ttlf 13.
jan. Tiil styrelse för år
valdes: orclf . K. Gusta{sson, v. ordf. A.
Kinneveds SLU-avil.

LasthEEsefuaufför,

rg43
Olsson, sekr. Ketstin Gustafssorr, v. sekr'. Bir-

som innehar trafikkort, vån vid geneasbil. erhåller genast anstäilning.
"E.8.
SLUTANPS h{ÖBF]LINDUSTRI,
StutarP. Tel. KinnarP 45.

Gr-rsta{sson och kassör B. Kjellander. Till
revisorer utsågs H. Kä116n cch H. Johansson.

git
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Sirektionen för Frökintls häratls

nt-4?.
i polisilistrikt
I n"" vid i dagarna håIlet sammanftraa" tiil ordf. och kassör för inneivarande år valt nämndeman Erik

lGustafsson, Hassla, Kinnarp, och tiltr
lvice ordf. nämndeman Per A' AnAngrimstorP, Brismene'
Iriersott,
,.Frökinds kristidsförbunds
i Cirektion har till ordf. och kassör
guisett folkskoll. A. Nilsson, Kinnarp,
i'samt tiil v. ordf. lantbr. E. W. NisSBörstig, båda omvalda.
jlvrandt,
Till ledamöter i kristidsnämnden
, hai' återvalts: lantbr. O. Gustavsson,
!VarUumta (ers. G. Wård6n), E. C;;j
jtafsson, Kinnarp (ers. fru Elsa
iKanlsson), Per A. Andersson, Brisirnene (ers. A. Karlsson), och E. W.

iliiisswandt, Börstig (ers. måI.
,h_qg.
{övenssonl.

tävlan. Prislistan hade följande

son, 77 poäng, VartoItaoricr]s arrdels{örcnings

l{. 1:ngdahl or:lr Ii. L.:rliss()ll s(,nr sl1l)i)1.
I'a kv:illcn r.oro rrr..illrnnr:lrna s;.rnriadr tili

klrrbl'ait,,rr, i;rrtill är',.rr Slrrtar'1,r !,lri,,rt-iö.t

nirrg inlrjtrrlits.

lljlistriirar','r \laltir

lanssr'rr,
r'is:rrlt,

(;ötcbör'g, hijll riiirvirl iö;'erlr:r{ sarrl-

ilnc'rna '"1.'rclirnrlsliamptn i 1 iclsrngiiir:s
sanrt'I{äggi i lnrerr".
f

r9-1o '

ärs 1<lrrlibmiistare : tot; IJ:Lr-r_v ,\rvjrlssorr
I t,i, .1oo iJror ll'orstcnss()n :'t, i, 8oo Ilrrrr' 'llorsteirs:cllr 2,ro, I.5oo (iösta Alr'xal(irrss(rlt :+,oq,6.

Tel"

9.

ffiffiww

ffi,effi*ffi,wffiffieffi'kff
å& Me$*rnasps @SeffidÖrm' pr slutarp,
9 km, från

FÄLKöPING kommer att hållas onsrlagen'den
Lltförlig annons senare.
1943.
17 februari
januari
1943.
Jonttiping i

cirX<a

Åclu okcatf i't" xtt'{tm'

ffi{JST'AF fi*Oå-MSJ

Frislt r6,27.6, lirng,i l'.l,ri

--ii1:r,,,111

6,i,.t.

1,1,jri

Nils.or t,7:, LLt;1trl l'-j,.i ,\i1.sr,rr r.j,.i5,
.[t,]rllr.:.)l .1..r..). l. .il:i i]r.rrr' ,\i'yirlssgl r,1.5.1. rji,rl:r:i i tr3r' i l:ilits1irr11 .y1,67.
spjLrt lt-lr,: lirls:r:r :. r, i,:. i rlg r11 r;or; nt. htLr';rr' l'.. l-.. '., r. ..
... ;: rlaircr' \iar-i:Lrrnt
Joh:rrisscn t,o;,:!i. ()riliir .r'rrl ( 'jllii I:iallagård r.:ir..f:. :iLi{1()r iiJ,{)il.) nr i iilr:in (;11sie\.sJt-lof

son 5 r,.lo.

DHSKA BVRA

å
!

KINNEVED. zrlt-4?.
Kont.mtur.alfullmiihtige höll sammanträdc i
måndags i Rossbackens skola. Ordf. Evald
Johansson hälsade de närvarande välkomna
gch ril<tade sig särskilt till nyvalda fullmäkt1gc.

lill ordf. {ör år

19,13 valdes hemmansägarc
Johansson, Alarp, och till vice ordf. f. d.
mejerist Ragnar Johansson, Siutarp. Till ombud för ting.-shusbycsnaclsskyldige valdes A1fred Johansson, Hallagården, mecl Erik Gustavsson. Hassla. som crs.

E.

Till avflyttade frrllmäktigeledamoten Verner
I-undin beslöts säncla ett skriftligt tack för dct
arbete han rrecllagt till kornmttnens bästa.

ftRsMEirEt.

åI
I

slutarps

rF. 4z'qt.

Slutarps IF höll i lördags årsmöte, Ärsoch revisionsberättelserna upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Kassan
hade under året baianserat pä 2,45a kr' Ordf'
för rg,{3 blev handl. E. Sand6n, v' o-rdf. S'
;Ahlq;;si, sekr. G. Johansson, v. sekr'-9. Gul
i tafsiotl. kassör L. Grrstaf sson. Ers. blevo G.
! And..ssotl och E. Rehn. Revisorer: O' Nilsi ron och B. Kjellander. Fotbollsektion: E
Rehn och B. Karlsson, Tredje iedamot utscs

av styrelscn.

Frågan orn ersättning

till skadad

spelare-dis-

kuterades. Förslag om bildandet av en
framkom, men något beslut

$AffiffiANTMåI}Hffi.

,ctaiv Gunlrar

,11

{"JRX

Aukti,omsu,ucl,elndng em Te[. 417. I 232.

111,42

3ooo (icrharcl Frisk ro.or),2. :crxt (ierharrl

hjärtligt väIkomna.
Skaraborgs Länsförbund
av R. L" F.
973

Eåaniag', $ltntan'P.
324

if råga on-r
idrrittctrs Iörrlt'1rirg ilrom I\()mnrlnrctr, t,itl:rre
att lk:rer :tr. 11c f rämsia irlrLrttsnr:ilnt n t ftt-r crr
tiris hortavalo :Ltt:rkomnrit. llcslut Ilittarlc:t
om att ingå tiil I.-alhygrls:lllia.nscn rrrtrl cu ilotiou otr irrriittarrrlt :rv cti ]iallr-.igrlsnt:istr:rskalr
för jtllriorcr. \''irlare beslöts:itt ft-jur ()i:ir nt(.(i

nicd

ordbrukare
Kinneued o. lfårkumla

der. 22 ian. 1943 kl. 19,30' -Föredrag
håUes av ombudsman Carl Svensson,
Skara. Filnrförevisning" Alla äro

omedelbnrt.

i

intr:irlc i "Svenska St'ritr". ir urså bcslöts att :ivcn oricntcrilg -sliälj lr,rlri.agas
pa progfammcr.
Ti1[ stlrt'1sc föt irncr':rranrlr'iLr valrlcs or-rif
(iöran Anrjcrsst,rr, r,'. orrlf .'Ilo rstur (.,i isiav ss..rn,
sekr'. Arrc Olsson, kassijr ( iturrrar Joh:rrrsson,
mirtcriallörvalt:u'e (i. l;rislt. 'l'i11 suirpi. rrtsågs Agnc Nilssor ocl.r (i. (irrst:l sson. lfill revisorcr yirlrlcs J. KarJsir:r1t och S.,l\hlrlvi:t

i

$m vsHffiträffiMsffiwfuwKmwm
uålirlie samt I'lllt vicl för'ekornmande
äuro*li1 erlritilcr viilavlönrd plats

ll''

rq4.3 hegärzr

s. D. u. K.

inbiudas härmed till sammantråde i
Vinternvs loka}, KinnarP, fredagen

gångar.. I;ritrnsl;r ors:rkt.n ha-r-till torrlc t.:rra
Sltrt:rr'1rs

em.

,f

Sand6ns hpr

I{innar|. ,\v {t-i rtlsctrs och sckLiotttrnas }rcr:rttelser {ranrgicii zrtt iöruringrn unilcr rlet
g{ngtrzL :irct krlnnat gl2irlj:r sig it gorlrL franrrl

275

utsecnde:

hpr.; 3) Inga Nilsson, 76,8 poäng, E. Samuelssons hpr. ; 4) \'I. Abraharnsson, 7.1,5 poäng, E.

ni,**,frIlJrörening 1!4r.

rne

lördagen den 16 januari kl. 8
[l[.usik u'a G|JS'I'AVS T&IO.

r) Anna-Greta Abraiamsson, 8o poäng, diplon-r, och V. Johansson, hpr.; z) Ä. Gustafs-

S.

haclc i iönri:igs :Lrsmötc i \TO-lokalen

KINNARP

lfedlemsantalet utgjorde vid årsskiftet Bo
och har under dct gångna årct ökats med r4.
Ef ter mötcsiörhancllingarna f örrättades
prirtrttlelning i tlcn för'rrt hållne mjölknirrgs-

I

ijvetettslili-,tmclscrt

DANS
i

hö11 årsmöte den 7

!{lnneveds m. fl. s:nars
Ilimgstförenlng ln. |r. R. a.
håller ord. sammanträde i föreninEslokalen, X'littarp tisd. den 16 febr.
kt.17.
Ärenden enl. stadgarna.
Styrelsen.

inte. Styrelsen fick i
förslag

i

fon<l

frågan fattades

uppclrag ' att utarbeta
fö1jde satn-

i frågan. Efter årsmötet

kväm med dans.

ffi.ffiss$wffiffiffiMfrfrmse
kommer att förrättas i

Marbogården, $Iutarp,
tisdagen den 2 nästa mars
Slutalp cien 23,j1 1943.
Ragnar Johanson.

i

Enär clet blott va.r för filrnens skull, som
.jo
{Ärrrr nÄmnrir nersonerna bLcvo nekadell Ni åtminstone en sak rätt i Edert inlägg,
_. _
l4V'tl ' )liilrräCe, kan man fråga sig, värför inte a"tt- fi na-hg"" .tt ;"ä;",,1
'uppgilten i mitt förra in1ägg
*-r"*s
, 1t"
-{
å r t vE! r rt
Ti'"1
-'l'' var godkänd
i stället för $ om att lokalen
-:"* :l-t:1":'.::n-'",i;$F-ö?
för'".'::
144 plalser
llna slopaCes f::ån prcgrarrrmet
fl
lCiv:'r.e andra prcglqmpunkter'. På så sätt$var felaktig. Detta var eii skridel från min
(Under denna rubrik införes från läsekret-l ir,ir';u inga som helst lagövertr'ädelser kom-[sida. enJigt besiktningsresolutionen är. loka-l
allt varil .frict och eam-llcn god.känd för 150 personer, allti inte heioIsen insända artiklar oberocnde av den srånd- | rnir till stand, samt
-l
o.?1,,ler 151 sorn Ni vill påstå. Betrdifande Eder
redaktionen själv
intager till dem). ä:
llountt
"''-u;-u];_]n]: sin in;ända*u.1",.u,d" p1"1'lt'asu, stod filmapparatcn i särskilt rurn av'å'
1,.
i
å
,,vilka i detta fallet torde vara {i 1" rtaiet tl"tt:ti"t funnos i lokalen. Detta ll;kilt {rån publiken, fanns röda larnpor vid
Tiu
dem,
I

-lI
q

"lnsiånt. t4vqt

liiril; lr:

fr

nv,,aur,**,."'',"*r. ii::# ?li#h'å, jå iliå ?ärj.i_,*ffi:j l;H::::'X? ?åä";1,::#:h#,li*,i"Jj_
Angående N' T' o:s luciafest i Kinnarni ciörrcn.

-l
1lstämmelse härom. Ni kanske genom Edra
vitken i ett av denna tidningsf ',,:.lar:e tyckte oi-:d{. i sitt brmötande attllbek5.,rnmer om lucia.fcsten lått dålig
sömn1
,f9:" t"r/t? 1942,
nLlruner warit utsatt för berättj"-, l:r- .i'uiie varit ansvarslöst att lämna ettlloch möjiigen drijmt
orn dessa bestämäelser?
iitot:t"".Ij"
';gad kritik undcr rubriken "fnsänt" vill jag,.lr.irä*at antal pcrsoner tillträde till lokal, Beti.äffancle Edsr stiila undran lr;;;;";;;_l
ll
synpunkter nåj,A,ir cidiarlig -[ilm visas. Men man f.".t"., u.rui,.tgången f*t*. .rpp, f.",
.il:*:,. med,yttcrligare några
**-""r?Jtr""l
,{hä'rc'lelscrna hä.rv.idJeg, vilka föreningens otdf'lciirr vaci som här framlagis, ndslan att t.o, ll i,.rt" erinra mig absoluta iicpunkten, när.,
:l::l *1".::^":.:,j:=11.skuIle kunna sätta sisf ;ri. crcllör'ercicns. alsvlskoi:1". k"T:lr na[la.u" skcdde. så mycket vet jag dock
"*ia",
i-, -nr }La:tigt och lusr.igl, när han fråIit nå[lv*" upplåst, när {ilmför.evisningen rog
,{.":.:"1 .}:egrunda "*.1 11c. rorargelse'
sinl
fi
"..
var Jul.rrc.i
l.lJirnderserr:
aii" sl';iva sitt bcrnötande. I annat faH!l far;a,n, något annat var ju heller inie nöd-l
.to-.vacKte
oi.1'rvilliga,pers,o-fti'iaci," vä1 åtminstone några av de sdkerhets-fl vändigt. BeträLfande Edra
;c1c|L ait en dc1 nyktra
önskemål o* {i1-l
..cr 1-rlevo nekadc iniräde
-olh till nämnda till-f 15t."E'ilier',
vili<a Jjnnas Iör li1rrIörevisning,Il*.* uteslutni;rg
"r=;;";;;;;*;;;-*rl
,ställning tiots atl pla{s.{anns. {:r 0"":3.i.lo-lcltc:ltr-ars.
l,r,rr,Ou Ecter iitl -öi".ko;;it6,.-*.U-0"..", I
uta.n
att
större
trängset,"t",
la:rii krind3 även av orilf. bemötande sltr-l duttu a. saker sorn
lkalen,
styrelsen i"t"
rr".
J,
"ittiu'n:i-l; te sig till, atl
id^ "hhc'''r -'^"öhrhTc.n's::ot't'o:
"n- att
den
för'ening
".:'""'
kan
vara
trygglmcd
att
ska{Ia.
Jag
kan också nämna,
i ::."L:'""*'"'
.
Tt"ttTi
i1lllrålle att trcmota iiln lorra msandare il,c:h i:clå1en, vars styrclse håiler sig till gai-fi iorhyrningen av film ocl apparat skedde
av. tidningen som min v:ar llrrdc h5ar och förordningar. Med anled-l utan att vecerbör'ancle hade
tiiifragat vare
!:":-.t nYm:eI' skriver
där blancl annat att'ning hära'r kan man även dra den slutsat-fisig övriga ledamöter i kornmitt6n eller stylSttju,^":n,haa
?'. o.-loka]ön iir godl<änd såsom lokal {ör ;sen, att l{innarps N, T, o. måtte gå i en[rcken. Angåsnde c:tatet ur
mitt Iörra in[N'
:rilmr^rprricnlno rÄr 144 platser. Detta påbyxångest.
lagg, der d,et står ,,Någon åtskillnad på medlstänciie
|
' "+Ä'-.t^ :j- {'l ^-:j* lokalen iir avsynad för
I r}enr-ra tankegång kommer osökt även för! lemmar och utornståend.e går ju he.ller inte
: en mvchet, mycket trögtänkt
trF-rson. att göra vid en offeirtlig
såvida
;t5l_
l1*:::' \rr +illfii'l-+ :r-:-^ voro, enligt ordf' egen.i slutligen önskar jag, att ordi. rnåtte halI irte vedei'börande i vanligtillställning,
ordning hos uncnd,1t 14_5 biljetter sålda' Å11*ålii-en godheten, att för mig, trögtänirta pcrson,
begära sitt utträcle,,, har beklaglutsaso,
ui"o: ot,:tlFrt:. 6, personer berctls plats, 'lörklaia .töljande raCbr i sitt bemötanae. l.dertecknad
nog
fcl uppkcnrmit, antagligen vid
cti
f
ltigt
loch dctta had,e riickt tiil {ör att de uis:.än8- ,''i\å.gon åtskillnaC på mcdlemmar och utom-lsägningen, cnJigt mitt ma'uskript skulle
ellct rät'tare sagt utelåsta, skulle ha kungår ju heller jnte att göra vid en! t a* ft" stått ',Sku1e någon medi.em anse detl
!de,
1slåcnJe
t .rr lrnmmr in
lo{Ientlig iiilstiillning såvida inte vedenbö- l vara omöjligt att e{tcr ndmnda händehe l
i'':_'^""-"*.^ ''
I 'Mcn nu kanske ord'[. påpekar (som: han 1lance endi'st i vanlig oldning hos underteck-iI kvarstå i förcnineen har han ju endast attl
i;i\'^h 'ri^rÄd i cii+ fÄrns bemöfandc) ali det
sitt utträde". Jag får erkänna, i vanlig ora,.'ing'hori -'"" -'"-.^inad_bcsi'a
""a"ri""r*";ä*lhärorn
iIöi'r'.om den
145
uppgiiervJe'f att d'et gick runt i hu'v:udet på anig när jag sitt utträde, något pressomnämnand,e
-till
-personer
e1t 25.-ta1-åå,1"*-liraste de raderna. Jag måste citera i lilta-rbehöver ju ej förekornrna. (om ma.nuskripil"ol'o"nl,:":",b"j:""sig
;Iiancie, \:11ke]_^sku11e göra Cet liktvdigt.med'ikatekesen. Vad är det? Går det att göra$t"t finrrc" kvar kan tidningen intyga sanlait unge{är 1?0, personer befunno sig i Lcka-.1r.åSon åtskillna.d på n3,kt.a-o"fr-"för"tilå" lr.irrg.*rrhgiruien av detta'"å","A;å".1i;rä_
,,En som kon:.
,,.UJn
rlrB tillställning
lrlrö LarrrurrB ;";;
aven lt""
i1.". Ja men herr ordf. då var det ju redan'fp"".on",. vid en offenilig
en rraga:
fråga: ve:n
V efil anser
konr jr,
I Ben en
ir,l
dom
begärt
sitt
ineller
utträde
fleralatt
en ansvarig föreningsstyrelse skaii ia
!20pelsonerförmvcket,.::1Peö""ia.äde1sen,.{cm
t*,.:T.i: gJord,-[gä'nger
av rrct!
herr Våring?
oJvru,-16,!Ir!:rr dv
"'-^""'"ner: ordr'
varlrrgi ra
På vao
" -" var
""' "*'l*:',"',:,::*^'
vad, Sal[
sätt Ii så
Sa imest nansyn
hänsyn 1rll,
gallande Jagar
till, gälIande
lagar och bestämbeskimf;so:
"u.1:.t:
personer
om
6-7
till
hade"ti-l]åti{s
kom-1r{alL? IIui' yttrar sig ålskillnaden? Hoppas lmest eLler enskilda personer:s önskningar?
loch
lmelser
väl att
,Tti:,(tv märk
lhF f""::): så ha-lflåtminstone, att den inte tar sådana former ]Efter Edra av dlit att döma:'nycket egoistiredan..gjorda lagöverträdel1""

