iläilek, solskån
öcf! sålrs
Äko Söderblom, Bengt Logartlt
Stig Järrel, Anne-Marie .A,aröe
Gustav Torrestad
Ludde Gentzel.

'

Betesdiur.

Lu'ttra SlrU-avtlelning
anordnar valborgsmässofest på 1ör
dag. MajPål tändes kl' 8 och där'
efter blir det samkvärn i skoian.

hälsar våren å

f

g;rlg1l111:'1

ffimffiM ffi ffiffi
å Tångavalnen, Strlatarp,
söndagen der.r 1 rnaj,kl. 11

VÅPäE-SLUHTABP.

,. .KI..15.30:
Göteve-Siutarp E.
F

oXköPingsoerien:

FalköPing-KättilstorP 1-2'
to 'l 2 1 38--24
iTomten B
SlutarP
ValtcrP

$rilisbergrr Ji[It

u;,,

lil. l!,-;r.

Kinnevetls k)'rkokör
hälsar våren vid valborgsmässoel(
ä Tångavallen på lördag kl. 19,30.

Brandsyn komrner under maj
månad att förrättas inom Kinne- Förordnaile brandchefer i
veds kommun. tr'astighetsägare
3/s-nqKinneved.

|

Eriksson, J,1A; 12) Bengt Bengtsson,

,

Gullberg på söuchg

Nilsson 12-,27, 12- 21, Ii, Kjell6n- Stig l{ar'lsson 21 76, 21 6, SigvLld
Ände;'sson-'$taffan }{ilsson ö 27.

,

|

hälsar våren vid Valborgsmässo- I från veterinär om tuberkulin- och
eid å Tångavallen lördagen den 30 kastningsfrihet fordras.
april ki.19.30. Tal av kyrkoherde
MöNAEPS GÅRD.
Kurt Larsson.
Tel. 54 KinnarP.

21, L1L 21, ltridcr ,A"n-

-9, 2-i,'--.9. hl. Kjell€ni

I

l{innevsds l(yrkokör nträi;jyåx*",ffi5##ä

dersscn Staffan Nilsson- 18 2!, 2!
23, Åke ,A.lclersson - Stig Karlsson
2t-..

oglq'\ol'

En åkeriäsare, som under år 1948 |
virl f lera t illfällen framfört lastbil I
mecl för högt hjultryck' fick 15 d,?Cl- I
böter å kr. 3: en Person från Gud- |
hem. som i höstas kört på järnvägs- |
bommat'na vid Slutarps järnvägssta- [
30 |
ticn och l<näckt den ena. fick
decsböler ä kr' 3 och slutligen döm- | i
des en charif iör från Habo till 30 | |
dacsböter ä kr. 5 och en motorcyk- | |
list från Borås till 20 dagsböter ä kr' | |
5. f)e harle i Habo kolliderat med [l
varandra uran att några större ska- | |

otbollsrosultat:

Vartofta-SlutarP 1-7, Trädet B
*Od SK 5-0. ÅsarP Pojkl.-SlutailP
pojkl. 2-1.

trn"'; $TlK 5*9.
Vid en liiubbmatch i borcltennis i
flecia.gs mellan llinnarps RTL och
Vårku:nla BTK nåddes föliande resulta,t. (Kinnal'ps spelal'e nåmnas
först):
1-:a orng.: i\fats Andersson Bengt
Karlsson 2i 19, 2l - .14, linrr;r Cö::anssoir Chr:ister Nilsson 12-21. 16
21, Srgvar t1 /-nrlcrsson l{.-G. Gustavssog 23 25, 78" -2t, F". Kjeli€n.-

18; 3).Lennart Bengtson,.J, 18; 4) n.
redriksson, K, 17; 5) Olof -&ndersspn, V,1?; 6) Egon Johansson, K, 17;
7) Bengt Ändersson, I(, 16; B) Georg

J, 10; 13) Sven O. Johansson, K, 10;
1-4) Gunnar Johansson, V, 10; 15) A.