|

11

j

l

tL

uraSa

I

,0"
i'-lIr.r',-,*"r.gång, som via t,rciur"ste" ixr"""* ;;- i"";;;*"."'nr"räffi"'"Jilå";";
Le ":1.0:"
iltlvlt sa vdrst
Dllvrr
värbL lryL"Ke
mycke slUrre
storre j"tlr det.!{si:ilidne
ien
december,
' lc
en mvckel.
minima.l betydelse
hotrrdelco för
fÄr Eder,
ti..t^" Jag
r^d
mycket minimral
":tlfislstlldne ciecemlber.
ock-så. insett,
iD"ttu h"d." styrelsen tvdligen "".::',',"T'rlt
En som kom
lrll
avru i!1.
in. lskulJe ocksä
urr
också vilja
uueDd
vilja
vuJa fråga,
genna
uäBA, vad
vacl.
VaO angår
angå,r denna
angaf
.,,"r:'""'
l[
1v Fn rJet irJ'rtrte vr'lka kommo
ft6rap16 tllt
t.Ll=lå
lokalenli
till lokal.3n
Ed,er egentligen,
; [saken Eder
egentrigen, Ni
görnuner Eder fegt
l LJ Eit uqr ulvdrud, 'ilfta
Ni gömmer
regr
i:l-::":l
[sa]ren
på l*t'
(men*-"-t':|
kvällen,. l1Y
obs. en bra sttrndl$
lsenare
en
signrt'ttrs
signaturs
skvctdan'de
sky.cidanrJe
hö1je, men
hö1je,
o"u.
har
bcrett
bere-tt
ibakorl,
vederbö-rande
vederbörande
föreröre-lfo"filmen visades), fingo sig tillviskadell
linnan
1i,1,,:l:::l} .R'ed'
i;:::",i,i.JJ'i,lhJ.i"i,,jj
h{..Ni
Ni möjlighet
möjligheb att vid
vjd
.ei* r:lar oinl- rr* r.^mm. in L.L.,ioo';ii::r'ää';r;?:;;.
rlningsorc).f. tiilfälle att ta del av ovan-1,:r
ovan-å;?: Ni en medlem har
bakvägen. 'lfningsorclf.
framföra
Edra
synpunkter,
inlägg.
fitorenlngsmdtena
Följande svar har
{ },{en dretta nä;mnda var tydrigen inte den- istående
åxLT,"iJ"",i:T';;"ff å.,dff "få:

#

ru*

;lllt"l"ro?,trffä'iå1""::"1::"å?1i:::;i'-f..

cct rijrsta_rår jag lvckönsha Eder tilrflson gu"g bevistat någon tillstälrning utanrör

gi,inde vissa andra saker, som'gFciii':
,;n:"*
a'jtrt;ä":ä","tää;?tiTå:,#:,:f;
I
"då "det
f.ilT1ÖreYisnrng.
Klnnarp som kan bli så fullsatt, att furte alla
',tolu
|
1l
i
särskilt rum avskiltl
KINNEvEDSPASTORAT.
[l.o- o'rkar kan komma in. sku]le Ni be_
puoti:enr, fleJ:
ili":S,rd.tilT"nl*:-t":
tvivla någon av ovan lämnade uppgifter, så
socken.
Kinneveds
lrrDjr
.I
li
^ __
Fanns
lemn3r vid utgJngarna?
Nejt[
tl tinn"= resolutionen över ],okalens besiktnjng
?6
13,
inj]
tB,
dijde
Födde
yfl.
.
"sz,
- Ir_-hn:rs |öia,
ici trappr'äcke vid rqsei.vulgången?l _.Follmiingdel.
vid årsskiJtet
hcs föreningens kassör, där Ni säkerligen om
]_tsiorde
"?-,
put- il wi
med
14
minskaats
året
hade
under
xei
t
f
så önslra-r ku, få t. d,"1 ,., densamma.
fi
soner'
reservutgåneen förel! ifg;
sr"tris.n
vårkumtasocken.
$,,t::I
}jvärdigats vill jag tacka Eder för att Ni
Nej!
iki. tj2? {:t::o@a
rikta Edert angrepp mot min ri,nga
Födde 2, döde 6, infl. 12. utrl.72.
[l
- :y$rr:cn var srj,rerserl sa radd ror ovcroch
lämnat Iöreni:rgen utan{ör.
*.a
ä +*:i,,^,-^- -,++.,^.. ,.]:":-:"",:::'::-"-:::.^Folkmåingdg+, 19a
f$-{-* }tgi-"-:*iln"'s"n
f, trärieIser, att den inte såg skogen för trän.1 f3e, hade undör året minskats med 4 perso- i =.=.--,',1 Bestyrkes.
,,,Mun tycker dcl, är konstigt, att hbrr Våring, ner.
!'
pastoratets
under
året
folkmängtl,
som
Hela
glati
förhålJ,anden
kassören
und,er
sådrana
ioch
IIärneci avslutas detta meningsuttryte i
t,
1*T :-1''l'iff'llil-il11lti minskats med 18, "teil'du ""iå "tr"tutut 1,rso !i vära
spalter.
I kunde ta på sig ansvaret för 170 personer I ;;;;;;;;:
'o. lrT. inte för några fIer.
l
å
,-9.
a'.

,

Yd9:4;"#g"g."

Den nva skolan

$*or |ösdbffeffin$k&&w

å ft{önarps egendorn, pr Slutarp,

cirka 9 km. från.Falköpi'ng (tel. 54 a Kinnarp).
Onsd,agen d,en 1? iebruari' med' böriun kl. 71 fnz.lptgr Godsägare tr).
Dinger på grund av egendomens försäljning genom auktion försälja hela
det förstklassiga yttre inventarier, varav nämnes:

Maskiner och RedskmP
I

m?. rtrl.

ttlz-4?.

Vid prövning av lokalbehovet inom Kinnevcds skoldistrikt har skol-

överstyrelsen funnit behov föreligga
av följande nya lokaler: 3 klassrum,
1 gymnastiksal, 1 träslöjdsal, 1 skolkökslokal, 1 lärarrum och 1 frukostrum. Statsbidrag torde kunna påräknas för uppförande av dessa lokaler.
överstyrelsen har för sin del intet
att erinra mot att i nybyggnarien inrymmes även kornmunalrum, för vilket statsbidrag likväl inte utgår.

st. traktor John Deere AR rned kraftuttag, monterad med gengas och med tillhöran-

a" airultr.åpplad slåttermaskin, 7" 1 st. självbindare "Mc-cormick", 1. st. dito "Triumf"
m"J st."haipel, båda 7', med direkt koppling, 1 st. kultivator "Excele_nt",.2 st. Oliver tal1tif."ttå.""tt, 2^8 tull"ik"t, 1 större betongvält, 1 st. 3--skärig traktorsplog "Sesam", nästan
"Internationg'1",2,75 m' med skivbillar,
irt. dito z-tkä"ig'"Bolinders",-1 it. såmaskin
"v,
1 st. b' Sindare, 1 st. slåttermaskin med ängsbalk, hästräfsor, släpräfsor, potaIiå"å-r*ki.t,
tirnppt"g...' "Pentic", Brageplogar, harvar, Cambridgevältar, hallahackor m. -r 1, !t.
med häihäckar,-1 st',enbetsvagrr,-2-par källta.r'-1 skrinda' selar' 1 st' höfläkt
"ttät't"u"c"ut
bänk,,L st. kapsåg,-1 st. värkstol
Thut-*iir" n:r'2 med injektor och rör, cirkelsåg med parti
krakstör, tegelpannor, eterför kor,.hackelsernashin, giöpkrarn, sädeskross, 1 större

nitplattor.
SMIDESINVENTARIER, varav nämnes städ, borrmaskin, skruvstycke, 1 st. hyvelbänk, bandsåg, 2 st. tvättglYtor'
Rotfrukter av fodersockerbetor och kålrötter i poster om 5 å 10 tsn samt a. L v.ensilage.

pessutorn sdljes en äldre personbil.

'

i Kinneved.

Kända och säi<ra inropare erhålla tre rnånaders kredit. Okända köpare torde skriftligen styrka sin veder4jiftighet_ -eller -betala kontant.
h,ganderätten till försåld vara förbehålle's tills full betalning erlagts. Övriga vitlkor tillkännagivas före auktionens början.
Buss augå,r frå"n Falköpi'ng kl. fi'30'fm.
Kaffeservering anordnas.
Jönköping i februari 1943.

Ail,uol*at/irmam

URIDISKA
ousrÄF HoLMSAultti,onsaudelm'Cngen,
"f
Slutarps L F, medlemmar
rkallas härmed tiil ord' årssammantråde i Föreningslokalen, SlutarP,
Iördag den 30 januari kl. 19.
Styrelsen.
481

B'YRA
Tel. 417, 123!

ffisF

?4-l$ års goike

får plats i j ordbruk omkr. 1:sta aprll hos

931

Itritding Moberg.
Smedjegården, Kinnarp, tel. 1b.

Beträffande R. K.-kretsens verki övrigt meddeias, att tre I
sJukvårdskurser anordnas. En avl
dessa pägär redan i Slutarp. en btiriarl
nästa måndag i Kinnarp och ei 1
mars i V. Kleva. En Norgelaftön var
anordna{i januari, och på vårmark_
naden i Falköping kommer en tom_
bola att anordnas till förmån för
R. K.-verksamheten. Vidare kommer,
försäljning att ske av Röda Kors_nåIen. Behållningen av denna försäli_
går till det nationella arbetei.
ling
Kretsen har utrustat ett antal hem_
värnsförbandsplatser och utbildat,
personal för dessa. tg{L-'19'
samhet kan

t

I

l[inneveds t!!. fl. s:na]s
llingsttörenlnU rn. h. il, a.
håilejr ord. sammanträde i föreningslokalen, Slutarp tisd. den 16 febr.

kl.

17.

Ärenden onl. stadgarna.

$tyrelsen,
OBS.! l'Iatsen

för

Slutarp ej Flittarp.

sammanträdet
681

Genom offentlig auktion, som förrättas

i

MARBOGÅRDEN" SLUTARP.
tisdaEen den 2 nästa mars kl. 11, låter Erik Gustafsson

på grund av upp'
jordbruk
yttre
inre lösegendom,
en
del
och
försälja
all
sin
med
höraådet
varav nämnes:
6 hästar: 1 betäckt sto 17 år, 1 dito 11 år, 1 sto 12 år, 1 dito 2 år
och en 1 år.
19 kreatur: därav 1tjur, 72kot, de flesta i snar kalvställning, 3 betäckta kvigor, 1 kviga, 2ka)var,l betäckt sugga, 2 får och hönsMASKINER och redskap: 1självbindare, självrensande tröskverk, 1
halmfläkt, 1 gröpkvarn, 1 elektrisk motor, slåttermaskin, radsåningsmaskin, frösåningsmaskin, Ystad hackelseverk, huIP?, cambridgevält'
;venskharv, 100 pinnharv, plogar, krokar ffi: fr., 1 bilvagn, vagnar och
,lädar, åkvagn,'liapsåg, deeimalvåg, cykelkäira och handredskap m. m.
INRE LöSEGENDOM såsom salsmöbel och diverse möbler m. m. som
i specificeras.
Av mig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit,
endra få belala kontant. Äganderätten till inropad vara förbehåller jag
mig tills Varan blir tillfullo betald.
Sluiarp den 17 febr. 1943.
RAGNAR JOHANSON.
1079
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Rodo Korskori6,i'i

Slutorp ovslutod.
En Röda Korskurs har hål1its i Slutarp uncler tiden r-r3 februari. Leclzrrinna för kurscn har.varit Röda Kors-

fru Pettersson från Skara. Kur36 timmar, vari ingått
s:iväl hemsjukvård som olycksfall. Inlrr's:et {ör kursen har varit stort.
Kurscns avslutning . hölls i lördags
Missionshuset, där ens'kilt samkväm var
anordnat för deltagarna oc{r inibjudna.
Sedan alla bänkat sis vid det dukade
systern
scn

lrar omfattat

kaf febordet, hälsades

de

välkomna av
lärarinnan fröken Ingegerd Andersson.
I{on uppläste författade versår öm kursen, viika högt uppskattades av de närvarande, samt avtackade ledarinnan och
överiämnade till hcnne fdn kursdeltagarna cn bukett rrejlikor och cn urna av tenn

såso,m miirne av kursen. Kylkovärd
Ragnar Johansson framförde i egenstr<ap
av luftskydclsfogde ett tack till ordföranddn i Falköpings Röda Korskrets, doktorinnan Petterssol.t, för hennes insats'i

Iturscn samt överlämnade till henne cn
bukett nejlikor. Handlanden Evert Sand6n framförde kursdeitagarnas tack tiil
fröken Ingegerd Anderssorr för' det ar-

bcte, hon utfört, och det stora intresse,
hon har haft för kursen, och överlämnade en bukett blommor.
E,fter [.affedrickning hölls of f entlig
uppvisning av kursdeltagarna i hemsjukv,ilrl och förbandsomläggning, vii'ket allt
irsågs med stort intresse.
I)ärefter hö11 cioktorinnan Pcttersson

föredrag om Röda Korsets
s;Lmt uttalndc

verksa-mhet

sin önsl<an om, att många

m;itte ineå sårsom mecllemmar i Röda
Kulsct. Vi,larc iör'rkom sirrrg av fliclt1<ör, varefter folkskoll. Artur Nilsson,
!-årkumla, höi1 avslutning och talade över

ämnet

"I(orset

Segertecknet". Så

sjöngs Stenhammars "Sverige", varefter'
det hela avslutades med psalmen r24.
Kinneveds hingstförening

harie i lisdags

or.r1. irrsstäinnra. Stvrclscoch rcvisiorisbträttclserna föredrogos crcir an-

svarsfrihct bc.r'iljades

stJrrci_scl.r. Ileslutadcs

att ansiå roo kr'. av iircts vinst att utdelas sorn
pris tiil där':n, {örtjätta urgston, fallna eftcr
:[örcningcrrs hingstar. '.1.'il1 lcrlzrmöter i styrclför crr tid ari : irr omvaldes godsäg. E.

.scn

Flarrsson, Rishoimcn, Luttra, och nämndernarr
Jc.rhanssorr, Skom:rkareg., ,Göteved, samt nyvaleir:s h ctlrlarr,s:ig. liil1t I-arsson, Klockareg.,
lJrisn-rcrre. f ill styrclscsuppl. för. z år omvaldes g'o<lzig. 'l'. Elia-sson, Gropag., Luttra, och
hetr.rmansäg. -4. Frcdriksson, Ledsg:, Kinneved,
s:rm1 tt)-vaj,lrs iör' r il arrcncl. E. Anrlersson,

A.

Lillcg,,

Luttra. Iiörelingens hingstar skola

är'en uncler innevarande. år vara stationerade i

iggagårdcn, Shrtarp.

blt'4t.

zt/z- 11. I
I
!
lTitll lcronoomllud
taxeVårkumla
I f,;" Kinneved och
l
har av länsstyrelsgn ut"i"sÅaini"ikt
Ragnan Johans-,
neejeristen
f.
isetts
.
ison. Slutarp,
:
|

hi'

altc", påskclrqcns jul.:rnde "vad Ijus över

grilter" crh som'.narrrsalmen "Den blomstertid nu kon'rner"' I alia dessa och andra därmeC iirmförliea koraler likscm i litr:rgiens

;ä;o..;il;';tä";,"iä;"i"iä'årå'i1ä?rääi
Gu{ i l::':'r^l"il:". "-,r" pr"ise dig, vi tilibedja
"Hcl't'rn

vare tack och
di-'. '. ! llrr'in r-i.r" otJ:
1ov''fir.risilrnearitvårsku1dkäns1aochk1agan, vår' solg och glädje, vår tacksamhet, vår

*r* *i "xil*!:lihxi?il,fjr'-ii

LaduUardsbyUgltftd, |

samma svner från den eviqa r'ärlden träda
passande tillr bränsle, tatjur för av-i
' I fram Iör ..'år blick. varom Wallins psalm om
IlJrumrng'
I tcrrpcl",i'.lcn och Vilrtor Rydbei'gs "Träsnitll57
Tel,, 4 c, Kinnarp. I t.t ; rr.rlr rhulrcn" bira viltne
|.l":tt':is!:iiian'jct.ö;'eiscroc1rväxJande

,,*- .!- fn
rr
fin-^t:*Ufgell nvf.g [} n g
-r

i
.

El , .