1091036-11 19
fi72131-13 1C
t\ 62335-23 14
7042427-1944
!042427--!9t0
1L42531--2910
7732623-32 8
1031623-45 7
1721824-3+ 6
102L?11-33 5

Kånnarps {åT{i-Vårkuul-

!r., Kinneveå med 106 öch Jäla med
p0 tr.
1 Reguita"t:
I Klass 4 (18 cielt.): 1) I. Sjöstedt,
Kleva,. 23 tr.; 2) G. Oskarsson, V.,
21; 3) Berrlh. Johansson, Y,2I; 4) O.
Björling, K, 2!; 5) Olof Andersson,
.K, 21; 6) Axel Gustafsson, K, 20; 7)
sven Gustafsson' G, 20; 8) Gustaf
:Iohansson, K, 19; 9) G. tr{allagård, F
,4, 19.
"Klass 3 (15 delt-): 1) Il. tf'erstenslson, V, 2A fu.; 2) Evert liarlsson, G,

K,

Trädet B

Kiass

samlingsplats ]rrs handl. bntan, som
välviliigt ripplätit rutn för både sek-

Johansson,

Sardhem 3-1.
I'loby B

I{ailagård, K, 317; 9) llgcn Johairsson, K, 3/6; 10) Bernhard Jolransson,
V, 3/3; 11) llvert Karisscn, G, 31q'

voro replesenterade med tillsammans
unscfär' 80 man. Sl<jutni:rgen var för-

iagci

Trafikförseetrser.
Skara-Älvsborgo PokaXserio"
BtiCsberg-ÅsarP 0-1, GöteVe-

tr änsstyrelsen har förordnat
möbelsnickaren Elov Rehir, SluLarp, att för en tid av fyra år vara

brandchef inom Kinneveds kom-

Bjururn
rI.A-IK B

lKättilstorP
lVartofta
lnottancr

Kinneved,
G[iD. KYIiKOSTÄMIVIA

rned l(inneveds pastorat i Kinnarps nya skola måndagen den 9
riraj 1949 kl. 15.
Ordf.
I{Vf,NKOSTÄMMA
med Kinneveds församling samma

mun. Till vice brandchef resp.
andre vice brandchef under sam- dag och samrna plats kl. 15.30.
Ortlf.
ma tid har länsstyrelsen fönordnat
handelsbiträdet

Elon

Arvidsson,
fastighetsägaren
Tage Andersson, Siutarp.

Kinnarp, och

16

1060436-'24t211
1051441-30
10 51 435-27 a\
11 51524'*29lL
1742524-32 10
1033 4t'I-25 I
1002?15-38 2

Skara-Älvsborgs Pokalserie.
Slutarp-Göteve 1-0, SenclhemBlidsberg 3 --6, Tr.ädet-Grolanda 2
---5, Vercc,fta-Floby 0-3.

1l
Flnby och $lutarp
gingo uidare

i tr(I[4,

F

Blidsberg B

Sluta,rp-Vårnb L-3"

Med uCriemålet
Slutarp över l,'ån:b

tiIl

Grolanda

av si'r :csradr
*h ;'.k ä;1;,"i

Åsarp
,Slutarp B

semifinatren i kretsmiisterskapet.
Match.en blev inga,unda vailqrelad men
präglades av fart och r,,pännir:g. Spe-

let var ungefiir jämnt fördelat,

Göteve

Sanclhem B
Vaftofta B

men

Slutarp hatle de .,farligaste må1tilLfällena. Våmb stod för det båfire spelet, men had.e wårt att komma till
Itals rned ,Slutarps förs'aar, d,:ir särskilt
målvak en mä'ktes för goda ingripan-

Då vår gummiverkstad i Kinnarp den 1 april 1949 överlätits, få
härmed tacka våra ärade kunder för visat förtroende uhder dc
gångna åren och hoppas detta ailtfort skall visas rörelsen och desr

11101039-1121
t1 7 2 2 33-78 \6
t2 72341---2676
11 52432 2].:12
11 42537-29 1"0
11 4 1, 6 24,-45 I
72 32723*33 8
\2 27927-40 5
11 2L811-36 5

loby B

Trädet B

vi

nYe

ndra ati
att
lniiri

lllogelvingen var inte av

sa.rrrxn,a

klass

|

ti!lhaks

,

l
I

'-son
och var qer:onr sin sna.bbhet ll
!*tr oroskdlla Iöi Våmbs försvarare. i !
lÄven i gästerrras lag fr.amträdde må1- l!
i_v{<ien som en av de hättre följd avlj
thhb.
Li
1l Giisterna had,e första halvtid dcirdel

STIG JÄIiRtrL
ITASSE EKM.4.N

BR,IFTA EOIiG

left alton
kI.

20.

:irga.r. i .förivarel. viika L:nappesl voro
li.r'ciiga iörrlin hy. Årrder':.son, som fiek

Komrnitteratle.

smälld'e

I

ske.

L)'omare

matchen

.

i
i

-1--den
inte allt,fö,r ilttdörnda

var

!

G r,nnar Sä11,

r

Trädet.

med resning av torv erhålles vid
I6arho Torvströfgbrik
Tel, 19 A Kinnarn.

I

Valtorp
Slutarp

Bjurum

IIAII(

B

Kättilstorp
Vartofta

I| (-i
i

l_
r(

'FI

I acl{

all uppvaktning på min 40i form av blomrnor, presenter och telegram får jag härmed
tilt slåkt och vänner samt Kinneveds-Vårkumla R. L. F. styrelse
framföra mitt varma tack.
tr'ör

årsdag

Göran Karlstedt.

4782742-25

vit och brun Leghorn till salu varje vecka. S-veckors levereras
efter beställning.
GöSTA GUSTAFSSONS HöNSNRI, NORDÅSAN, KT'NNARP.
Tel: I{innarp 50.

av

Tomten-Bjurum 4-1, Valtorp-Valtofta 4'-0, Folkabo-Slutarp 1-

Irolkabo

en boll vid nriitlinjen, rusade genom
J-ör.svaret och näta-d,e. I{inuten efter

f,^--^---

Ackordscrhete

Ff;olorey'kel,

Tomten B

å ldrottsplatsen, SLUTARP,
i dag, lördagen den 14 maj

vy. Andcrsson in trean. Nu
hac!.c Siutarp sin bästa periorl under
rnatchen, rn.en V.im,b kom igen. I 3
n'.in. r:dut'r.r,rCl hi. Brail tili 2-3. Arvids.son i hernmalag.et gj,orde i 3Z rninuten sitt pltdra och Sh:itarps fjärde
mä. När fem minulrer återstodo av
malchen tilldömdes Vårnb en slraff. ii
oeh denna ladcs in av hhb. Gustavs- ll
son. Detla qav gästerna nf'tt hopp | '
n.en .tiderr var. alltlör knapp,,för a.,t jl
någon änd:ing i rrsultÄtåi äi,rr"'ilr?"-'I

$Iissionsf örsamlingen.

märke Puchr 200 cc, körd 1.300
imil, till salu. TeI. Kinnarp 47.
FaEköpingsserien:

anordnas

ornnrlace-

Kaffeservering. Offer!
,
Välkomna!

ovanstående hälsar

I

I l,som biist, gjo'rde Slutarp mål geno,m
/- ld. Ar,vidsson i 17 min., tre minuter
lsena,re var shällnineen 1-1.
I G;isterna töreiog-o efter en kvarts

AX?OIiFS MISSIONSHUS
söndagen den 15 maj kl. 15.
Pred. av A. Mouchard o. N. Blom.
Sårig och musik
från Trädet.

Lilla lilIärta komnler

l

'lav,vinden oeh icunde igångsåtta ett
ilflertal farliga anfatl men utan udd i
; lavslutrLingarna. Niir Våmb pressad,e

i

a,v sångare

KINNABFS GUMMIVDRKSTAD.
Stig Brolin.

SöIqDAc kl. 8. Bai"ntiltåten.

I

;men 'efter pausen blixtrade hy. Andels- i
'ill

spel i andra halirlek några

till

hålles

Vördsamt

dagens match voro
resultera i*stra$fspark.
i stra$fspark. De
Dul

övriga försvararna voro i stort sett
ljårma dock med dt plrrs för ytterlhalvbackarna. B::iiderna An ersson
lsom bildade vänslering å,stadkomrn'o
jde farl,igaste engreppen, och cf . Ar.lvidsson var lyckosam ivå,nålsskyri.