Hqlnnfi

l

-

1stärlr.ir3sr: Iörrr.ir i,-ist

or'11ehrs

toner fram-

lf:å*lm;u:;i":l#å*i1H,"i:l"I;:tx:
I f å*1m; u:;i":l#å*ilH"i:l"I;etx:
i

m*;l: tei*i;*;#.""u.X'J""ä"11f;:

| rc I;i:';riadern Augustinus på 300-talet. Föt

rp, "rt,,-*e- | ;,iiiitl#:'fl*T_5iE

f,""T"1'i:t:

I s:: nitr.l. p;r 1500-tr1el hade dcn nåti cn såI '.' , , ftrliär: {ninq. att den {örtjänade hedcrsCi"geiin',tigning ägde i söndags af- | "" "-^t "jns'.''tmen'.crrras droltning". o.cfr.sca1lmän spridning,
ton rrlrn i Kln:revedi kfrrka, sonl blev I dan har den vunni'i sådan kyrka
i' vårt land
att i dag säkeriigen ingen
+ilt
till c,ioj.sista _ plats
-,-*^ *,,ti^-"r;--*t-,*:-'^-iltt
fullsatt. Dagen till Ii äilJ?öffii.äs:iåäå]""
"
ära var altaret prytt med blömmor
--"- |I Till sist uttalade talaren den önskan,- att
;^",:ljus.
--- '----,-:r-r:-r --*-^r---r av
^^L rikiigt
och
levande
-up_p-lyst
id"r, ,ruu orgern måtte r#iölJ'*"äJ,ifiJr#
Äkten inleddes
med ps. 8 utan or- f )';;',0:' l,ct i-stritc flrnin;r.t""jer.-leda oeh
gelspel, varpå föl.jdb-textläsningar I ';.-,ie'Jsarr för'seml:rrgssån6en och- göra de-n
a_v församlingcns pastor,r kyrkoheide
yrAvrrLruv
ol
!
_-- 1__r_ ,1t
|I :-,"-:,,'1TJnlll":l.19.:1jl?,*
l:9-:t.j"*l'l^*
^
o"il'
e;"i""
:i1iåå :il"l*.å;
f!,u1.r lar,ss"fr,
in3"",jå"ir?H,itriia:l'i
I
Wetterholm, Falköping
ler.r'adsfarhå1iärrd"t', atrltså äed slna
| å"r.
stämmor Jjuda för de små. som här bä' Under Hatltor Josefssons lednine I olika"rtiå
s jön g kyrk okören " Gud vare p ris ad;
| ;:: ^t:l:,111.*::, }:ttåi*9"*lt j:: j"",*t: ;'l*
av sieiå, Jsrpå i""iääi"ääi;d!"r1ä!- l;nt
åå','å""å:ät:,åtå:"å"1$
av kontraktsprosten, som utgick från |I iår."nq och fär de hänsovne, so"m vigas till
ps. 150 i Psaltaren
I s;ifteio och uppståndelse.

k;;iliit

1

jft*:Hä

flärmcd vare, slutade talaren, kyrkans orgel

Dessa psalmens ord, sade tal., låta oss 15r- I invied och helgad åt Herren'
stå, vad sångens och musi-kens toner betvderl och dyrkan.

till

hans tjänst

för de garnmaltestamentliga fromrne både i I
deras Äskilda andaktsliv ."t' c;å"-rÅt. I Mäktigt tjödo så orgelns toner och
gudstjänstliv. De kände behov av att 1ov- I stående sjöng församlingen den
i psalm, vari-Guäs lov brusai oss till
l'^T9"Sid;i:l^*"
namn,
och de skattade T:F*^":"*
det som en PiT'.-111:
förmån att 1 I
få om morgonen förkunna;;;";åd;;h i,nlmötes, ps' 16:1: "IVIin själ skall lova
aftonen han]s tro.tasthet. Särskilt länstade de Herren".
eJter H_err,ens_ gårdar för att samfällt lov- De håda officianterna förrättade
sjunga Gud i hans helgedom, och där i hans
heliga tempel nöjde de sig icke med att blott 'så altartjälst enligt högryässans ri*"d*ug"r
ä"ä, iå",
åå" tual, varefter kyrkoherde Larsson
"ö.tu""
togo musiten
hjält och använde "täri
tilI ":"'åä
allsköns från predikstölen lämnade'en kort
instrumcnt. Därom vittnacie deras rnånga lovför det utförda orgelaroch ta-cksägelspsalmer, varpå flera exempel redogöreise
JqLvL'
iletet.
Iämnades.
De heJ.iga tonerna ha sedan dess icke förto- i Den gamla orgeln byggdes 1885 av en or- |
"r, för
"r, ett I
Göteborg
\llolander från Cöteborg
nat och dött bort, utan rcna
rena och välliudan6s
vä11iudan6s I gelbyggare \llolandcr
pris
hade
fyra
lyra
1.300
kr.
kr.
Den
stdmmor
av
1,800
kiingat genom liderna.
tiderna.
I
I

Fr'älsaren själv och hans lärjungar sjöngo I med en n:ild och vacker, men aill.Iör svag ton. I
lor,psalmen (Psal. 115-118), innån de lämna..- lGenom cn storartaC gåva på 5.500 kronor av I
de naltvardssalen, i apostlakyrkan foltsatteslEmll cch Ida Johansson, Kinnarp, blev detl
sången och lovprisningen "med psalmer och lmöjligt att lLnka på en ombyggnad och ul- [
loviånEer och andliga visor"', seklår elter sek- ! vidqninq av d.'n gamla olgeln. och kytkorå- [
ler hel den gudstjänstfirande församlingen I dei anslng för ändamålet 1000 kr. ur fonden i
skanat en undärbairikedom av hcliga toner,! "FIivitli3:, gåvor till kyrkan".
I
i viJka skilCa århundradcn och generationer | ÄrLct"t, har utlörts av orgelbyggarna Le- i
mänqt in vad de djupast känl. och mäktigast lr';n cch Nils Johansson från Liared. Orgeln,
gripits av, och ännu al1tjämt ske nyskapelser I scnr nu är s. k. pneumatisk innehåI1er 9 stiimpå den heliga, sångens och musikens område, I rnor, 2 m.anualår, självständig pedai, 3 fasta
vilka nyskapelser kyrkan hal i sin tjänst och I konbinationer och sedvanligh kopper samt
låter liuda under tempelvalven till gudstjän- ! hnr .t.r" fyllig och välljudande kyrkoton.
stcn: lri;giiCiighet och för'sarnlingens uppbyg- I fiti sist Jrambar kyrkoherdcn ett varmt
gelle.
I tack till donatorerna, orgelbyggarna, kyrko-,
Ä',r ailt jcrdiskt och förgängligt finns intet, I rådet cch kontraktsprosten.
I

"f ovspng.' .1v I
;:T,lX:*Xi-?,.?ä :TT',i;"_1th"".1"?tt1; I - Kyrkokriren
-sjöng.
in- |
och
den
stärnnings_fulta
Beethoven
var,tnrlisa ocrr prcsais"rå---;;;["k;;rillr I
skrprlsei.
lvigningsakten avslutades med gemen- |
ITulu skullc clct vrcl-våra gudstjänster-vara]samt avsjungande av ps. 12: "Nu I
och lrännas, f1'ågade tal,aren,..o.m"..vi,gj äsdg
Gd*, ättt'rolk", vårefter som{
ad.'cntcts ps.alm "Bercdcrr väg för Herren". ltackar,
,;r'r.rrtnsi'; å;;;{
ljulpsaimen "va.r hätsari !tu"."-.r!"";fiä", I Postludium speladelo
koral
Karg-Ebert.
av
p"åionrp.a1-en "Gur'- ;-rna Larrim oskyl- l samma
i
^iry"

r3,'.;r1.^n..'ahc ,1c-.; . "skåder. skåder nu I

.ä

Forårätt av forna präster

i

Oona{ion till försköning av Kinneveds galnla kYrlle. L7l2-t'1V '
Advokaifiskalen i kammarkollesiet har godkänt ett. av avlidna hernäansäsaien Ida Olivia Andersson
från finneved.s socken den'25 september 1942 upprättat testarnente av
innehåll, att, sedan Svenska kyrkans
missionsstyrelse i Uppsala erhållit
1,000 kr., all hennes återstående
egendom skulle tillfalla Kinneveds
fSrsamlings kyrkoråd för att användas till inie försköning av Kinneveds
gamla kyrka vid blivande restaurering.
Fröken'Andersson avled den 6 oktober 1942 och efterlåmnade entigt
bouppteckningen ingen- allnan årvinfe än alimänna arvsfonden' Ilehåliningen i boet utgjorde -enligt boupptecfningen 13,715 kt. 24 tua

Slöta,

Kinnerzed och Floby kyrkor.

"Frästporträtt i vägtsvenska kyrkor" ä.y ruliriken på en artikel av
stiftsekr. F. Wildte, v:lken artikel nyligen stod att läsa i en göteborgstidning. Förf. frarnhåller att rnånga
kyrkor ha i sin ägo något gammalt

prästepitofium elier ett porträtt av
en prästman, sorn verkat i församlingen under gången tid. Dessa etipofiel och porträtt äga givetvis ett betyciairde l<ultur- och personhistoriskt
intresse, oeh de kunna också ibland
ha ett konsthistoriskt värde. Wildte
synss ha företagit en inventering av
prä.rf;porLrätt i k;irkorna inom Göteborg-e sl"rfi iu.err h.it upp till falköpingstrakten ha h:rns fo:'skningar i
detta hånseenci-e givetvis ej kunnat
sträcka sig. Det kan dock nämnas,
atL d-et även i våra kyrkor finnas
Kin'eveds SLU zTc-yl.
gamla pråstporträtt, ehuru de nog ej j
har hå1lit ord. månadsrhöte i Vinternys loäro så rililigt företrädda.
I(innarp, varvid tävlan- i referatskrivning
ka1,
För' att börja med Siöta kyrka, så j
Itörckom. I tävlingen deltog B medlemmar,
hänger i dess sakristla ire porträtt i
blev: i) H. Kä116n g3l poolja av tatna präsier" Först ha vi ett och placelingcn
ång; z) Iiarin G'rstavsson 8Bf p.; :) R. Göav. proiiten och riksdagsmannen An- ransson 83 p. I)e två fötsta nan'rnen kom.ma
ders G.ustaf Rohdin, död 1787 och be,
g"aven i Karleby. Ett annat dylikt alt tlcltage i 1;r'ctstävlirrgcn.
I

I

portrått förestäIler llohdins företrä-

dare i Slöta, .Ionas FronCell, kyrkoherde därstiides frän L753 till 1758,
då han dog av förgiftning, såsom det
påstås icke utan sin hustrus 'retskap.
Det tredje porträttet, även detta utfört i olja, före'ctäller prosten Anders
Salvön, död 1857. trtt par andra porträtt, det ena i pastell och det andra
en fotografifönstoring, föreställer
kyrkoherdarna Clas Warholm, död
1891, och J. A. Lindberg, dö{i 1911.
f Kinneveds kyrlias sakristia hänger
tre stora, vä,i utfiirda prästporträtt i
oija.. Två av dein föreviga dragen av

prosten .lonas öjebom, död 7777,
sarnt hans inaka r\nna Hetrlstadius
och det tredie F'r'ec'lvik Wennersten,
sGi,l val kyrkoherde i liinneved åren
1856-1880.
tr sakristlan i Floby kyrka finnas
portnåti av pastorerna Anders Fredr.
Forssblad, döcl 1861, och Nils Magnus Stenhohn, död 1908. Dessa porträtt äro sålunda från nyare tid.
tr Sjogerstads kyrka finnas porträtt i oija, troiigen av prästmän,
men det är' rneddelaren obekant vern
de förestäIla.
Det är väl troligt att de flesta av
de äldre prästporträtten utförts av
bygdelconstnärer eller kyrkmålare,
vilka besökt orten för att utföra något arbete i sockenkyrkan. I prästgår'den fick väl oftast den kringresande artisten sin loostad, bch vad var
väl då naturligare än att han också
målade kyrkohertlens o. kanske även
hans frus porträtt. Porträtten fingo i
sinom tid sin fristacl- i kyr'trran, där de
för f;:arntiden skulle bevara rninnet
av en bortgången sjätraherde, vilken
levat och verkat inom församlingen.

Kinncveds fruktoillarcfö r"nng 4lihade den zz icbr. års,mötc. Ärs-'och revisionsber'ättclser godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Trädskötarens timlön

till r:25. Styrclsen fick i uppdrag
att söka orclna trädskötarefrågan. Till styrelse för rg,13 valdcs Julius Karlson, ord{., G.
Karlgren, r'ice ordf., S. Johansson, sekr., O.
.Östberg, vice sekr., A. Flor€n, kassör, och O.
bestämdes

Dalstrand, vice kassör. Till revisorer valdes
Linnar Andersson och Otto Gustavsson.

ll,!rl

Rungorelse,
Chau-ffören John Kartstedt, Kinnarp, har
härstädes, anhåltit
tili;å;;liiffiåiåfi:
ningstrafik för personbefordran
-"a "triiå"._
ort-i Kinneveds socken med automobilån-R
9420. godkänd Iör befordran
soner, föraren inberäknad, vijken
"" höert-itä;
tialik iiåi_

o*

i

!

gare utövats av Gustaf Gustafsson, Xi"nårp.

Ansökningshandlingarna hål1as här tiiieå"ä_
tlga rntrtl den 12 mars 19zE; och äea trafikfE_
reiag, som kunna beröras av deriifråg";tia
trafiken-, så ock andra, vilka ärendet kän ;;:
gir. a1l lörc_angivna dag till länsstyrelsen ih_
komma med skriftliga yttranden över ansök_

nlngen.

Mariestad
1943.

Li

å landskansliet den

26 februari

LÄNSSTYRELSEN.

1.442

Prästporträtt i Kinnevo kyrka.
I en notis i ett föregående n:r av
denna tidning omnämndes en del
NIUER$E
prästporträtt i kyr.kor på Falbygden, däribland även i Kinneve. I
notisen ifråga berördes tre porträtt
i olja i denna kyrkas sakristia, föreställande prosten Jonas öjebom,
hans maka Anna Hellstadius samt borttappad i söndags kväll på vägen
kyrkoherde F redr. Wennersten. Vid $_qarp-Kinnarp-Axtorp. Tet. 4 .A
meddelarens besök i kyrkan 1928 Kinnarp.
1468
funnos endast dessa porträtt men under de senare åren har det
enligt
- ytter- Frågasporttåivlan i Slutarp.
vad det upplysts
tillkommit
- På kyrkovinden
Iigare två dylika.
På lördag anordnas i Slutarps för-l
har nämligen påträiffats två epita- eningslokal.
en frågesporttävlan melfier över kyrkoherde Carl Hod6lius lan inte mindre
än åtta korporations(1691-1707) och hans maka Gunämligen Kommunalfullmäktige, I
nilda Seglorin. De ifrågavarande lag,
NTO, SLU,
epitafierna blevo sakkunnigt restau- Arbetarekommunen,
Slut- j
Möbelindustri,
JUF,
Slutarps
rerade och uppsatta i kyrkan 1941.
och
Äffärsan-i
arps
Snickerifabrik
Det ena epitafiet utgöres av en min- ställda. Samtliga korporationer komnestavla, vars inskrift förmäler att ma säkerligen att ställa upp med sina'
makarna Hod6lius upprättat minnes- bästa krafter, varför tävlingen med
märket och att de hade sin vilokam- all sannolikhet blir både intressantt
mare nedanför
alltså i kyrkan. Det och
^^L ^-:L--.^l^
Programmet .,--+upptaspännande. tr-^*^**^+
- av ett vapen och ger
andra har formen
vidare
deklamation av folkskoll.
är försett med diverse prydnader Artur Nilsson; Vårkumla. Tillställsamt nedtill två medaljongporträtt ningen ingår som ett led i de strävanav Hod6lius och hans hustru. Dessa den, sor4 den inom Kinneveds ungporträtt stå mycket högt i konstnåirbilda kommitt6n
ligt hiinseende. Medriil<nat dessa domsorganisationer
göra för att ge ungdornen god förfinnes det sålunda tre prästporträtt ströelse.
"rle-4e..
och.två dylika av prästfruar i Kin-

En cykel

i

|
|

I

I

neve

kyrka.

anordnas

i

2-[L-17-

FRÅEESPORTTÄV

r tiutin s en
7458

LAN

tsYGGNADSFÖREI{INGENS LOKAL, SI-.UTARP, lördagen
s

å,r meuan

tfkuo#"7i,,El;lf;if;

Entr6 75 öre.
Amangörerna.

Sjukr,årdskursen i Kirurarp avslutad.
Den av Falköpings Rödakorskrets.
anordnade sjukvårdskursen i Kinnarp avslutades i lörda,gs'
Falköpings Rödakorskrets rePresentera,des av frltarna Stina Pettersson och .Agnes Nordenanl<ar' Gäster
och kursdeltagare samlades först till
ett samk',2äm i folkskoll. Axel Nilssons villa. Kursdeltagarnas tack till
ledarinnan fru Anna-Lisa Pettersson'
Skara, frambars av fru Anna Sandin'
Kursvisan sjöngs och bicmrnor över-

Björkstock,

En FARGALT

fan6r och

av förädlad lantras tillgängtig å
1?33 Backgården, Slutarp.

Havrehalm
till

salu

å

922

mli"crps eaiili.

|(innetteds B, F,-atld,
fredagen den 19 mars
hos Oscar Kjellander,

erhåller platq den 1 aplil eller
nare i Halsäng, Kinnarp.

Till styrelse omvaldes O. Kjcllander, \llosordf., H. Vickström, Hallag., v. ordf.
(nyvald), Gunnar Eriksson, Hallag., sekr',
Verner Olsson, Alarp, v. sekr., och l{agnar
sag.,

I

1698

ä"

Cafö Kinnehall,

Styrelsen.

..S,.'Lohnnggo.-n..

Kinneveds BF-avd.
hadc i fredags årsmöte. Förlidct års täkenskaper {öredrogos och godkändes och ansvarsfrihct beviljades styrelsen.

knrrten hand tilldelat målsäg. ctt slag övcr cna
ögai, så att ett sår samt svullnarl uppstått.
Svar. erkände och clijmcles till 15 dagsböter ä
,: kr.

mars 1943 kt. 3 em.
Kinnarp.

se-

Gustafsson, Siggag., kassör.
revisorer bmvaldes Daniel Abrahamsson, Krokstorp, och Gustaf Johansson, Kot-

! fiti

arp. Til1 ombud vid läns l'örbundsstämman

(ordf. är självskriven) valdes Cunnår Eriksson, Hallag., och D. Abrahamssun' Krokctorp.

Angående Bondeförbundets namn beslöts
tillstyrka bibehå11andct av förutvarande namnet med tillägg Landsbygdspartiet. t'Tl*16.

Gedigen villao
av liggande timmer om 3 rum

Prima havrehalnr

och

kök samt stor möblerbar hall i nedre,
övre vån. 3 rum och hall, stora utrymmen, källare. Bra uthus, trädgård
2,500 kvm., stor vacker välskött, 12
fina äppelsorter, plommon;
-15
körsbär m. m. 5 min. väg från järn.
väg, nära kyrka och skola. Passan-'
de pensionär eller dyl. Säljes förmånligt nu eller senare. Vidare genom
1775,
G. Kjellön, Ki,nnarp.

SLUTARP

tiII

1

uppköpes

till

högsta dagsprfs.

SANDEN.S

salu.

Mönarps Gård.
Tel. Kinnarp 54 B.
2096

å

$lakthoil$ och kaninnr

syauktion

Gullregn II, " Suärnoch Vicker till salu hos

och

Bambuhavre, Diamantvete

VILGOT JOITÅITSSO1I
Tolefon

Äsarp. I'{ålsägarcn hade r{kat knuf{a till
svar., och denne hade rlir blivit arg samt med

28

0rh

anordnas lördagen den
Sledverkan av ordenssekr. Wilhelm
Frisk. Sång. Musik och folklekar.
Servering.
Gåvor mottagas med tacksamhet.
Inträde 50 öre.
N, T. O,

EITSrfl.nUn
,..

håller ÅRSMÖTE söndagen den

TITNÄ,& P.