I

jag envar gammal som ny
kund välkommen. Det skall alltid vara min strävan att betjäna Eder
alla på bästa sätt, och hoppas jag få samma förtroende som kommit
min företrädare till del.
Med hänvisning

I

i

|

na

ägare'

vördsamt
IIAIiRLJUNG.A. GUMMIVEIiKSTAD,
'
Filial, Kinnarp.

den, IIan b,iir dock lägga bort efter-

sLä.ngarna, som

(0årfleat

Meddetrande.

18

11 6L445-30 13
11 61437-2573
11 5 l- 5 36-31 11
11 51524-2977

71 42524-3270
11,335].7-29 I
11 03816-39 3

Skara-Älvsborgs Fokalserie.
Floby-Göteve 1--4, GrolandatsIidsberg 10-1, Vartofta-Trädet

0-4, Äsarp-Slutarp 1-0.
F lobv B
12 10 1 L 40-15 2t
Trädet B
12 82237-1878
Blidsberg B
13 72442--38 16
Groianda
!2 62442-2274
Äsarp
72 52532 2912
Göteve
13 427 27-3470
Slutarp B
t2 417 24-46 I
Sandhem B
t2 21927-40'5
Vartofta B
12 21911-40 5

MffimmffiL&NmH
i nå vi'fr.

o. ni. den 16 maj 1949 till chaufför Sven Ändersson' Vårkurnla, sålt vårt lastbilsåkeri, fä vi härmed tacka våra ärade kunder
för visat förtroende under de gångna åren och hoppas detta alltfort
gkall visas rörelsen och dess nye ägare.

Vördsamt
II,B

.SLUTARPS

MöBELINI}USTRI.

Med hänvisning tiil ovanstående hälsar jag envar gar-nrnal som ny
kund välkommen. Det skall ailtid vara rnin strävan att betjäna Eder
etla på bästa sätt, och hofpas iag tä samma förtroende, som kommit
Tel. tillsv. 93.
min företrädare tili del.
Vördsamt

SVEN ANDERSSON.

hlermbygds$cst
å

Tångaval1en, Slutarp,

torsdagen den

26

Prima, välsorterad matPotatis (ej
Alpha) uppköpeS.

maj.
NTO.

Olof Nilsson, SXutarp"
Tel. 106 Kinnarp.

!J

FOTBOT-L

Fastighetsfö värv

KI. 11.15:

B-Slutarp B

Kt. 14.30:
VALTORP-SLUTARP
Slutarps

I.

förhå.ll&ndevis goda.
Resultat:

F.

i

Kinneved.

* Aktiebolaget Slutarps Möbelinindustri, ,Slutarp, har av länsstYrelsen meddelats tilistånd att förvärva ett område om ,3,614 lkvm.
från fastigheten 1/16 mtl Slutarp
ödegården 1:19 i Kinneveds socken,
rq/r-'a'|.
Toist'sns rgsorvert
Biurum, S"utarp och Vartofta äro favöi'ilel i sina uppgörelser mot resp'

.,,t .,'.,1'

stiuoec" r"L A.

";r 'l

låten,
iisÅ,n,6i^i1åt"n,

och
fattilttotp, F"ÄrX:s reserver
inåttairo i' nauopiogsselien, och- i
Sliåra-ÄlvslJofgs Pokalserie spelas
tre rnatctrler, som faktiskt kunna

siuta hur som helst, nämligen SIut-

åro-Sandhem,'I'rädet*S'ioby

Mästerdetektiuen
en

Äsärp-Grotanda.

och

t'alS-r'11.

,l,i

Blomkvist
'

Siggd

.

riiisd

-

Vid en klubl2match i fri idrott på
Odensplan i söndags vann Ktr'UM,
Iralköping, över Kinnarps ltr' med
siffrorna 51-41. Resultaten blevo
100

å Tångavall*", Slotorp,
söndagen den 15 maj
Sandlrem

Fctatis

HFUM'reqe* över
Hintt**ps l. F. r4y-q4.

":

Carl Relnholdz

Stens Lekgäng.