Prima statsplomberat

Misshandel. ,V?-lg.
En arbetare fr'ån Kinrrarp var instärr-rrl för
att han unclcr cn tlanstillställnirrg i skyttepaviljongen dä_rstädes dcn r6 sistl. janrrari
misshandlat en j ordbrrrksarbetare f rårr N.

Kinneveds $ltylteftirell,

T{.

AflonulrderhållninU
.

tion av olycksfalls- och hemsjukvård.
Demonstrationen visade att de 29
deitagarna inhäratzrt goda lärdoma,r.

Härefter sjöng kYrkoherde Kurt

och

TeI. 4å KinnarP.

VNN TER N Y"

Tel. Kinnarp 54 b.

biörk

alm
A.-B. Stutarps Möbelindustri,

Slutarp.

räcktes tiil fru Pettersson' SeCan
vidtog i lokalen Vinterny demonstra,-

Larsson ett par sånger, ackompanjerad av fru Ruth Larsson. Doktori.nnan Stina Pettersson }aöll föredrag
orn Röda Korsets verksarnhet i fred
och krig, va.refter en damkör utförde ett par sänger.
Avslutningstalet hölls av kyrkoherde Iiårssor1, som talade över ämnet: "De tre korsen, det svarta, det
röda, och det gyliene".
Tili sist sjöngs gemensamt Psa,l417-yX.
men 600 vers Z.

sågstock av

köpes

6

IiINNÄRP

Templet Vinterny av NTO, Xinnarp, I
hade i lördags anordnat sin sed- !
vanliga syauktion i samband med i
aftonunderhållning. Hälsningstalet I
hölls av hr H. Våring, som därvid i
särskilt betonade vikten av frivilligt ]
stöd åt nykterhetsverksamb.eten. Ef- |
ter en unison sång höll ordenssekre- !
terare W. Frisk. Stockholm. ett anfölrande över ärnnet "Aktuella arbetsluppgifter inom nykterhetsarbetet".
jEfter en paus för förfriskningar vidItog så auktionen, varvid den fLrlltali
lga publiken visade ganska god köplust och goda priser betingades å de
salubjudna varorna.
Programmet upptog vidare sång
av föreningens sångkör, solosång av
hr E. Andersson samt musik av hr
B. Johansson och fröken Gunnel Gustavsson. Det hela avslutades med
I'Du gamla, du fria" och en stunds
folklekar.
7ol7-t}.

ATT HYilA.

cur

ViIIan

mccl Siekalr Carlsson, Äke Södertrlom. Gösta i
Kjollertz och Rnl,h Mober,4. i

1VLönarps gå,ril, hyresledig från
april.
Mönarps Giård, Slutarp.

LOJTNANTSHJÄRTAN

t

Slutarfl, föreninuslokalen,!fredagen den 2 aprif nt. S.ts. j

FTIIBY
3 apil
lörd. den

kI. ? och g

Barnti[åten.

I

em.!

I

o

ffi@w-ffiwpK"e
,S8erfor"pb .f.

NFTf,nWruffi$!trMHNtTHII[G

.F"

contra
TråÅ,d,ets

anordnas av

Kinnarps samhällsförening

f.

i lofialen Yintemy

å Idrottsplatsen, *llutanp.

Iördagen den 3 aPril kl. 8 em.
Sång av Kinrreveds sångkör. -- Föredrag av folkskollärare Sixten B."og!t*åo,'f,ufttiping, ämne: "-Den gamla g_o.cla tiden(. Dessutom humoristiska
nisiori"r. -l niågesporttävlan mellan eörstr^g och-Kinna,rp. - Paketauktion.
Paket mottajas tacksam,t. - Nyheter från T. T. och kaffeservering.
INTRÄDP: Äldre 1:-, barn ?5 öre.

.

Söndagen den 4 april

SCNÄI\$ARF"EST'

Egffw$trö.

$tmrm $ffiffiffilffirfmstsr

Sedan tillverkningen .efter åter-

anordnas av

uppbyggnad av Karbo TorvströIabrik
åter kommit igång säljes prima torv-

KTNNARPS T. F.

den 22 cch 23 nnaj, M U S IK'av
Eclith Segersted,ts l;apel,!,, Göteborg

strö vid fabrlkens magasin I
Kinnarp.

242L

samt den 24 odn 2å juli, I{USIK av
Bu;nrl

börjar sina trirningstävlingar i

på

fisdagen den
terrzinglöp-

Två st. reaktionsfria

Onsdagen den 14 april.
AXTORPS missionshus: Kl. 16 passionspre-

dikan, ktr. Larsson.

r,ö5o m.

SLUTARPS rnissionshus:

Iil.

KO R,
kalvstäIlning början av maj, till salu
\Mikströme Hallag., Slutarp.
Tel. 9.
2662

19.30 oass.-

pre<likan, kh. Larsson.
FT-OBY stations skola: I(i. 1? passionspredi-

kan, kh. Kl. Lindholm.
TREVATTNA folkskola: Kyrkiiga Ung-

KINNARPS IF:s'fRÄNINGSTÄVLING

i

r rERRÄNcLöpNrNG clt-ls.

dornskr.

garc

i vardera kl. I och Il.

kl.

19,30.

SKOGSIIyDDAN: Passionsgudstj. kl. 19 pas-

söndags samlarlc 7 dr:itagare med 3 clt:lta-

Edit Segersted,ts
orltester

tor Starke.

tJngrlomsl<lassens

en<ic rieltagarc sprang fel och fullföljde ej

Torsdagen den 15 apdl.
LAGERSTORPS skola: Kl. 19.30 studiernöte.

loppet.

Banans liingd i,85o rn, Kl. I iiipte ile:na två
varv, meclan kl. J-[ och ungclornski. löptc ba-

kh.Larsson.

N. ÅSARPS skola: K1. 19

nan en gång.
Resultaten blevo: Kl. I: r) I3ror Torstensson r4,z8 min. (varvt. 6,58); z) (iösta Alexandcrsson t4,zB,8; 3) Ger'hard Frisk r5,r3.
Kl. iI: r) Gillis Hallagård 6,55; z) K.-E.

Anundby.

passionspredikan,

KUNGSLFÄIA . skola: Passionsg;udstj.
pastor Starke.

kl.

19

ffiA,S^RR
kulturell DANS

med

påokatton _!1. 19.30

lokalen, Slutarp.
26b7

Kr t, F.

april.

18

I^AGERSTöRPS skola: Kt. 19,30 ungdomsmöte, Anundby.

sönclag med samling' och start vid
Västarp kl. r3. Tävlingen on:rfattar två setränade 1öpare och en
niorklasser
- en för
samt en ungrlomsklass för
för nybörjare
deltagare under r8 är. lJahans långd blir

ning

gadstarnu,, Siochit ohn,

23X&

rF rfu- nt.

15"15.

anordnas pingstafton och awxandag pingst. I\IUSIK av
The Fimess, E&rås, 6 man.
Kiu*anps S. D. U. K.

Styrelsen

KINNARpS

kl.

STOR

All,mcinheten hiil,sas ad'lkommen.

Potatisorlling på Kinnarps idrottsplan.
blq-qe .
Kinnarps IF har beslutat plöja
upp sin idrottsplan och odla potatis
på den. Det bör kunna bli ett gott
tillskott till livsrnedelsförsörjningen,
eftersom det rör sig om ett område
på 7,000 kvm. Föreningen kommer
för slna täviingar och sin träning att
hyra Slutarps idrottsplats.

F'.

i

:

I

II

spelar å

Slutarps IF:s stora sonmarfest
iörtlagen tlen 19 och sönilagen
rlen 20 juni
Slutarps I F.

anordnas

Förenings-

KOMMITTERADE.

0rd, flirettinu$$lärntna
hålles med Slutarps Eleldr. Di,strib.'

förening i Slutarps skola tisdager

il
Kimmmvnds $k$ttsfcir$!?!ffi$
anordna,r sin sedvaniiga st':ra

s&m'sRfaHåF$isg
juai.
_ den 96 oc']r 27
I\{USIK av E-lith, Segerstedts

i10öta Leio n hio0 raf s tt
glömmen ingenting
ilmedtl,trun
Edvin Adolphson Gerd llagman.
fl

Itapelt".

$tyrelsen.

o.

ilS T, U T A R P

ll

fredagen den 16 april kI. 8.15.

llF r o B Y
den 1? april kl. 8,30.
{ ttirdagen Burollirbi"l:o._

I

kl. 4 em.
Ärenden enligt S 21 i stadgarna.
. Slutarp den 12 april 1943.
2681
Sturelsen.

den 27 dennes

KINN.{BPS IF';s TRÄNINCSTAVT-INC

Kinneveds Skylteföreninu
och llemvärnet
anordna nÄr.,tSr.fIITNING vid
Fludene sönd. den 18 april kl. 9,30
fm. Allmänheten varnas att beträda
terrängen sydost Lillegårdarna, f{udene.
2721

Styrelsen.

i

$, L. K. F:s rlksorganisatör

Fröken ldfl 0lolsson, tillpito,
följande platser och tider:
SLUTARP, föreningshuset, torsdag den 15 april kl. 20;
KARLEBY, Strängsgården (Axelssons), fredag den 16 april ki. 20;
TIARP, Bygdegården, Iördag den 17 april kl. 20.
" Landsbygdsbefolkning möt talrikt upp för att höra denna gudsberrådade talarinna. Ett rikhaitigt, omväxlande och underhållandö program

talar

ä"

garanteras.

hade

I

i terrän91öprrirrg i söndags sanrlade 7 del-':
tagare med 3 deltagarc i seniorklassen samt 4 i
i rrngrlornsk)assen. lrgen 1öpare srällde upp i;
klass L scgrarerr i seniorirlasscn hade : ..t. !
bättre tid än förre söndascns sesrare i kl. II.;
Ungd.msklasscns säkrJ s.g.u.i, Ejdar An- |
derssorr, sptang fel och konr på sladden. I
Resrrltetcu blcvo: S,'niorcr: r) Arne Ols- I
son 6,5:; z) K.-E. Arrgustssorr 6,52,:; S) Ger- I
hard Frisk 6,56,5. Ungdomsklassen: r) Stig
Karlsson 8,::; z) Eldor Andersson 8,34. i
Nästa söndag blir det start kl. 9,3o.
I

lf,l'r-'lt,

^olu'*ll,' Kinneveds skytteförening

i

i

sönclags anordnat

sin

vårfåltskj.ut-

ning vid Hudene, Lilleg. z6 skyttai deltogo
samt 6 man lrårr hemvärnet. \lålen voro väl
I placerade, mcn svåra att tråIla på grund av
I d.t rk"rpo solljuset. De bestodo av: l) r/8; fig. på 9o m.; framryckning och skjuttid r
Imin.; z) Rapporthund i front, z5o m., frami ryckning och skjuttid r min.; 3) Halvfig., z8o
m., skjutid 45 sek.; 4) Femringad t/3-lig.,
I zos m., framryckning och skjuttid r min.
I De bästa resultaten blevo:
i) och + kl.:
I t6;r ) n. Errgrlsfil r8 tr. ; z) Gttslav Johansson
I
3) J. Karlstedt to; +) H. lrygg 16.
r och z hl.:
I t) G. Gustafsson 14 tr.; z) O. Andersson
13; 3) R. Fredriksson 13; 4) L. Hermansson

tr;5) G. Johansson rr;6) L. Ax rr;7) R.
Art rr; B) S. Anderrrson 7; 9) H. Johansson
a tt

r lra insat s sk l utnbt il :
B. Engdahl 6/18; z) A. Boman 6/rS S)
, R. Fredriksson 5/15.
I Bäst av hemvärnsmännen blev Valdemar.
I Joh"nrron med 18 tr.
E

, I)

2i

ff;ö GIsh haEmr

till salu å lUönarps Gård,

2103 Skaraborgs distriktsorganisation av B. F. och S. L. U.

Tel. 54

Kinnarp.

I

28691

,Ji!..:g*i:@

Savnmanträde
håltes med Mönarps och Luttra m. fI.
s:nars utdr,kni,ngsföretag. å FaIk. Tidnings samlingssal lörd. den 24 april

kl. 10.
Ärenden:

VaI åv styrelse samt
godkännande av föregående års rälkenskaper, förslag om rensning av
lkanaler samt besluta om utdebitering för nämnda ändamål m. m.
Styrelsen.
Å2562

mHw'ffiffi$ffi

fffifitslttorffätttar.
Injektorfläktar för hö- och kärvblåsning med kullager, hög awerkningsförmåga, lätt gång, fullt jämnförliga andra märken, säijas nu till
för 20 d 22 tums rördiat<r. 3?5:
1
böj ingår i Priset.
st.
rnetrar,
Hänvändelse

till

G. ANDERSSON
Box 59, KinnarP.

rl

En bäIgkamora
med fodral borttappad på vägsträckan

Slutarp-Falköping sönd. den 18 ds
mellan kl. 17 och 1?,30. Hittelön.
E[änv.

poliskontoret.

2346

[NtNNanBs rr Tattt'{7'
i
..ttar hållit sin tredje träningstäv1ing i teri rang.
2754 Il--i€sultat: Sen.: r) K.-E. Augustsson 6,5o I
I (bästa resultat hittills å banan) ; z) G. Frisk
:7,o6; 3) Arne Olsson 7,2o,5.
1

,

I Ungdomsklassen: r) Eidor Andersson 6,58;
iz) Eldor Ande,rsson 7,30,5.
säljes till den i Banan mätte r,85o meter.
21f2, b,10 och 2b
Nästa täviing hål1es annandag påsk kl. ro,3o
högstb.iudande. Ilela partiet eller I samma
bana,
detvis" Eaert Alt'Iquists Mål'eriafftir, lå
2797
27.
Slutarp., TeL.
1

KRETSMÄSTI]RSI{APET:

Slutarps

IF

Tomtens IF

50 st, fomdameieaRner,
trg,

å Idrottsplatsen, Slutarp
april kl. 14.

söndagen, den 18

SIF.
Kinneveds SLU-avd.
höll i san-rbancl mccl sitt ordinarie månadsmöte cn tiivlan i frökännetlom mcd 14 clclta-

gare. De bästa resultatcn l.,1cvo: l) A. OJsson
t9 p.; z) Ulla Nilsson r+; :) G. Svcnsson r4;
4) 1,. Bcrtilsson r3; 5) J. Gustavsson 13; 6)

H.

Johansson

Grahn rz

p.-

iz; 7) B.

liilssq.n

rz;

B) R'

r?/.i-q3.

En vÄLi*cK,

2 är, till ssiu i
Nolg, Axtorp, Kinnarp.
K. Karl,ssan.
2767

[leläUarna

i

ffi &,s .e,R

Mönarus

ossuld i kn i n gsfö relt i lt0
inom FLOBY m. fl. socknar kalias
[v|

till ordinarie sammanträde

tis-

dagen d,en 27 derrnes kl. 1?, varvid
förekommer godkännande av räkenskaperna och eventuellt andra frågor
som kunna förekomma.

Lotat: Slutarps skola.
Slutarp den 17 april 1943.
2844
Ivar Gustavssoll.

i FoRENINcSrrtisET, SLUTARP,
:påskafton, kl,: 19i30, , MU$IK av
, ING - BRITTS - KAPELL, D A N S,

!

basaranord,ni,ngqr, seruerr,ng.

Inträde:

å

Dam'l:-kr.

Herre

..

Z:- kr.

Eonomi,tierade,

Mönarps och Luttra rnn fl. s:nas uldllarings_

KINNDVED.
'

Kinnevccls

ho

tnnr'unalf ul Im,

iih ti g e

hade

i ons.

dags orclinaric samiranträclc, varvid föregå!'
enrle års r':ikcnskapcr behandlacles. Stä11ttin;
sen i de olil<:r kassoinä och fonderna var föll
lancle: Kjcllönska {otbeklädnadsfonde.n be:
hållning

55g

holm, \Vilhelmsro. Förcgående års räken_
I skapcr godkändes och revisorerna hrr Karl

L. J. Johanssons gravplatsfond

L. J Johanssons

donationsfond
i,SS",Zg, Atrders och Sofia Johanssons dona;
iionsfond n,738$9, A. G. Johanssons i Alarp

donation z5,r8q:88,
"3o9:86, Kinncveds arbctslöshctsI(innevcds sl<olbibliotek
kommitt6
5:7g och Kinneveds skolbyggnadskassa k4'
8,3.s7:rr.
'I{lnnevecls

hatle anordnai. fältskjutning i Grolanda den
z6 apnl med Grolanda skytteförening som ar-

rangör. \{ålen utgjordes av stor

'

front och sjättedelsfigur och varje skytt

fören'ing

inom Floby m. fl. socknar höllo i tisdags årsrrrJtc iSlutarps skola. Räkcnskaperna godkändes och ansvarsflihet beviljades.
Styrclscn har följande sammansättning: hrr

da skl,tteföreningar, tävlades om dess vandringspris, Normaskålen, varvid varje förenirrg
rcplescnteradcs av en 5-mannagrupp. Som
segrare utgick Grolanda sl<yttef örcning med
8a träffar. Grolanda eriivratle därmed vanclringspriset föt {järde gången och för alltid.
Närmast följde \/artofta skyttegille rned 7r tr.

Ivar Gustafsson, Slutarp, Aron Fredriksson,
\lrrnkeg.. Lutlra, kommrrnalordf. O. Cötlind,
itCötcve, 1'ecdor Nilsson, O. Andersson, SkåNirr.:m, Grolaitcla,

I

::4.

och E. O. Johansson, Skånurn,

ll c'iilenaa.

och Kinneved skytteförening mcd 68 tr. In,om
Grolanda skytteförcning tävlades även om

! Itcvisorerna hrr Nils Johansson, Västarp,
Xlallsson, Marbog., Cötcve,
llT{irrnarn, och O.
ur,rial'lcs.
zq/q-$.
|

iöreningens vandringspriser: Falbygdspokalen erövrades av H. Alfredsson, 23 tr., och
Fa1b1'g<lskannan av Bertil Gustavsson, 19 tr.
l)en individuella prislistan lick följande ut-

lf

secnde

ordinarie förcningsstämma i
fitt lec1amöter i valnämnclen valcles han: ll Slurarns skola.
f'delsresande
S. Karlsson, nämncleman E. Gus- f l Ur vcrksamhetsberättelsen inhämtas, att 3
tavsson, lantbr. E. AnderssrJn och lani-br. I. rrl a mcrllemmar vunnit inträtle i föreningcn.
:

lllradc

viliedes.

Gustavsson, mcd åkcriägare J. Karlstcdt och
lägenhetsäg. J. Äntiersson soln crs.
Kommrrnalfullmäktigc hacle även att avgivd
yttrancle över bchovet av uppräitandc av

bianclstadga

för Kinnarps och Slutarps

hällen. Den vid ett {öregående

sam-

sammanträde

tillsatta kommittdn med uppgift att närmarb
utreda frågan föreslog nu, att brandstadga
upprättas enligt par z i brantlstadgan, vilket
bl. a. inncbar, att mera slangar anskaffades,
ordnandet av brandstation samt tork för slan-

I

| \lc,JIcrns:rntalet uts.jorde vitl årets slut 24g.
| \ i;rst- oclr iörlusträl;ningen balanserar på kr.
| .:.rZ::E9 och utgående balanskontot på kr.
I r 13. io3 :58. Ansvarsfrihet beviijarlcs.
ft. lttlamöter voro i tur att avgå ur styrel-l
I .,tt.

i

I| 1r'

l
l
I

I

slag med motiveringen att de Lrrandstodsbolag, I crs. omvaltles Verner Olsson, Alarp, Kinnarp,

I

sorri har de flesta
iabr. O. Sard6ir, Slutarp, och Oskar Johanskommunen, ha överenskommelse mcd brancl- so1r, I(loclrarctomten, Luttra. Revisorcrna,l|
kåren i Falköping att denna skall biträda vi<1
försäkringstagarna ihom

jriksdegsm. G. Hallagård och hemmarrsäS.G.

l

Frårr AB. Slutarps X{öbelindustri hade in- I lrliksson, Hellag., omvaldes med handl. J. A. I
kommit en skrivelsc med hemställan om att
lNitr."n. Slr:tarp, som ers.
I
1ämna kommuKomrrtu- ir
måtte bcsluta
Dcsrllra art
att lamna
fullmäl<tiee matte
I tullmal(t1ge
I nens skolbarn fria bad i ett av nämnda förcItag uppfört baclhus. Fullmäktige beslöt att
lämna ctt anslag på 2-5 örc per varje barn för
ett bad varannan vecka. Bestämmelsen ska11
gälla så 1änge badhusrörelsen bedrives inom
kommunen, dock högst i tio år.

KINNARPS

IF

räng. Resultat:

! Krngörelse.
I

ZqTUI.1A.

fjärde träningstär'ling i terSen. : r) K.-E. Augustsson
hittills på banan); z) G. Frisk

6,47 (bästa res..
6,47,2. J:un.: t) E. Kä116n 8,t7'

Slutarps Möbelindustri, SIut-

arp, har härstädes anhållit om tillstånd till
beställningstraf ik f ör godsbefordran med stationsort i Kimeveds socken rned automobi1en R 4806, godkiind för befordran av högst
3,140 kg. gods, vilken trafik tidigare utövats
av Osvald Adamsson i Slutarp. Ansöknings-

hapdlingarna hå1Ias här tillgängliga intill den
14 maj'1943; och äga trafikföretag som kunna
beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock
andra, vilka iirendet kan angå, att före an*
givna dag till länsstyrelsen inkomma med

Kinneved.
ORD. KYRKOSTÄMMA
hålles i Rossbackens skola onsd. den
5 mai 1943 ki. 16.
cÄLlsrÄltMA efteråt.

Bt59

I

I Akti"bol"g"t

rqrr!,-

Ord,f.

skri-ftliga yttranden över ansökningen.

Mariestad å landskansliet den 30 april

LÄNSSTYRELSEN.

:

4:de hlass (7 deltagare):

nämligcn hrr V. Adamsson, Kyrkog.,
l\lnnarp,
r\ rrrnarp, 1\lls
l\ I rS Johansson,
V aStarp, l(tnnarp,l
Krnnarp,
J oitan(Son, Vastarp,
I|
fabr. G. Ka16rr,
och fabr.
Ka16n, Slutarp, vilka onrvaitles.
omvaides.
II och.
,C.
uVrlga lc(tamoter
aro hrr tvar bustatsson, l
gar samt ordnandet av br:rndkår. Fullmäktige I
beslutade emcllelticl att avslå kommittdns för- I Slutarp. och T. Eliasson, Gropag., Luttra. Till j

eldsvåda.

hacle

skott. Tnom kretscn, som omfattar Kinneveds-Vartofta-Brismene-Jäla och Grolan-

;J5

tl
räkenskapcr, som balanscrat på Ii,St"tunps el. iListribuiionsförening
kr. 84,868:- godkändes och ansvarsfrihet bc: t!,
i tirdags

' Saptliga

r.7ÖB

tredjedels-

figur, liten tredjedelsfigur, rapporthund i

skolan 168:!r, riinteinkomst 87:88. Utgifter,:
fattigvårdcn ro,r19:o4, barnavården r,953:63;
hälsovårclcn r12:51t, polisväscndet 7,29r:3o.';

kon{anta medci

ger

Vilske-Ftökinds fiiltskyttekrets

kommnns kassainkomster under

familjebidragen r,37r'.32, tingshuskassan
z6o'.8,5, kyrkorådet B,oo7:33,'övriga utgiftef
5rr'.7o och arvode till kommunalnämndeni
orrl lörentlc Joo:-, Jån l,ooo kr.
Uteståcn,1c rcstanticr vid årcts börjari
4,63r:4r, undcr årct avkortade kommunalrttskylder 425 54, restantier vid årets slut
4,551:o2. Tillgångar vicl år'ets slut: {orclran av
'svcnska staten 4,712:38, inneståendc ir post:
giro 8,395 :o5, inncstående i ;bank 3,ozo:95'

hus, till saiu. Fastigheten

:J

årct: inkomna kommunaldtsl<ylcler 31,264:79'
skogsaccis 24:3o, hundskatt 3io, nöjesskatt
gcr):y, ersättning för mistad progrössivskätt
27'.-, ersättning för fattigvård 5;393:5r, crsättning för barnavård 385 :-, statsbidrag tiil
skolväscndet 3r,435 :3r, övriga inkomster föi
brandväsendct 786:50, folkpcnsioneringei
3,WB:47, skolväsctrdtt 3T,2.56:35. laxcringskoitnarler Bo :-, kristidsf örbun dct 23y :89'

H t{Ernllffiffffi
med bra läge, innehåIlande 3 bostadsLägenheter och stort rymligt ekonomi-

Fffi$Uä$HaeU

mycket god avkastning och kan
köpas med liten kontantinsats,
Evert Ahlqvists Måleriaffär.
Slutarp. Tel, 27.
31641

:

:r7, Anna Johanssons bekl:idnads'

foncl 2,o67:84,

533:85,

företag ' ?2lq-1t-

i

höli

lördags sammanträde å Falköpings Tid_
rnings samlingssal. Till styrelse valdes hrr H.
iAndersson, Rogestorp, E. Anrlersson, K"gg.,
f Luttra, T. Eliasson, Gropag., och T. Wetter_
,

194i1.

3214

r) Haldor A1 lrcdsson, Grolanda, zj tr.; z)
Bcrnhard Joharrsson, Varlofta, l8 1r.; 3) Ä'
Ilonran, Kinnevecl, 16 tr.: 4) Paul Johansson,
fir',larrt1a, t 3 tr.
3:dje hlas.r (zo deltagare):
r) Bertil Gustavsson, Grolanda, rq tr.; 2)
Sven Gustavsson, Grolanda,lT; i Arne Jon,sson, Grolanda, 17; 4) Gustav Johansson, I(inneved, t.5; 5) Karl Johansson, Vaitof ta, r.5 ;
6) B. Vård6n, Vartofta, 15; 7) B. Engdal,
Kinneved, r5; 8) J. Karlstedt, Kinn,eved, r3;

9) \'{. Augustsson, Grolanda, rz; to) H.
Trygg, Kinneved, rz; rr) Julius Karlsson,
Kirrneved, rt; tz) Carl Johansson, Brismene,
ro tf.
z:dra

hla.r.r (24 cleltagare)

:

Salorronsson, Brismene, 12 tr.; z) Denis Johansson, Glolanda, rz; 3) Arne Johans-

i) L

1) S. Lager, Jåla, 12; 5)
rr; 6) Harry
Johansson, Kinneved, ro; 7) Lennart Carlsson, Grolancla, ro; B) S. Neuman, Vartofta,
ro; 9) J. Blank, Grolanda, ro; ro) Bertil Anson, Grolanda, 12;

Georg

Johansson, Kinneved,

ierssun, Jäla, to.

r:sta

hl,ass (16 deltagare):

r) Y. Nilsson, Grolanda, ro tr.; 2) C. Öman,
Kinnevccl, ro; 3) Georg Andersson, Kirirreved,
8; 4) Lars Bertilsson, Kinneved, 7; 5) Er.ert
Andersson, Grolancla, 7; 6) Helge Johan,sson,
Grolarrda, 5; 7).Arne Klasson, Grolanda, 5.
Extra insats trl;.rot z:dra målet. (ro'ringad
r/3-figur) 4:de och 3:dje kiasserna (23.deltagare/

:

r) II. Alfredsson, Grolanda, 6/4gi z) Bertil Gnstavsson, Grolanda, 6/qS; i Bernharcl
Johansson, Vattofta, 6/39:. 4) J. Karlstedt,
i{inneved, 6/SS; ) H. Tfyge, Kinncved, 6/3r;
6) Jrrlius Karlsson, Kinneved, 5/29; 7) atne

Jonsson, Grolancla, S/:6; 8) A. Boman, Var-5,/3.t; 9) G. Oskarsson, Vartofta, 5/3o.
z:dra klzrss (zr deltagare):
r) Gösta -Johansson, Groianda, 5/32; z) Arrre Jobansson, Cirblanda, SlSz; i Sven Neuma1r, Vartoft4 4/28;" 4) Bertil Andersson,
Jala, qlz't.
r :s1a klass (8 deltagare) : r) C. Öman, Kinu{ir ed, 5/.i2.
-'lg,
C

tofta,

lV

.KARAB.RG''ERTEN
r-3

I B. stragnusson,

'öDEA
Nlullsjö-Tomten

l(innarps l,Fr$ feslpa*
inviges

med

Flobl'-rFK f idahorm

'i t]

Torntcn
Stenstorp
F'lobv

NNHSNFT
lördragen den 8 neaj

kI.20. MUSIK

SPELMANSPOJKARNA,

Festkomm'ltt6n.

Ardennerhingstarna

ffi@fits@K
fux bliis. Avgifi
80 kr.

i

fux bläs. Avgift 50 kr.
Tider: I(t. d,30 och 18,30.
i
Tillgängliga å $i.ggag., $lutarp.

$.

TeL

15.

KINNSVED.

ragas

,k-rrt.

Daglig

i

Flobys K. E. Peterson var c:a 20 m. efter i i
mål och kunde ej hotas av Bror lforstensson,'

"*,:,:x,;f:,'l*äfj*:

å'ffiffi
iägset

i klass

II'

i

,":äi:Jj'?ff:#äJåffi:'""ril::"il1_
och på tredje plats

ai"J""l"ol".=o' ,ag som klar

segrare Ei-

'

en ny

lovand.e junior, Ällagnus Pettersson,.

belade en fjärdeplacering för arrangörsföre-,

ningen.

i

Err trevlig överraskning blev sedan prisuti
delningen som förrättades av sångaren Har-

Resultat:
L Falbygdsmästare B. Magnusson,
-Kleva IK, 14,2L,8;
2) K. E. Peterson, Floby

Brandeiius och hans partner Inga Lill
vilka gästade Flobys Festpark. ,

Rossvald,

IF,14,24,4;3) N. Gustafsson, Tiarp, I4,B9,B; 4)
I. Algotsson, Fioby IF, 14,53,0; 5) K. E. Au-

.

gustsson, Broddetorp, 15,35,8; 6) P. E. Peters-

son, Stenstorps IF,

Behållningen av matchen tillfailer
oavkortat Norgehjälpen.

sIF.

1.6,L2,7.

Klass II. 1) B. Torstensson, Kinnarps IF,
11,26,9; 2) G. Aiexandersson, Kinnarps IF,
14,51.0; 3) Ingvar Karlsson, Luttra, 74,SB,S: 4)
E. Fant, K1eva IK, 14,57,0;5) K. E. Fant, d:o,
14,57,2;6) K. E. Lar:sson, Bijrstigs IK, 15,02,0;
7) G. !'risk, i{innarps IF, i5,17,0; 8) B. Karlsson, öja IF, I5,2i;i,5; 9) K. E Augustsson,
Kinnarps IT, 15,27,A;10) R. Cardell, Karleby
GoIF, 15,279; 11) S. Setterberg, Kleva IK,,'
15,33,0; 72). K. Lundin, Broddetorps GoIF,

,

I

13)

15,39,3;

Anclersson, sångare från

I

Iflass

Entre: ?5 och 50 öre.

A.

Qwick, Börstigs

IK; 14) I.

1) Eidor

Andersson.

Gustafson, Börstig, L5,44,5; 15) S. Karlsson,.'l
Öja IF, 16,01.

Äsarp medverka.

Ungtlomsklassen:

Al,l,a ad,l,komna

f,RIqSERVEB,A
i\rrDSo-rrnr^RDAGART{a
I
I

debästaFalbygdsförmågornailöpning. Att
idettr.rngaväglaget,somejpassarMagnus-j
s.ons stora tyngd, vinna iiver de många yngre'

.c:
DIULLSJö IF.

vÄRFEsT sönd,i den 16
Tal
av Th. Stenström och
rkl. 1ö.

up1ftages,

stigar, son under gynnsamma förhållanden
sdkerligen varit högstinbjudandeattlöpa
överochrnätte1g00m. Deniöpteslvarv
avungdomsklassenoch2avklass.rochII.
Start och mål var förlagt till Ekvallen, och
,.""r,g"-angen voro bra ordnade,

ry

l$lutanps Missionshus
{l
tanordnas
'Kol,l,t'ht

regnväder, som gjorde banan.mycket tunglöpt. Banan var lagd över sviktande skogs-

SLUTÄ.NPS TF.

å Tångavallen, Strutarp
söndagen don 16 maj kl. I4,lb.

såväl hästar som nötkreaturt

A.

;ö,;J;#;;

som arrangör. Tävlingarna missgynnades av

åt
*å"r:,:*i.I]T:"
r
'tillsyn. Stäppning under se-

SÖONA SKARABORGSSERIEN

Betesdjo*,

I
|

Farbygd"rlt/F.Jåi,*""

68 löpare voro anmälda och av dessa startade sammanlagt 59.
Fatbygdsmästare blev Kleva I. K:s Bertil
Magnusson , som väl disponerade sitt lopp
över de två varven. Detta var en mycket
populär segrare, ty Magnussory som nu är
omkring 30 år, har under 10 års tid hört till

R,i

FOTffi{}TI

,omfattar.

TeI" 54 Klnnarp.

söndags höris

grund av sjukclom ej göra sig gällande, men

tål.tivtt otadet och resp. kassaförvaltare för

3299

5o-4o t, I
zi_sg ol
t6-27 Sl
r3-3r sl
ry-s7 :l

å

t

nare delen
av maj. Likvid vid dcr Andersson, Kinnarps I. F. Den lille enersläppningen. Djuren emottagas på giske kinnarpspojken komme:: säkerligen att
ägarnes egen risk.
I bri en god, löpare, som 1åter höra av sig i
3i07
TeI. Kinnarp 54. I-"1*'*"1'*"" Ttly' eo11....'"sd:-ar Hå-,

Lo{sg., och S. Gustafsson, .Prästg'

emottagas å Mönarps Gård, SlutarP.
Släppning omkr. 15 maj' Likvid vid
Släppningen.

39-12 t, I
34*zS ro I

Mönarps såtd, slutarp.

därefter hål1en pasto- Vid omedelbart
beviljades ansvarsfrihet för pastoratsstämma

tid revisioncn

2
,
5
6
5
8
g

såväi hästar som nötkreatur, emot-*-"1

Kyrkans brandlörsäkring skall -hoJas trll
kr. Till församiingsombud.att narvara vicl biskopsvisitation valdes hrr Erik An-

den

r
t
I
r
4
r
r

B E T E S DJ U

tzz,)at

clcr-sson,

B
9
6
4
2
11 2
rr r

Fuåhygdsrmästane.

|

I

Hingolföret,if*

Kyrhostiimt'na hö1ls i onsdags i Rossbackens
.k,,1å. K1'rkurå,let och resp. kassa{örvaitare
beviljar'les ansvarslrihet {ör föregående.ärs
förvå1tning. Beslöts att läta riva kvrkskjulet
nå slrrntl åv dess dåliga bcskä{fenhet samt att
iuråtta ctt nytt i kyrkostallet.
Stänman beslöt med tacksamhet mottaga
framlidna hemmansäg. Ida Anderssons, Katteskallr. donation till Kinneveds kYrka.'...

r
rr
tz
rr
rr

--

FALKöPINGSSEREN.
|
Tomten-Slutarp inst.
|
Trädet-Bjurum 5-8
|
Åsarp--sandhem 8-z
I
Äsarp
ro Z 2 r 33-rg ,6 |
Falköpings AIK B
9 4 2 3 35-23 to |
Bjnrum
g 4 z 3 38-3e ro I
Sandhem
ro 3 S + $-ry S I
TomtenB
I4 r 3 2r_'g Sl
Trädet
g 4 r 4 z6-33 nl
Slntarp
g o r 8 13-47 , I

E

Kinneveds m, fl. socknars

4-o

r

IFK Falköping B
Slntarp
IFKTidaholmB
Mullsjö

:D-

S6ffim

II

ååT"1åfil:f*nJ,.'0,-,

Kleva,

Kinnarp;s IF, 7,15,6; 2) E. Johansson. Broddetorps GoiF. 7,23,8; 3) B. Gustafsson. Gudhcms IF; 4\ I\,{. Pette.rsson, Floby IF,
7,30,0; 5) G. Ek, Lr,rttra SIi, 7,33,4; 6) S. Albcrtsson, Luttra SK, 7.34.ti: 7) S. Andersson,
Tiarps IF. 7,24,0; 8) A. Andersson, Uddagår-

för

dens

HEMEyGTIsFEsTEN I SLUTARP.
S amh

ci l,t c fö

II',

10) H.

i

e

ii,n g un,

7,48,0;

9)

S. Erilcsson,

öja IF,

7,51,0;

Karlsson, Floby IF, 7,55,0; 11) R.
Lundgren, Kleva IK, 7,57,A;12) I. Gustafsson.
Börstig IK. 8.02,0; l3) ö. ITarald. öja IF,
8,02,1; 14) R. Persson, Floby IF, 8,04,0; 15) S.
O. Holmgren, Böistig IK, 8,07,0.
i

Editt'? Segerstedts orkester
svarar

för

dansmusiken

FESTPARKEN

F@We{t{"g,

i

i l{innanp

lördagen d,en 22 maj kI. 20 och söndagen den 23 maj

kl.

Kl.