Serveringar. Chokiadtornbola.
Kinneveds Arbetarkornmun

400 m.: 1) O. Thörnell, Kinnarp,
55,7; 2) Stig Karlsson, I(fum, 57,3;

3) Eldor

Andersson, KinnarP, 58,ö;
4) P. LinCelöw, Kfum, 59,6.
1.500 m.: 1) Eldor Andersson, Kinnarp, 4.36,8; 2) G. S'risk, KinnarP,
4.43,5; 3) P. Jangren, Kfum, 5.04,2;
4) S. Carlseorr. Kfum.
Höjd: L) K.-O. St6en, Kfum, 1,60;
2) tr]. Kje116n, Klnnarp, 1,60; 3) O.
Thörnell, I{innarp, 1,60; 4) G. Leijon,
Kfum. 1,50.
Läng1d: 1) 1\{. Nyblom, Kfum, 5,63;
2) Stig Karlsson, KinnarP, 5,45; 3)
G. Leijon, Kl"um, 5,42; 4) Ä. Torstensson. Kinnarp, 5,19.

Kula: 1) L.-8. Linnarsson, I{fum,
10,68; 2) Stig l(arlsson, Kfum, 10,40;
3) G. Frisk, Ilinnarp, 9,97; 4) L.
Torstensson, Kinnårp.

Diskug: 1) D. Lind, Kfure, 32,87;
2) L.-It. Linnarsson, Kfnm, 29,93; 3)
G. Frisk, Kinnarp, 28,70; 4) Å. TorsSpjut: 1) Ä. Torstensson, I(innal'P,

Barn$trttlnpor
trekvartsstrumpor, goss-skjortor m. m.
Toffelstrumpor.
Klänningstyger.
Gardiner från 1:85.

Kortsrrckor,

TÅNG,4.VALLEN, SI,U,TAR,P,
onsdagen den 18 maj kI..20.
tr'olklekar under ledning av

Nilsson, Kinnarp, 12,5.

tens.eon, Kinnarp.

från 1:35.

fedra{:tan

m.: 1) Stig Karlseon, Kfum,

tZ,A; 2) O" Thörnell, Kinnarp, 12,1;
3) O. Carlstrand, Kfum, t2,4; 4) C.

Mattvarp ä 10: 40.
Ankelsockor för herrar, arbetsskjortor och blåkläder i
god sortering.

17,97;2) Arne Svensson, Kfum,
43,80; 3) Sune Andersson, Kfutn,
39,24; 4l E. Kjeli6n, I(innarP.
stafeit 4>:100: 1) I{F"UM 4B,B; 2)

Kinnarp

Kättilstorp-Tomten 4-1, Bjurum
4-4, Slutarp--Valtorp
-X'alköping
6-2,
Valtofta-Folkabo 2 5.
Tomten B
Slutarp

Valtorp
Bjurum

F'AIK B

Kättilstorp

Te]. 134.

Folkabo

72822+3-29 13
727r443 2775
12675+7-3673
7252540-35\2
7252528-33 12
1252528 3312
1233619--34 I
7273827-4L 5

0densplan inledet

Enligt kyrkostämmans beslut
1 mars 1949 få efter 1 maj

den

1949

i'; friidrottssiisongen,

inga gravramar eller grav-

stenar upPsättas På kYrkogården
utan att kYrkorådet godkänt ritning å desamma.

BröilraduelX Gtisöa-Harry

I morgon kväll.
KYrkoråtlet.
n'alhöpings AIK anordnar i mor(]
kl. 19 frlkI.
gon kviilt
Kva+I med
meu början
stävlingar på Odensplan, vilka
Slutarp-Valtorp 6--2.
srutarp-vanorp
6--p. iI i3;:'?fiifää1,fli
io". ult uti [anrioo intresånta, även
Valtorp hade två hörnor och en I om clet inte blir nå
några stJärnspäckafarlig
rlig frispark, innan Slutarp i 10 | dc arrangemang. NNågon anmålnlngsmin. tog ledningen. Det var hy. An- I tic', har inte fixerats, och dårför vet
dersson, sour.på en löpboli lämlade lilubbon i skrivande stund inte vilka
försvararna eftcr sig och shöt i rnå,I dcltagare man knn riil<na med, men
från nära hå11. Tre rninuter senål'e inb-iucian har i varje fall utsånts till
shallade gi{sternas cf. håit trängci en klr:-ubai"na inorn distriktet, och en.hel
boll i måI. Det blev sedan Valttrrp clcl a.rmrilningar hr. också kommit in.
förunnat att taga ledningen på en i:'il. 1.500 m. gör Rune Persscn sin
straff för hands, som lades in av chtl. rt slebut och möter biand andra 'Iore
Larsson. En frispark i Slutarps favör ';'r'k l,iciköping. Do båda löpte ju
skuiie gått före straffen, men förseel- - i ri;ii: -,1r :r.rkl vid LK-stafr:ttcn I
sen obsetverades ej av dornaren. ,:c,,r'li.'rgs, Lrcli ',iid det tilllåiiet var lldValtorp, som" sålunda ledde i halvlek köpingslöpalen ett slag förbi Rune,
med 2-1, förrnådde efter pausen eJ men dennes spurt hade han ingen
stoppa hemrnalaget som med vinden I cha;rs att besvara.. Ordningen mellan
i ryggen g;orde 5-0. Bland rnålskyt- | derri torcle väl trli densamrnB, i mor-