19.

STORSLAGI{A FESTANORDNINGAR. _
a. märkes: Totnbol,a, ggl,l,ene lt'jttl'et, skiutba'nut seraerdn'ga'rt
Itomcti,t ori,, kaJfes eru eri'mg o I iislrc cl'ry clter, u arrn lnoru.

_

Bl.

å ODEI[SFT,Ä,N

'

söndag den 30 maj
12,30 (obs. tiden)
Skaraborgsseri,en

Sfufarps [" F.-[. F.K.
Kt.

Ston nyanlagd I)Ä.NSBANA.
Alla hjåi,rtligt väIkomna.
Berusade äga ej tillträde.

15

,

Ycistgötaserien

Tibro

Kinnarps IF.

3632

Å"

E.

H{,-n. F. I{.

$
anordnas
jfunf örelsctal'

I

Kinnarp kan prov för vandrarmär]<et av-

1äggas

samtidigt' fff5-f 3.

SöDRA SKAR,ABORGSSERIEN.

IFK Tidaholm-IFK FalköPing r-4
Stenstorp-Floby

Slutarp-Mullsjö

3-r
r-5
&-r
Io t z 48-n zr
19
129r247-13
127 2s17-26t6
12 5 t 6 z9-4o rr
I
12246t7-32
12 2 r 9 t4-35 5
122tgz4-58
5

Tomten-Tidaholms GIF

B
Tomten
Stenstorp
IFKFalköpingB
Slutarp
IFK Tidaholm
Mullsjö
TGIF

13

PROGR,Ä]il

'

I(1. 16: Mugik. Kl. 16,30: HälsninEsanförande.
KI. 16,4ö: Föredrag. I(1. 1?130: Itusik. t{L l?r45:
IJppvisnlng av frigymnaster. Kl. 18,15: Uppträilando av Böx och Mr. John. Kl. 18,b0: Musilc
Kl. 20: Teater (smugglarlrungen(( av Elof Ährlo.
.Kl. 21: Uppträilanile aviBöx och Mr. John.
I{1. 21.30: Folklekar.

'

AIK-Tomten 6-o

z-4

Äsarp
Fa1k.

AIK

B

Pi".r'm

Sandhem

Tomten B
Trädet
Slutarp

rr8 2 t
ro5 2 3
ro5 2 3

37-zr

r8

4t-23 t2
44-35
39-35

morgon

svarar

EDITH

SEGERSTEDTS
ORKESTER
för dansmusiken i

festparken, Kinnarp.
3668
KINNARPS I. F"

- Tomhola - Pilkastning - Köhditori

INT'RÄDE: 1:- kr. för

9

Välkomna!

9

NT{PM TIflÄG
att i kväll och i

$kiuthana

t2

II 3 3 5
94 a i tr-,<
ro4 r 5 z8-37
9o r 8 13-47

3 juni kL 15,30 på

[' ÖREDRAG av kyrkohertle Axel Lj'ngkvist, Slöta, över
ämnet; Yart land, vårt land, vårt fosterlantl. IW U S'I K av
Olle Östbergs underhåtlningsorkester, Åsarp. [Jppträ{lande av
F,RIGYMNASTBR från X'alköping. TE'ATER av I.0. G.
T-amatörerna, Vartofta. Uppträilat de ao B ö X och ItX R. J O H t\,
Borås. (Tokroliga knalleffekter.)
:

Bjurum-Sandhem G-3
Falköpings

Himmelsfärtlsdag den

IDROTTSPT-ATSEN, SLLITARP

FALKöPINGSSEN,TEN.

Trädet-Äsarp

Kristi

-

älclre, barn 25 öre

Yörtlsamt

N. T. O.

I

Ardennerhingstarnn

mefinex

;

fux bläs. Avgift 80 kr.

Sf&nr

fux bläs. Avgifr 50 kr.
Tider: Kl. 6,30 och 18,30.
Tiilgängliga å $iggag., Slutarp;
Tel. 15.
Kinnoveds n. fl. sooknap llingstförening.

KöIlmiC$ mnNnsG Nrr

5?.

Tisrlag*n den S5 mn j 194'3.
%MwÅ;w&e#y'rldet

ffifrmnlslrsskelst{

ffimmffi$fiffirp$

il

rn$$$$ är frågl stmglå$#mr$rlläf1?

Wwgw*tnrpsmos$sen.
7,:"1tr.

å,::r

K" m. Sahlström företog

rlch onsdagen underpiA, 1",2 rns djup gjorift,i)',*trrtg
is.ib. a:nt:1*Lt.fynd*t invid Ledsgården på
inttr.Ät:z' Li:,,*ni:1en

*v

Det intressanta fyndet giordeo under torvtagning
på avsevärt djuP.
vrrcllieklädir;rd e. d, e1ler ltanske trara res-

n, C rwl V il l't' e I nt s's o n,
l.rt!,.rt1artltn,, Sltr,tarf , en' dotl i sluitt aa
N

iit,

I u' vt,t

It r t r' h etr t:

ternu av iråret. Kr;inict fiir*lalltr syu'
nerligtn litet, mctt lliirrierna ;iro slil.na,
ägani
sin'
ul,l)
torzt
z.ti.t.:han tt)g
d,'s I,ot"rttrt;tsse, o.vsöndrad från, Iltt g es- vilkct t;r'i1cr 1:li, att nr(rgeu älder uppnåtts
!rtr!,.r q'rd i l'u t t ro' socå t n ol!- IlillAil (]{)(lL'll ilitritiltl{'.
dt'it.; utmad LJl,ricchl$I'nsjlirnai^iqen', \iid besiktningcn kunde tyviirr cj någt.:i,r'letr f i;rt rir,. r.tii'rlt:r orn' {.adst1årdtn ' ra i;rkttagri:;r-rr göras ;rii dt i {:ravtll
i*,:rr"liSgarrtlc skcittl.tielarna, ty derirra
l,{itrif'f ud.c hurt, d,ju jtt rt(:rc i' [()rua]'t o(h
ii"!.vnlicnil'l1ts rnder dagcn, viilict f ' rj.
harle
c
n
a
e
r
I
i.l
nn
tt tt a n, c t t,J \t
l, d nt. o,s,r r,tt.t
'bi:t.,uru,t
w,iinnishttskclelt, sttnt, s:u QLlt :ir bara i:r-a iiir ilt:n viclare trch lEotltntallt1i: rrrxli:i^sil1i tri rr gen
ittt tl,t)tr,t: lr(r,r tt'Lychi:t hiig ål'dr'r^
l)el'intrcssattla rrtetl cl*tta slieiettfl'r"ltl
IIarr n'tp1;urtel'a11e omeclclbart sakerl rir, ricis det avsevär"tla cijupet pilbottnen
tili i;,uirlsiisltal lit'ct }{arnmars-con, st}lll ar. Ll*n hoJr-sjrrnkna, nunterä try1>txliatle
lrrlnarlc metl alt torvtilkten upptriiltlt: rrl{i$scr, vilktt i sig siiiiv lriittvis;rr på hög
lit'ing i1 nrie1, vilkct i. ö. 1;int'br. Vil- ;iirler, tlels rlen t'rttrstiit:tlighettr:r, att iijr
hciliissi;rr oritrrlelltart ordrtat rr*rcd sjiilv' 1rc 'iir scrlan i s'(Itllttt,(:t tort|!!r(rtJ ticli pii
grllitsen riu uppmiirt till
l)å tlsl stt;rl iilait, att tlet cj glirna liurttle silrllrlril tljup
giillii t. ex. ntlrgot nrilicla brott, rrrctldelarltr .1*-.(-r nl. n{)rr-olr slttltttct *-* hiltats cli
h*rr sig --- liiisrlrrr dcrula ticlnirrg ---.rticr1 sf jutsf t't.t *a l'!i,nta, viil<crr ;ir tiilvaral;rrii*lLtrfilivarictrs r;tliruel, ijvtriiir:lrc I {i1d' gcn. Nrr behöva jir de hårla f vnrlcn cj ira
Sltrsson, viliicn gena-{t reste ut till liiglt sa.rrrliand mt'ti varan.<iril, lne1l 1t1ä11
plrt.sen {i r besiktnirrg,
cj 'liotttm;r ifrån rierr inistlllnken, a1.1
' .Av riiirvid gjtirda i;rkttagtiser och er- lian
sarumanh;lng iinnts *'* rJcn ltonntartlie
hiillna rrpplysning:rr kan sammansl"lillas unrlersiiknirrgcn fiir" kl;rrliigga lrrrr h;irrncil itiirhilller sig" Jiarrske ilcn tirurtJcna*
fiilj;rnrle:
I'olisrrtati itverlan,<l i Kinnarp som clit- c1c iir tn slr:n;hlciersman. I
lt),n11et annriilrles omcr"[elirart iill rikssiinls hacie u1:linriitt djupet under tno$och {,iirtslttgs därvid snar
autikvlrrirn
1åg
srlr$ Tta till I2o c1n., och skelettet
;rv arlitolog och gtlot:xpcrtuttt1rrs<iknirrg
lirg
Det
sand'lnttnetr.
över
ourcrlclbart
virl;lr-c rnetl huvuilet åt norr 'och benen i iog, t-v alia {iir-utslittningtr finna.s fiir
siiricr, santt crrligt s;lrnstäirrrniga uppgi{- r11os:illr'ov. varjiimle slieltrttets iullstärrditt:r f rum.s!'up<t. Lipphittarnil hade gliivl g:r sirir:l; -:' all dijrria av tle rri;ptagrl;r be* * ger ;irrltrlnittg till förnir,tr1an, atl
ui)I1 l<r;itritl si'trn1. cna itrftlen r.rclr r:ligr;r lrt:n
kornntande unricrstiiitritrgen lcatr g-e
rlur
rivtx,n^ li*l iivi:iga ligger kvar i trrosresultat.
intrcssanta
t'rc'h
hela.
sln. {t,tltcn voto fuilsulndigt
*
l.:rinict ul.an lrrinsta skrårna mecl så gott
i går fil.
fiirorilrraclc
l{ili:sant.ikvarierr
ctt par franrsom ;li1u täu<Jcr i lthål1
tntler*
fijrttaga
li.
atl
Ii"
S;rhlstriirn
d:r
upptaliintitl voro utfallna, troligcn vitl
tis*
at1
skr
urrdcr
irotnnter
r'illien
siikriirrg,
'1,'orvtagrlrna
sig
m;ir1-r:lt1e
t1'ckt
garrrlet.
i;a, alt tlrvcn kring rlctsamtna hatle tn da.gtns r,rc:h onsdagcns lt.,PP.
ljusare r.rcl"r niigol atrttorluncla heskaf fcnH. S.
)rel, vilkr:t karri tyda på någon sorts l-ru'iiirra

^

l>

"

?515'ul7'

rr*oooo*TPoJKARNA
I
delI C. Al"*^ntlLTSSon och B' riTorstcnsson.
$
I tngo i söndags i Utby IF:s f idrottstavtrngar

f

å

i

f

*,:'x'å"l,n.i'u, ff ;'Tr,#";.
ili*g:
k"m Torstensson {emma P^ 54'r'

UNGDOMENS FR,IIDR,OTTSDAG
I KINNARP
ro"3o
anordttas av Kinnarps IF på..söndag kl'
å idrotlsl,latsen i Slutarp' Avcn ungdomar'

-l,tr'"i fr" i Kinncveds st'cken, äro välkomna
,rrt uiia sin idrottsliga k"""irh;rlr-r17.

I
I

i 7;,

clei

1ii'ir,rs'tit:n rnt:1u|ltn. LutLx'E

.lr./t

oeh Kinneved.

1l i.l ; ;;c;rruirt upptagits runt plat::,t:rs, i,t:';t,rrt7rz'epnrerades de överst ligfiitt.:t.nt: T:*.tsl:n, rnen då dii.rvid konstal*rilit*s nt,l. hvnrlevorna efter den
ditilt: \,'()t:t) gansk* skadade, ansågs

--- cc:h i händelse klädes'r't):;it;r' i"u utt;s ltvar' -* :råt upptaga
N.t,:i;,:, !^iyr:&*t kvarliggande i mössanr
i;:),t:i, ',:;t:t:it.

",t:.2'i)i.';t

*n prnllframgrävdes,

en

trr).vnt*ud*kiva instackg un'der denna
rir"',):: ';\:;, wltp\yfLt::t: dei irela, nedpacka-

tl*;i *t:trt siin*es

i orört

skiek

till

sta-

vnuseum i en för tillf iLll*i: 1illv*,2'k*t] ki"q,ta. .Där' få de seLo;n.i,, 1:"1:$"*v:iski:,

r.j:.tn. rn*t-l" ?:ii1|"Lr*
l"t:i,'i.:i,

.

resurs#I' framprepa-

U(il]. On:k*mffg,

inte nu några be*
givas, ej heller
resultat
'j;t:t1i:i';,r.a,*v'
r,tt,t tv' a,n vilkcn lid skelettet
\tLi,rniurnntar. -4r'hetet var givetvis
;t,',rs,!'"r,

t$,n hnnrle

y,l:"a:nr:nt;.ztr.)*

i:;;t,{.r,i1':it besvärligt med upptagningen
at.12 ';tr;t öet lnc:la, skulle hålla ihop,
tts.t"tiit"' ctct tog heia tisdagen i ans;y>t:t;,.\r. M*gsan var drypancle våt och
"t (]{;:tl\f,?., 1ågo benresterna.
Llrn CöiJot låg ej på sand * som föruf, ;nedcieila.ts
utan på kalkgyttja
- srnå snäckor, vilket
{,lsit:.kr:,} riit på
lagt:r virlLag pi\'J",3 ms djup. Vid de
borrt:*ng,nr, $or-n rlu företogos ned till
; l,:: r:',; rillty. vi52de sig mÖSS_en beStå
nv vtttt*nn"a! I*ger dylik gyttja och
va,r'Lr.rivnn.t tr:rv, lagren ungefär 304i) {:.{ii.. tjacka, allt utvisande olika
{.ii',t::'i:,,t t t ir'L:nitig'spcrir:der i ntvecklingen.
fiirr ;:ynurr'liscrn *åregen, och fullstiinr.iipi r:rofil crliölls därigenom, vilken
t"t;tz',J* \:liva av betydelse för mossi7e*1,ri7;t:r'nu. och för bsståmmnndet av
i,,;i:d,r:Tx ålder * att detta är gam!ni.lt . ;i r g iveh rcda.n nu.

.D*n i fliår.lnia torvgrav hitt*de
äv ftrinte har nu beaikt.tgat* n,ri dr fi. Det var en med
Lanl;* J.ijrscrirl s p å n p i I av flinta,
'7 cyrs. lårg, näg*t eggad genom re*
1.,i.::,,t:::!t. Deu kan dateras tiii gångiig,r'Å1:.dt:ri -'* cirka 2,440*2,240 f. Kr.
!ffr:n hurts."ylda den utgör ett särskilt
t"u,rw'l *lXer har någat samband med
";i1r;illLspetsen"

r:lLr;*j*1.'tt:ltvtj.et
7r.:I:

lran inte avgöras. Dju-

för båda.
dröja några vqckor,

vnrdosj.k dertsamrua

W,tt l:.tsrå.e clet

t't"ti,ilh iie goclogiska undersöknirigariti:l. ';:1,v cie många rno*sprcvon och

i,t

nnrcinv*:,hizllen ?:liva analyserade-

SKARABORGSSERIEN,

Stenstorp-Tomten r-3
Itlullsjö-IFK Falköping 3-3
IFK Tidahohn-Slutarp 3-,o

Tomten
'lGlFB
Sfcrrstorp
lrloby
IF'KFalköpingB
Slr-rtarp
IFKTidaholmB
Nlullsjö

13 ro r 2 So_t4
13 ro r 2 4&-n
13 7243&-q
13 6r65t_ql
13 S 2 6 32-43
13 2 4Z t7-35
13 3 r 917-35
t3 2 zg 27-6r

FALKöPrNcssEBrEN.

Allä, alla,al Ia

2l
2I
t6
r3

FESTPARKEN,

t2
8

Äsarp
urrrm
Tomten B
Bj

8z z
6z 3
6z 3

r

38-zB

Trädet

l1
II

4r

SluJarp

IO

OI,

JJ

I8

48-24
49-39 r4
14

ro 5r

Sandhem

5

39-35

9

6

tlptt

9

9 17-52

I

"Djuren ha ett gott l1ull".
Idealiskt för att vara så här års är

$.1
[Eilft6HnarGeI]en.
E

rlg-tl,

lincler fredagcn och söndagen avlatles sammanlagt 23 Drov. Bland deltagarna märktes
B4-årige hcmmansägaren L. \{. Boström frirn
'iiiarp, som mecl god kondition
tiliryggalaclc
.5-krn.-lranan på_ 4r1 nrin. Göst:r Leander.ssons
iarirr, 64-:irige Lcalrrler Augtrstsson, erövraclc
marschmärket i guid.
Iiiksmarschen är nu avslutad för Tiarps
vidkommande. Tillsammans ro3 prov har av_

TIF:s

banan.

I.iNÄII}}--S]-U I,\RP-GÖTI]VE.
I tzlviiugen nrc.llan rie lrc orterna har intrcsset hittills .r'arit klcnt. Kinnarp har haft
7, Sirrtarp z och Ctitcve -- ing'err rleltagare.
'i'ydligcn !{ott orrr sofflcic]<svctrsl<ar
i ciessa
iral<tcr. Chlrrs till reLrabiliteling fir-Lnes för
Kirrrrarp tolsdag-ircclag sönrlag, för Slutarp
K

I

torsrlag och

firr (iiiteve

sönclag.

I

VO'{A' $l6tarp

|

laade snudd

på

uniform 60 öre.

Kinnarps S. D. U. K.

I

sonna

sKARABoRGssERIEN.

stensto'n-Tidaholm 0-3.

i:5'I:1u:"1-*t:'l.t-':

IF, son tirliga:'e i
rlet bct^_svär'ligt mcd laget, l<om tili ";l,,l,lrl
F-alköping nr.dIlrjåärttt'hoim-Muiisjorl-f
14 11 1
en slagkrzrftig e lr''a,. som url cl<et väl hacii. kun- | TGrr n
rtat bärgzr elr poäng- [r::irr t]t till synes ."o..- I Stenstorp
147 2
sä1rra lF-i(-r'cscrverlr:r. Nu
hcm.ra- | mx, ruikapirrg s
\4 6 z
^scsrarlc
M6L
1:::'*:1fi'-(,::.,1),^:':.1'i:i.:|l-'''i..:.'."t:tjll
vis:r hade iute skctt om giistcrrra fått utl1ei14 2 4
,r
lSlutarp
rrirg.
Slutarps

det

omdöme mejeristen Ragnar Jo.
hanson i Slutarp fäller, då vi ringa
honom. Det växer bra; men det börjar bli lite torrt. Just här kanske
det dock inte är så farligt med torkan. Höstsäden är i stort sett vacker och vårsäden ser ut att komma
fint. Vallarna äro till största delen
över medelmåttan.
Det är nog inte alla, som släppt ut
djtrren ännu. Det finns ganska gott
om foder, och då är det ju ingen,id6
att släppa ut. I allmänhet ha djuren
ett gott hull
mycket bättre än förra äret
så- det lovar ju gott.
Trädgårdarna
stå alldeles vita; ja
clet är en gudomlig tid just nu. . .

Södra S{rarabc}rgsserieu.

oavgjori;"

'qq,

l.rARp.

i

II

zqk

lagts på

Berusade äga ej tiilträde.

1

rr
r

oc'lt, lruffeseruerin g.

Cykeltörvaring.
Inträde 1:
- kr,. barn och militär
Till trevliga pingstkvällar ilbjuder

AiK-Äsarp

AIK B

Borås

Sborslagna festanordningar, bl. a. märkes: Tombol,a, Sh,jutbana, Yarrn koru,
Kond,itori,

12

Falköpings

Plngstafton kI. 20 och
AnnandagPlngst kI.18.

För daneftusiken svarar 6-mannaorkestern THE FINESS från

Isl*qE'

Slutarp-Bjurl1m 4-s
Tomten-Trädet +-2
Falköpings

KI N NARP

a

6

reserverä vl Pingst
för festllgheterna t

ln"r,u

,

E6__r4 28

2 5l-20
5 3&-32
6 3q-45

?

b1-4e

B 19-39
1432929--43

Det rlröjclc iincla till halvtinrmen innarr JFKl.Mullsjö
Tidaholrn B
L4 3 110 1&-J7
rirrlr taga ledningcn
Irrrirrlr
lerlningcn och strar efter gjorde lIfK,
lIFl(, T
)lO-tlr,
( lll<.r'1r c1r
vi.. jr,lrr.r
cn .el6llrlirblilrg
soictlribblirlg uch avslrr- |
-i.,rlrr Car'lsson
rr':ir i'.ir.r
Ni- |
;.,.,i ir.r
iriu-:r i'all
Irall skjule
larlt:
.'1, rrri
:Ll:l irårr
sk;nte i må1. Nll,al mcl] II
'-',!
rlr'rrr[l halvlck,
,1, L irttc
;1 nicl'
1'(; trlil
ril;,1 I'i,
iLrtr' tierrruL
haLvlck,
lrjcv
v rlet
-mcn I
'ALKö*INGSSERIEN:
2-to
i bör'jarr:,,v ar,tli':'r- irl<:rrlc t1'. piL titl .l--o. Slut- i Slutarp-Trädet
arJl 1a1)l-)il(lc crncileltid inte stilcn, utan redrt. I Rjurum-Tomten 6-0
cerade gcnoln hi. Eid,,r Andcr"sson- J-o I Sanclhem-Falköpings AIK 3-5

gjorrlc vi. mccl ctt

ia.r,.o

ntcn ha,lt ',lttr t atrlallerts l_
lar Sir't;rr'l' 'l)ct
1';i 1,r'r, '"u*il-;I"Ll..:.1^.lilil,.ll
tlcv i st;illet hemmalaget,litralk. AIK B
"u:..1ut,,i,,g.
s(,nr ts jur'(i(. -lällrrirrgcrr ti1l 4-z g, rronr hy.l, itjurrrm
Josef sson, som sköt två _gånger mot Karl6n i!'Iomten B
lslrrt:rrpsburerr, som

me

d mindrc

nonchalans

jsandhem

llor,le klarzrt
klar:rt siiriationcrr.
lborcle
situationen.
I'
11,-K svilita<lc tlet mecl
med malkeringen i de
rle lTrädct
I tI tttf
till{irlleu, men lSlrrtarp
lralire linjcrrra vicl
viC zitskilliga rill{irlleu,
1lralire
::ull.ru-s
Yttcrlralvorrra I
[i'r'.1 1i1, 1 bla.
silr.l,r,l( l.;,r'.\'iir(t
ltx. Yttcrlralvorrra
:ull.lu-s silrl,r,l,
frarnträclirnrlc. I anfallct var I
r.oro r1e rnest fraurträrllrnrlc.
i r.or,r

23
16
14

13
8

8
7

e 8zz

38_zB

12
12
tz
12
12
t2

53-27
55-JS t6
2S_J3 13
42--40 g
4o-qs 9
tg-42 I

7
7
6
3
5
o

2 3
2 3
r !
3 6
r 6
r rr

18
16

rlri,'rt l::i.1.
rtri,'rr
l:ii.l. J"lrrr Callssrrr :il cn god I
5/A'<+'
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Ett hjärtligt taek.
Tll alla dem, som uppvaktat oss
med presenter och teleeiam på lvs_
ningsdagarna och vår-brölläpsdas
samt till Kinneveds skytteföränin[
frambära vi vårt varma iack.
4063 Eua oclt, Göran Kurtsted,t.

Kqm ihäg.

fnstmm i l(innarp
pingstafton oeh nnnRnilag pingst.
Ki.nnarps 8, D. U, K,

flol

to(1"1e'

I går kvtill

ååi

i fri idrott anordnas av

KINNARPS IF
ä idrottsp'l,atsen i, Slutarp
söndagen den 20 juni med början
kl. 13.
tsland ett 50-tal anmälda märkas
flera av bygdens bättre idrotts-

v()ro 7, 3 och z, varför
4l p.
(iöteve 3 p.
Krrngastafetten korn till Kinnarp 9 min. före
man.
tidtabcllen. Uppehå11 gjordes även i Slrrtarp,
d:ir idrottsf. även skrev på. Kurirer följdes Inträde 75 och 50 öre.
av c: a 3o kinnarpsbo till Slutarp. n st. avlrrtle provet, i Slutarp r3 denna kr'ä11. Leve I
r-rtblingaclcs för Konungen o. fäderneslan<let.
ratl6-17.
I
J:imförclsetalen

Slrrtarp segracle mcd 5 p. löre Kinnarp

Starlsiullmäl<tiges ordf örande hr iiichert

mottog budkavlen. och läste upp hyllningcn till
konungen, och rrtbringade sedan ett kraftigt
bcsvarat leve för konung och fädcrncslanrl
I)cn arrangerande föreningen hade sedan att
på lrergamentct pränta sitt namn.
I dag på morgonen föres stafetten vidare på
sin väg mot kungl. huvudstaden.

FFTA IBEiOTTENS I},{G T KINNARP
inlcrldcs i torsdags hväll. 6r starter gjordes
och [d1 po:irre lriirgarles. L:ingrlhoppet samlacle

17 ma1t. IJ. ,I11s1,65-.,ur rriLdtlc 5.12 cm, 20 man
stöttc 1iu1a och b:ista resultatct svarade G.
Arvirlsson fiir med ro,Z4 fi. På. .1oo meter
strilltle zu rl1an lipp och här fick I(.-E. Augustsr son ,bäsia tidcn med 59,3.

0hs.! l(inneueds $ftyUeföre ninu
anordnar triiningsskjutninq pingstafton kl. 15. Pokaltriulins ånnanäaE

tr/o''lz'
,.r*,*oo"
anordngs fri idrottens

pingst

dag på torsdag och
|_
| lrcdag! mctl stalt kl. rg,3o. Slut upp marrI

Fal&yUdens idrottsalllnlrs
iuniormåsterskap

C;ÖTEVE.
I(iksmarscherr samladc 55 drltagere. Därav i Kinnarp 34, Slutalp 15 och Göteve 6,

bar i en rem över axeln.

,

krmaroehen.'o/r''rä'

ST,U:I'AI{P SLOG KINNARP OCH

kotn Kungastafetten tili Falköping. Myckct
{olk hade samlats på Stora Torget, då två
irlrottsm:in Irån Kinnarp tidtabellsenligt anl;irrde och ör'erlämnade budkavlen. Densamnra är utförcl å pergament samt innesluten i
cn f iirnäm1igt snidad trähylsa, vilken i sin
tur frirvaras i ett vaxdukshölje, som kuriren

f

r

kl. 13.

söndagen den 20

srant

Korporationsttiulaå,

juni-kl. B.

Samtliga föreningar och sammanslutningar inom Kinneved inbjudas
att deltaga med tremannalag. Ä.trmä-

los slalefilen .; ..nt'
4$-48 mofi [å'.,r,"if;.
TGIF

lan_mottages-

_senast den 1g-

A. Bohman, Slutarp.

4L7L

juni av

styrelseni

J söndags utkänpades en intressant kjrrbbmatch i 'f idaholm cmellan l'Glli och Kin-

narps IF.
Matcben slntacl: oavgj ort 48-4.8 p. scdan
TC IF- rrtjämrrat gcrronr st 3t r i si\te grcJtell,
stafett roco m.
Första grenen löpning roo m., gav dubtrelseger för Tidaholn. Kirrnarp svaradc med
att ta dubbclt i höjd. Scdan följdes lagen åt
med Kinnarp något förc, <lock vaq skillnaden
i poäng alclrig större ärr 4.
Tävlingarna missgynnacles' av regn, vilket
gjorde banorna dåliga. ltesultaten voro över

BESöK

SL UTARPS [F:S

$TORff $0MMffinrr$tr

lördagen den

lag goda. Frånsctt Ilarry -Arvirlssons resultat i kula var väl kinnarpsiuniolcn l{une Ha1iagårds resultat i .spjut 46,95 rlagens bästa
prestation. Att märka är att resuitatct siordes metl stiislr

jut och i

mot

söndagen den 20

ju,i ki. 19 å

DROTTSPLATSEN SLUTARP
rrf,ll$ flt t Etiff $fsER$IE0t$ 0nilt$IEm

Harry Arvidsson ställde upp utom täylan.
Han..komm,.r cj all le1,r1.5oriera Kirrrrarp i

rortsattnlnsen. t

Iombola

RESULTATEN:

roometer: r)B. I.inctgrer,T.,tt,4,z)

Klj'*^-,]..1''lt

fjuniilkl. z0 och

I

vintl

Bertil Gustavsson, 1i., ir,.:t, J)

19

Gyllene hfuiet

INTRÄDE
KR.
slutarps rF.

1J. Torstenss,on,

,. ,.- ^\

,'.:,: K., S+,2, z)
B. 'frtrstcr.is.sot.r,
4@ mcter: r) 91':.'.1.5.:
BertilGrrstavssott,T,,.51,8,3)b.t-i"iig'.'',
"
T, ss,z,4) Arnc ötr.nti, i<., li,,o
_'

- striutbana -

lI
itrastighetsatfär.

r,5oo meter: I) l-enrrart Jobanssorr, T.,j-,
Aiexanclcrssun, K'., i,r"i,q., A ö'.i
Ci i in'astigtretsaffär.
4,2r,5,
4zri5, z) G. Aiexanclcrui,,'.',"x1,"+lr"iji"A
Frisk, K., 4,27,6, 1) I)r,rr't J.ha.sson'l'.,,1,3o,8. 1
Hl G._ hlagnusson,

^^'
z-lb'Y?'

. serueringar

I:-

r

znlb-'l?.
21u-'l?.
Slutarps
Skara, har tilll
Sa,mhällsförening anordHUJ'lhrrl'lr: t) l ll;rllt'l''l-, I('. t'65, z) l'' f_
:handlanden -Vilgott Jotransscn, noll nar r.liilsoi..n.1*rrlior
sjn traditionsKa:'l6rr, K., r,bs. 3) .l:.. Lirrd.liug, 1l'., r,r,5, -1;
KJnlarp, fijrsålt sin fastighetl enliga henrl:ycCsfest å. Idrottsplatsen
R. Faik, T., r,ss.
. iuelq"],
i
_Längtlhorp:, r) t{. St_ccn, 't'., 6,24, z) n iEj*:lu]rd, Kinnarp, för ett pris avl Slutarp. tr5reirag hålles bl. a. av

Torsteirsson, K., 6,rr, 3) JJe*g1 ;,,i'uniru'1

r.,

115,000

s'Bl:.i]^1ll:.o1.'i'u'l L:,it8s; oKrrlstötrrirrg: r) A. Frisk, K., -^. ,L. i
rr,B7, z)
Steerr, 1'., rr,39, 3) L r-ialleskog, K., ro,g4, 4)
B. Sunrt, 't ,'io,2i.' Urom tävlariH. -q.viåiio;,
K., r3,c6.
Dislruskastuing: r) I. Hallcskog, K., 37,2t,
z) B. Strncl, 1i., 33,5r, 3) A. Irrisk, K., zrS,75,
4) 13erti1 fiustavsson, 11., 27,24.
Spjrrlka.tnirrg: r) l-. Srtcrr,. 'l'., 47,27, 2)
R. Hallagård, K., 46,95,3.1 Ä. Fiisl<, K., qo,+s, |
4) B. Srrrr,l, 1'., j7,9r.
Staiett T,ooo mcter: r) TtiIF (R. Stecn,
B. Johanssor, B. (iustavssorr, 13. l-irrlgrr:rr)
z,rz,t, z) Kinrrartrr (4. }.-r'isk, G. AlcxandcrsI

A. Olssc,n, B. 'l'orstcnsson) z,t6,t.
Släggkastning (rrtom klrrlrbnatchcn) :

son,

Strnd 43,32,

z)

I3cyron Ande rsson

Ragnar Larsson 4o,o9.

4o,Z

r)
r,

B.
3)

kr.

I

lerntiygdsfest i Slntarp.
I1 Fåenitiygdsfest

I kyrkcherde Curt Änäerson, Sandhem.
Konser"'tsångare Lars tr(appers-\4'iItI }:erg bidrager med sång-o,ch programmet uupt:rger i ö'/i":gt bl. :i. uppvisning av Ä;n'r}ls folkdanslag.

-

God. tet,thal i
FM [0" lunioner.

$lutarps Samhällsförening

se.16.11.

De första junior-Fll i fri idrott höllos i
söndags un<ler gynnsamma väderleksför'hållanrlen i Kinnarp. Resultaten blevo goda i
samtliga grenar. Gösta Arvi<lsson, Kinnarp,
blev dubbelsegrare, i kula och höjd, samt 3:e
i diskus.
i

Alf Larsson, Ucldagirrden, som var anmiild
på roo och 4oo m. saknatles. I 1öpning too In.
icgrade överraskandc Il. Gnstavsson, Gökhem, före Stig Dahlströni, Floby. lJ. Gustavsson var snabb i starten och behöI1 lcdningen hela loppet.
Nästa falbygdsmästare var Il. Hallagård i
spjrrt. G. Nyrnan, Kinnarp, överraskade mecl
att ta en säker z:zr-placering cfter att ha haft
ledning i tävlin.gens början.

Stavhoppstävlingen var dagens svagaste

gren. Deltagarna verkacle oslikr:r och tycktcs

ha nycket ogjort i träningsväg. E. Anders-

son, Kinnirrlr, segradc som väntat {öre O. An-

anordnar sin traditionsenliga

H ffiMT ffiVGM$FHST
Mi'ds ommar af

å

on o clt' M ids omnxar dag en

ldrottsplatsenn Slutarp

med början midsomrnarafton kl. 20, midsommardagen kl. 15.
F-öREDRAG av kyrkoherde Curt Anilerson, Sandhem, samt folkskollärare
Artur N il ssan, Vårkumla.
SÅNG av operasångare Lars Kappers-Wiberg.
MUSIK av en avd. ur Kungl. Skaraborgs Punsarregenxentes nxusi'kkår.
UPPVISNING av Aruatls Folkdanslag.
UPPTRÄDANDE av sångarparet Lurs Hector, Millcr'n Carlson.
Uppltisnång. Folklekar lvtng midsommarstå'ng. Tombola, Skiutbana'
C olortthjul n1,. n','. Serueri'ng ur.

PROG RAM:

dc:rsson, Floby,

Irå 4@ ln. scgrade R. Eliasson, Lrtttra,

t

MIDSOMMATiAFTON.
Kl. 20 Musik.
Kl. 21 Föredrag av fo1kskol1.. A. Nilsson.
Kl. 21,30 sångarparet Lars Hector, Millan
Carlson.

Kl. 22 Uppläsning.
Kl. 22,15 Folklekar.

I

MIDSOMMARDAGEN.
Kl. 15 Festen inledes med musik av Pansarregementets musikkår, därefter

kastet.

H;ldtroppstävlirrgen var jrimn meti 4 man
Det
r,5o. ucl
yllel:llgal'e z|
ö\,cr 1,;U.
I,5,5 Samt
sarnt ytterligale
över r,1,5
4 LrVUI
i OVer
blev dubbelsegcr för Kirtnarp genom Arvids-

I

son och A. Johansson.

I

cliskus

segrader

säkert K.-E. Lindgren,

Kleva, fiire L. Karlsson, Iilgby.
r,.5oo m. var uppdelad i A och B-final. I{är
fick tiden avgöra. l{. Andersson, Broclcletorp,
s'cgrade överrasl<antle över K.-ll. Pettersson,
Fkrby. I)essa båda leclcle omväxtranrle loppet

tills Andersson dcfinitivt drog ifrån på

sista

varvct.
Lzingdhoppet vanils av E. Johansscm, Brorldetorp, metl 13. Crtstavsson, Grtdhern, god
tvira. Bra grctt ntr',1 8 nran ör cr 5 m.

l)en avslrrtanclc stafctten blev

spänn:urrlc.

Luttras S. Ekblom tog ledningen gcnom förlsla kulva:r före Stig IJahlströrn. FI,,l,y. Dahllström gick rrnt li lårtlsirlart uclt ,lrog ifritrr
!

ic:a 5 m. I'å de fiiljarr<lc striickurna knappade Lrrttra in försprånget. R. Eliasson hade

p?r sista sträckan trots lovvärda försök, aldrig
någon chans att gå om It.-E. Pettersson.
Rcsultaten blcvo:
loo m.: r) 13. Gtrstavsson, Gökhem, rl,8 sek.
z) S. I)ahlstliin.r, F1oby, II,9; 3) K. Vcjdemo,
Iiloby, tz,o; ,1) Ii. L'liasson, Ltrttra, 12,t ; 5)

E.

l'Iasse1,
t2,6.

l,rtfta, r2,5; 6) S. Iikbom, Luttra,

Spjrrt: I) R. Hallagård, I(innarp, 47,o2 rr,';
G. Nym:rn, Kinnarp, 4,1.,96; 3) A. Nils-

z)

scrn, I-tttt:::1, 42,3r;

1) I{.