tarna sista perioden återfanns bI. a. j
Slutarps måivakt Ruthman, som ii
första minuten utjämnacle Valtorpsl
ledning på en inspark, solirr med vin- |
dens hj.ilp segtade övei' tiil kollegan i
i motsatta buren, vilken funrlade in j
bollen. När sedan hemi'nalaget genom I
vi. Andersson tl,git iedningen med I
3-2 i 7:e rriin,,
rriin., var det ingen tvekan I
3-2
om. vart $egern skulle gå. Tre hörnorl
i följd för iremmaiagei 1ärnnade in- I
gen utcleining, rnerl i 35:e och 36:cl
rnin. öliade cf. Arvidsson till 5-2, i

varefter hi. Andersson i 42 min. fast-

Lstiilide

tili 6-2.

Den rrdr
uErr
hårda
ud vinrien
vrrrliclr rut
fördärvade
uöt vduc an.
än.
satse rna till spel och gjorde clet

Falköpingsserien:

Valtofta

|(innarus lvlanufaktumffät r

51,9.

Kinneved.

grnJ,rgenl lopp.

r.tLi.ussant kommer del att bli i

ttnl::., där" i:.röderna Gösta cch

llrrry

koinma att drabba samman. Som F'I redan 1 vintras kunCe
År:'rzldsson

,---cc.ideia har l{arry gått in för en
cc;re hach, och det hanske därför
intc ä.r så aiideles sä,kert, att lillet'lnner.
r,'';:ir,r.a :r:h oi]lnpi.anrannen l'1nner.
r,.,;:ir,r.a
r...r;r '.r:lr .lr,.iri. t.r-r'r.],: rlan nog l<iinna
, "i.li.ii, si.:i I'ui.i"tli.lt r:likring ,15 lri

Utr:in uvan,oiir;rncia gTenar L,ii:: Cel
a00 cch 3.{}00 m. samt 1.00O m.

rOO,

| tör. 20-frrsjunk:rer,
I tangct- och höjdhopp.

dlskusirastning,

IJ
11
;i

chansartat. Iförsta halvlek hade Val- I,

i

den ar
r .. I
ål;';å,: :',.,P,;1,xiffillåit illl
gerbacken och hy. märktes före de I l-^,r intressenterna
i torrlägg.
övriga. Vb. och vhb. volo rle bästa i , ll"*
".
Axtorp-HallagårVa,tt-cups försva*oa^t"rl-. i- JÄ-iO"' [ingsföretaget
övrigt jämna forrvardskvintetten, I flens dikningsföretag 1947 i Kinnesom spelade verkligt bra i första; [sds och Vårkumla socknar i
tt"ir,;l,11i,'."*
il*rry Gus.t:r,-sson, c|o-' bkaraborgs län' hålles i Vårkumla
Ianr.ta, borde varit lile-b,:"tä,.,'ärr"-i, folkskola onsdagen den 25 maj
sitt uppträdancle oclr clessutom rör- i [949 kl. 19.30.
Itgare' !415-qq'
i F.röieredsled den 19 maj 1949.
torp något övertag

spel, medan

i 5ammantradg

Styrelsen.

AxtorIN Xffisslonsfbrsamlirtg
har haft vårfest. Det vackert deko-

rerade Missionshusel var fulisatt av
åhörare. Efter gemensam sång liisle
missionsförsamii4gens ordf. V. Ändön ett lnledningsord samt hälsade de
församlade väIkornna' Pastorerna A.

'l

5.29 a\r G. Arvidsson vid
FAIK;s fredugsfä vtingar"

Mouchard och N. Blom talade och
rnusikföreningen frfi'n Kölaby med-

I

t

i

Kinnarps
&um miuerkstad

Kinnarp (Stig Brolin)- Tel. 131
.ITtför alla slags repaiationer av
loa.t, slangar, regummeringar,
gummistövlar m. m.
ll
llllvu däck och slangar av flera
I olika märken alltid i lager.
I

(Obs.! Ny regim.)

t

STGG.EGÅX?.DEN, Sf"dJTA.FP,F;

iupmrd $ffi33
Avgift 150 kr. (för icke frisedelsston).

Hotteur $7$4
Avgiftr 50
KinnoverXs rn.

kr,.

fl. s:nars

hingst-

förening.
Falköpingsserien:

KättilstorP-ValtorP 3-2, Bjurum
3-1, Tomten-SlutarP

-X'olkabo
o-4.

$trera-Älvsbor gs Pokalserie.
Göteve-*Grolanda

4-L,
-l/artofta
L*4r

1-0,

Sandhem

SlutarP-Trädet

Tångavallen, Slutarp

FÄIK, 53,4; 3) Bror Hallgren,
Skara IF, 57,6; 4) Harry parad,

rade en kuldueli med storfina 15,29
Gös+"a, vilket är mycket bra så FArK.57.9.

för
'hår

år's. n'{an hade två stötar oå 15.18
Någon final gick inte, utan tideroch 5'tter)igalc en stöt över tb m., ra fick avgöra.
rrilket tyder på att Gösta redan sik1.500 m.: 1) Rune Persson, FAIK,
tar på 16 m.-grti:nsen. Harry Arvids- 4.00,2 min.; 2) Thore X'alk, Lidkö-

son gJorde en glädjande comeback
och med tanke på att ban förra året
sä goLt som helt höll upp med täviandet, är hans 1.3,78 m. inte fy skam.
Rune Perssons säsongpremiär på
1.500 m. intresserade starkt och han
heCe fått T'ltore Falk, Lidköpings IS,
som p..r:tner. Faik ledrle första varvet och sedan körde Rune Persson
et1- r/arv, Iictköpingsbon drog starkt
på tredje varvet. Sista varvet gick
Ii,une tlll ledningen och när 250 m.
återstod var Falk tvungen att släpl:j'.S;jcrie etL hra lopp ! kötvattnet
och kommer säkerligen att göra bra
tider i år.

tjänstgör

anordhas på

Gösta och Harry Arvidsson etable- son,

pa" Gode Sigvard Johansson, Karie-

Ä

ffffivwfuWWdsfffis$

FAItr(:e nationella fritdrottetävllngar på Odensplan t går kväll
L:irma^itre en d.ol god.a r:esultat, trots att ett strllande vånogn gjorde sitt ttll fijr e,tt försämra resultaten. ztls-Uot.

verkade med eång och musik. Vidare

t'örekom kaffeservering och offerinsamling titl förmån för de! andliga
verksamheLen På Platsen. L\K'\q.

S$ov

pings IS, 4.05,6;

3) Sigvard

Johans-

son, Karleby GIF, 4.08; 4) Birger
Ottergren, Wilske, 4.27,6; 5) Eldor
Ändersson, Kinnarps IF, 4.30,4; 6)
Gerdhard !-risk, d:o, 4.30,6; ?) K. E.
Larsson, 'IrVilske, 4.37,4; B) Lars Äugustsson, FAJ.I{, 4.43,6.
1,000 m. junlorer: 1) S. O. Änders-

son, Wllske, 2.43,8 min'.; 2) Allan
Larsson, \,Vilshe, 2.44,0; 3) Evert
Sve'nsson, fibro AIK, 2.47,0; 4) Bo
David.sson, FAIK, 2.49,0; 5) Ingemar
Fingai, FAIK, 2"53,6; 6) Börje Bergdahl, IFK Skövde, 2.54,8; 7) I{urt Johansson, F ÄIK, 2.5ö,2.
Diskus: 1) Gösta Arvidsson, I'AIK,
42,39; 2) IJrban Svensson, d:o, 39,57;
3) Flarry Borg, Lidk. IS, 36,44; 4)

Falköpingsborna gJorde för övrigt
bra ifr'ån sig i tävlingarna. På 100 Ragnar Andersson, I(arleby, 36,21-;
m. hade KFUM två rnan i finalen 5) tr{ai:ry Arvidsscn, F.',{IK, 34,63; 6)
och unge L. E. Nilsson, nådde rela- Arne A.ndersson, Karleby, 33,02.
tivt goda 11"7.
Kulstölnirrg: 1) Gösta Alvidsson,
FA.IK, 15,291' 2) Tiarry Arvidsson,
j Re sultatlista:
13,7B; 3) Harry Borg, Lidköping,
j 100 m. flnal: 1) Roif Carlsson, cl:o,
MAIF 11,4 sek. (11,2 i försöket); 2) 1-1,82; 4) Ragns.r Andersson, KarieOve l{äilma.n, Il-I( Skövde, 11,6; 3) by, L1,38.
Längdhopp: 1) Srren llelg'esson,
Kurt Blidegård, Lv tr, Karisborg, lVlariestads
AIF, 6,28; 2) Lars Brln7L,7; 4) r/. E. Nilsscn, KFUIr.t Fallröi:ing 11,7; 5) Tore Ahlström, d:o, i{enberg, I}lK $kövde, 6,06; 3) K. E.
Pettersoon, T'ibro, 5,98.
11,9.
Höjdhopp: 1) K. J. Söderlund, Lv
400 lri. Heat I: 1) Henry Wilhelmsson, IfÄIK, 54,1 sek.; 2) Erih 1, Karlsbolg, 1?5 cm.; 2) Ilrik HögGidlund, Skara .IF, ö4,3; 3) K. E. herg, IIrK Skövde, 170; 3) K. E.
!'arrt, Wilshe, 56,6; 4) Åke Götblad, Kallsson, Älingsås, 170; 5) Ärne
Gustavsson, Kymbo IF, 1.55; 6) Erik
Tibro ,59.2.
Heat II: 1) Gunlar Rehnström, I{je}l€n, lilnnarp, 155; 7) B. AndersTihro AII{, 53,2; 2) Holger Johans- son, Karleby, 150.

torsclagen den 26

maj'

Program:
Kl. 16.00. Ärets mest raffiande I'OTBOLLSMÄTCH mellan

Kinnevetls clamör och Kinneyetls gulabar.
Kl. 18.00. FöREDRAG av den kände idrottsmannen, folkskollärare
Assar Dufegård, Skara.
Kl. 19.30 CABÄRE och TEÄTER av templet VinternSrs amatörer'

Kinnarp.
FOLKLEKAR under leclning av Stens lekgäng. Sedvanliga festanordningar ocn serverlng.
Laguppstätlning tiltr

fotbollsmatchen:

I

.Mal-Lis Arp
Ingrid Johansson Ulla Hall6n
..
fnger Clausson Doris Ärvidsson Greta Karldn
Änn-Mari Lager
Inger Göransson ttu"" trn*ä:::

,"*l:..""""".tavsson

Dornare: Sten Ahlkvist.

Karl öman
Birger Andersson Erik Gustavsson lfannis Johansson, Gustav Kar16n

Vaifrid Johansson Helge Grahn Knut Strängberg
Gunnar

Kjell6n

Karl

Herbert Andersson
Johansson

TILL ÄRETS TREVLIGÄSTEI I'EST INBJUDER

$tutarps missionshus,
Kristi

.

l{immelsfärdsclas

kt.

15.30

, VÅRtrtröGTtrD.

Pastorerna Emil Samuelsson, Gunnar Holmbert, Anderson medverka,
Kaffe serveras. , Sång. Musik.

Välkomna.
Mlssionsf örsarnlingen.

$lutarps

NTO..

kvsrm

stänges torsdagen den 2 juni med
anledning av begravning.

Kinnarp
I'r. o. rn. den 1 juni är charkuteriaffären stähgd tlsdag och. torsdag'

NILS T'OIIANSSON.