}irec1ril<sson, Lrrttra,

4r,r9; 5) K.-l). Lindgren, Kleva, 4o,t8; 6) R.
, (iiiransson, Kinnarp, 36,'18.
: St:rvlopp: r) Ii. Attrletsson, Kinnarp, z,9o

m.; z)

O. Ander'-sson, Floby, 2,85i 3) Y.

Frisk, Kinnalp, 2,63; 4) J.

i

uvtp, 2,55; -5)
4oo n.r.:

Ii.

Guslavssor.r,

Kin-

Persson, Flohy, 2,4o.

r) I{. E,liasson, Luttta, 56,1; z) K.:l) K. Vejdemo,

1'cttcrssor, Flob-v, 56,5 ;
lilolry, 58,2; 4) S. 1iri1<sson,

i E,.

It,hatrssorr, Ilörstig,

Kleva,

6rl.

; lttrla: r)

Ö ja, 6o,o; .5) I.
62,6; 6) Ä. Ander sson,

G. Arviclsson, Kinnarp, 12,72; 2)

li.-1,. l-irrdglen, I{leva, tz,lz;;1) J.

Venrrer-

lrolrn, Kkv:t, tz,o7 | D 1.. Karlsson, Floby,
rr,89; 5) Y. Frisk, I(irrr.rarp, rI,58; 6) E. Ar-

vidsson, Kinn.arp, ro,gg.
I'1öjcihopp: r) G. Arvidsson, Kinnarp, r,!-5;
z) A. Johan.ssorr, I(ir.nrarp, 1,.55 ; 3) S. Larsson, I-rrttra, r,.55 ; 4) .ll. Antlcrssorr, liallcby,
r,5.5; .5) Ä. Nilssor, Lrrttla, r,5o; 6) J. Vennerlrolrn, Kleva, r,.5o.

W

hälsninesanförande.

Kl. 16 Konsertmusik.
Kl. 17 Föredrag av kyrkoherde

Anderson.
17,30 Operasångare Lars Kappers-Wiberg.
Kl. 18 Konsertmusik.
Kl. 19 Axvalls Folkdanslag.
K1. 20 Operasångare Lars Kappers-Wiberg'

Kl.

Kl. 20,15 Folklekar.
Kl. 21,15 Axvalls Folkclanslag.
Kt.21,45 Folklekar.

Fntr6: Midsommarafton 50 och 35 öre; midsommardagan 1: 00 och 50 öre.
Cykelförvaring anordnad.
Viilkomnu tr'll sommarens största hembygdsf est.
KOMMITTERADE.

4372

$[UTARP,
X-iåfäå

i

ra'crio

Yngve $foEns orkester, $tockholm!

Denna förnämliga dans- och hawajiiorkester kommer

till

Slutarp den

2L oeh 22 aug. Utförligare annons framdeles.
Slutarps ldrottsplaf.sförenlng.

Stor Skyttefest
&nordnas

a,Y

Kinneveds Skytteförening å festparkeno Kinnarpr
lördagen den 26 juni kl, 20 och söndagen den 27 juni kl. 19.

I) a n s

Å sroR NyANLAGD DANSBANA. ,D ans
Musik av EDITH SEGBRSTEDTS väIkända orkesrer.
HöGTALAREANLÄGGNING. Sedvaniiga festanordningar.
Berusad,e iiga ej ti,lltrdd,e!
Inträde 1 kr., barn or rnilitär 60 öre.

frh

Kinneveds och Luttra SLU-avd.

IJiskus : r) li.-tr. T-indgrcn, Kleva, 38,39;
z) 1,. Karlsson, liloby, 32,.t5; 3) G. Arvitlsson,
T{innarp, :l5,B.l; 4) S. Aridcr sson, Kinnarp,

har haft tiivlingar i exterjörbedömning av
trötkreatur och h:istuppvisning. Tävlingarna

''|.
3;,ro; 5) \relnerholm, Iileva, 35,09; 6) A.
Nilsson, I-uttra,

r,ico

34,76.

m.: r) Ii.

gården, SlLrtarp, och prisdomare voro V. johansson, insp. A. Dalilberg, il{önarp, ocli

Anclersson, Rroddctorp,

nrin.; z) K.-.F). Iretterssotr, Irloby, 4,26,8;
3) I. Karlsson, Luttra, 1,,1c.,1; 1) E. Anderssou, Kirrnarp, .1,36,4; .5) Fi. Johansson, Brod4.23,8

dctorp, 4,36,3; 6) G. I'-k, Lrtrt.\, 4,42,2.
l-:ingtlhopp: t) }i. Joh:rttsson, Rrocldetorp,
5,-5.5; 2) ll. Grst:rvsson, Grjkhcrn, 5,5r ; 3) K.
\"cjtlcmo, lilobl., .5,31.; ,1) S. i)ahlstriirn, FloLy, i,29; .5) O. Arrdcrssolr, lrloby, J,z3; 6) E.

\r'' i,l-.r,rr, I(irrlrerl',

<.t6

Stafett 4 1 l-rzLnv:rrvet: r) Floby 2,26,8 (5.
Dahlstrijm, ]I. I)cttcrsson, K. Vejdemn och
Ii.-]i. l'ettcrsson); z) Luttra z,z7 (S. Ekblom,
I. Iiar-lsson, E. llassel, I{. !,liassc.'n) ; 3) Kin1!ZLrP

2,j2,2.

ffirffi$ffiwkffi#ffitrw
förrättas

å

Mönarps gård,
Slutarp, torsdagen den 1 juli 1943
kl. t4, varvid kommer att försäljas
slåtter i större oöh mindre lotter"
Äv mig sorn säkre kända inropare

erhålla 2 män. kredit, andra få

talä kontant.

be-

Slutarp den 25 juni 1943.
RAGN.A.R JOI{ÄNSON.

Kungörelse,
Härmed tillliiinnagives, att röstlängd

för val till

lantbr. B. An<lcrsson, Vårkumla.
I'rislistan {ick följande utsende:
Kinneaed.s aztrl.:

Hembygilsfesten i Stutarp z6{a'17.
under midsommarhelgen, anordnad
av Slutarps samhällsförening, fick
knappast nå,gon lyckad upptakt, eftersom festligheterna på grund av
regn fick inställas på midsommarafton. Det var första gången pä 72
år eller så iänge dessa fester anordnats, samhällsföreningen intevarit
sams med vädrets makter. Men så
blev midsommardagen desto bättre.
Det såg litet hotande ut ett slag, men
strax innan festligheterna skulle börja, klarnade det upp. Hälsningsanförandet hölls av folkskoll. Valter
Dal6n. Skaraborgs pansarregementes musikkår svarade som vanligt för
konsertmusik och "blåste in" festen.
Senare hölls föredrag av kyrkoherde
Curt Anderson, Sandhem, som talade
om vårt fosterländska arv. Konsertså,ngare Lars Kappers-Wiberg, som
till musikdirektör fnez Halleskogs
ackompanjemang svarade för ett par
sängliga avdelningar på programmet,
var vid ypperlig disposition och belönades med livligt bifall. Axvalls
folkdanslag hade en trevlig uppvisning och i övrigt roade sig publiken,
som uppgick till över tusen personer,
med folklekar och åt de nöjen, arrangörerna i övrigt hade att bjuda på.

r'iksdagens andra kammare
jämte kommunal röstlängd för

R. L.

valdistrikt
finnes under tiden från och med den 6
med clen rz juli framlagda i
undertecknads bostacl för att där vara

iör granqkning tillgängliga; och erinras
tillika, att den, vilken rösträtt eniigt längderna eller någon av dem ej tillkommer,
men som för sig vill påstå sådan rätt,
eller den, som anser, att annan icke skall
vara i längderna e1ler någon av dem upptagen såsom röstberättigacl, äger att ingiva sina anmärkningar, skriftligen avfattade och åtföljda av de bevis, han vill
åberopa, till undertecknad sist å måndagen den 19 juli före klockan rz på
dagen, ävensom att prövning av mot
röstlängderna framställda anmärl<ningar
äger rum i nndertecknads bostaci'måndagen den z6 juli med ,början klockan 7
em.
Slrrf r rn rlen cc irtli 1913'

'^-'-^v
.

'-"

GUSTAV HALLA.GÄRD.
Valnämndens ordförande.

Exteriörbcclömning (6 delt.)

Extra

F.

avdelningsstämma hålles

med Kinneveds lokalavdelning av
R. L. tr'. måndagen den 5 juli kl. 8
em. i föreningslokalen, Slutarp.
Nya medlemmar hälsas välko-mna.

*,

Styrelsen.

DAG I KINN.A,RP.
Kinnarps IF:s tävlingar på fria idrottens
dag samlade r4r starter med 275 poäng, vilket
:ir nytt rckord för föreningen i Kinnarp. De
FRXIDR,OTTENS

båsta poängplockarna blevo: Il. Torstcnsson
27, G. Frislr zo, G. Alexandersson lB, A.
Frirl; r8, Arne Ols.ort r6. l-rr nä.len r,lrolig
prestation gjcirdes av ro-årige Sigvard An-

dersson, som på r,Soo m. tog två poäng med
tider-r 5,2,1. De bästa resuitaten (minst 4 p.) :
4oo m. : B, Torstensson, 53,8, G. Alexanderssirn 55,2, A. Oisson 57,o, G. Frisk 57,8, K.-E.
Augll3tsson 59,8, -4. Frisk 6o,o.
Lärrgtlhopp: 13. 1'orstenssan 6,27, A. Frisk

6,o4,

A. Olsson 5,82, H.

Josefsson 9,42.
r,Soo m.: G. Alexandersson 4,18,8, B. Torstensson 4,m,o, G. Frisk 4,23,o, Ejclor Andersson 436,4, K.-E. Augustsson 4,42,8.

Kulstötning: G. Frisk rr,33, A. Frisk rr,z-1,
G. Arvi,lsson ro,Z l, B. Torstensson to,7z. j.
Ilallcskog ro,6r.
z-4/O - 17.

: r)

G. Oskars-

H. I(ällön 59,3; 3) B. Vårddn 57.
Hästuppvisning (8 delt.) : r) G. Oskarsson
94 p.; 2) B. Vård6n 87; 3) Ingemar Carlsson
son 6o p. ; 2)

79.

Ltdtra

aud.

: r) Georg Jop.; z) Heöert Svensson J9; 3)

Exteriörbedömning (8 delt.)
hansson 65

John Larsson -54.
Hästuppvisning (6 delt.) : r) Georg Johanssorr 8r p.; z) Hcrbert Svensson'7g; 3) J. Danielsson /3.
7.1ltt-1?-

Idi****p IF log ?qth-11.
revan3eh på TEEF.
l{irurarps Idrottsförening besegrade i sön{ags vid en klrrbbmatch i {ri idrolt i Slutarp
f idaholms C}IF' n;erl 5r-4S.
S;irskilt resLrit:rten i löpningarna blevo gocla
nre rl hiir:slr 1ii1 dc oj:irnrra gr:isLanorna. Liåda

lagen .,'oro {iirsv:rgaric.
Itr:srrltat:

ioo l:i.: r) I{oy Stcen, T, tt,6; z) Bertil

irrslavssorr, [-. rl.7; .l)
B. Torstensson, K, rz,o.
(

A. Frisk, K, rt,g;

.+)

r) L. Johansson, T, 4,zo,o; z) G.
Frisl<, K, 4,20,9; 3) E. Johansson, 'I, 4,33,o;
4) G. Alvön, K, 4,4o,8.
.+oo m.: r) 13. 'forstcnsson, K, .5.5,o; z) A.
Olssor.r, K, .56,9; 3) I-. Erikssor-r,'1, 57,9; 4) J.
_ I,5oo_ry.:

Falk, 1',

Kinqeveds kommun och

till och

lantbr. Valclcm:rr Johansson, Sigga-

hö1los hos

.sq,r.

I-ängdhopp: r) R. Steen, T,6,ro; z) B. Torstensson, K, 6,o8; 3) A. Olsson, K,5,96; $ L.
Erikssc.rn,

T,

S,+8.

Höjdir<rpp: i) I. Halleskog, K, r,7o; z) R.
Fallt, T, r,6o; S) B. 'forstensson, K, t,6o; 4)

ll.

Sirnd, 'f

,

r..s.5.

.I)iskuskastning: r) I. Halleskog, K,38,96;
z) _Il. .Srrncl, ll', 33,28; 3) A. Frisk, f, io,ir;
4) It. Steen, 1', 28,9q.
r) A. Frisk, K, rr,43; 2) I.
-_Kulstötning:
Hallcskog, K, rr,ro; 3) B. Sund, T, rr,oz; 4)
B. Andersson, T, ro,oz.
Spjntl<astning: r) L. Wallin, T, q&,q; z) A.
Frisk,
K, 46,64; i R. Hailagård, \ qz,Sz; q)
J. tralk, T, sZ,zS.
Stafett 4 x banvarv (z68 m.): r) Kinnarp
z,zr,8;

z)

T)r1ah<im z,zz,o.

,- Släggkastning (rrtom klubbmatchen) : i) B.
Srrn<l, 'f, 42,62;
- z) B. An<lersson, T, 39,o8; 3)

r:'3;:;;; +l r. ir"r1",-r..g, ii,
;tt. i-"i',å',
il A. Frisk, K, r9,9o; 6) A. t'r;s[, K,
r9,74.

lzq,cZ;

f*Ctt-

I
I

För presenter och telegram pål
vår bröIlopsdag samt tiil Kinneveds

!

Skytteförening och traktens ungdoml
för hyllningen få vi framföra vårtl
va,rma tack.
I
Hilkka och fuan Karlsson. I

trostbilen havrebrodd 0atl
rekordskörd

-

på MönarP,

l'Iore, Johan Svensson, Granö, Kinnarp. IJ.
2 års ungston med skåtlepenning.
120 kr.: Stjärna, Lorell, Raghar Gu.ltaisson.
Relly, fad. Reflex, äg. Waldem. Johansson, Siggagården. Slutarp, B, 20 kr.; Bläsa,'pierrot,
I
Blanko,
NiIs
Siggagå-rden, Slutarp; Wirma,
Johannes Johansson. Hujeg., Slutarp, B, 20
Kä116n, Stränggårdien, Varkumla; Flexette, I
Beila, Espoir, Henning Larsson, 'Hallan,
lkr.:
Reflex, Torsten Eliasson, Gropagården, Lutt- lBrismene.. B, 20 kr.; Frebinetie, Frebin. Valra; Lora, Lorel1, Allan Johansson, Alarp, ldem. Johansson. Siggag., Slutarp, g, Z0 kr.;
Kinnarp; Li11an III, Baron, Salorn. GustavsDragon, Valdem. Johansson. Sigson, Prästgården, Kinnarp;. Fj.ora, Floman, lUragon€.

Slutarp, B, 20 kr.; Fuxan, Flatteur,
Storegården, Börstig; lqg.,
Eliasson, Gropagården, Luitra Gdk.;
m,eddelana"tlleE av FalköPings Hjalmar,Iohansson,
lTorsten
Lori, Reflex, Erik Fransson, Risholmen, L':ttTidning, under rubriken "Från Brodde- ra; Lisa, Tourver, Bröd. Sand6n, Marbogå,r- l_L_oretta, T,orell, Erik Andersson, Lofsgården,
lKinnarp, B, 20 kr.; Monica, Monjark,'20BrOd.
torpstråkten", nämndes att "den frost- den, Luttra; Dansy, Aktuell, Allan Johans- .iOskarsso-n,
Frcijeredsled, Slutarp, g,
kr.;

t

skadade havren har repat sig mycket bra'
Den har ju blivit lite tunn men 'ser i öv-

rigt rätt lovande ut."
fueddelandet erinrar mej om ett besök

på Mönarp under lektor Bellinders regim
äärstädes. Det var i fagraste högsomrnartid. Grödan i våra trygder var också
det ,året rlklig. Och i högsta grad var så

fallet på Mönarp, där mossodiingen
bredde ut vidlyftiga fält som just nått
sitt rbästa stadium i alstringskraft, eftersom marken nu stadgat sig och konstgöd'seln kunnat göra sin tkraftiga verkan.

Pa haaa sidor framkörsvägen till storgården ståtade hög- och tätvuxen iblandsåd, i detta fall havre och baljväxter, och
likadan havre. Jag uttryckte min heundran över denna gröda vid samtalet med
Iqktorn.

Ia, den ser verkligen lovand'e ut,
får
man visst säja. Och dock blev
det

brodden på det fältet, och för övrigt på
andra också, frostbiten, i våras. Sådant
händer alltibland på mossodlingarna.
Här får man så innan tjä1en gått ur, annars bleve det f,ör sent. Och sen händer
det att nattfrost kan inträffa och "sveda" den i större eller rnindre grad. Men
i goda år hlir det likvälpräktig gröda på
sådana fält. såsom vi ser den nu.

tl?-'tt,

son, Alarp, Kinnarp; Flexina, Reflex, Lennart
Andersson, Majnegården, Luttra; Gorvi, Reflex, Erik Fransscn, Risholmen, Luttra; Dora,
Re{lex, Bröd. Gustafsson, Gärdet, Grolanda;
Rega, Reflex, Erik Sund6n, Mellomgården,

Slutarp; Gunni, örne, Bertil

,$.aSnV, Magnet, Salorn. Gustafsson,- prästg.,
Kinrrarp, .F, 20 kr.; Sessan, Magnet, Aleiis
Bohman, ödegå'rden, Sluiarp, B, 2b kr.: Vana,
Vervan, IIen. Andersson, Skånum, Skatteg.,
Groianda, B, 20 kr.; T.i.sgffs, Ajax, Erik

Andersscn,

Fransson, Risholmen, I-uttra, B, 20-kr.;,Lo-

Ekesgiirdet, .Brjsmene; Espia, Espoir, E1ias
Scherman, Vintorp, Börstigi; III1a, Uro, Ivar

netta, Lorell, Erik Fransson. Risholrnen.

Luitra, B, 20 kr.; Britta, Gorijant, Olof A[6n.
Ro_gestorp, Luttr.a. B. 20 kr.; Dora, Sus, Karl
Johansson. Sven{orp, Kinnarp, Gdk.: Blanka.
Blank_o, Ragn. Gusr.afsson, Siggag.,' Slutarp,
B; Silva. Magnet, Cunnar Linåbeie, Ebbarä.
Glolanda, B; Saga, Paril, Fridian Johallsson.
Brogården, Göteve; Lora, Hallvard, Bröd.
Fredriksson, _ Orrekullen, Slöta, B; b1:irldu,

Andersson, Gunnestorp, Börstig; .Vega, Gorijant, NiJs KäII6n, Stränggården, Vårkurnla.

3 år's ungston mcd skådepenning

och

frisedel.
Li11-Dansy, fad. Reflex, äg. Assar Johansaveisdipl.; Flexy,

son, Svenstorp, Kymbo,

Reflex, Valdem. Jolransson,

Dalila, Bröd. Gustafsson, Gärdet,

Siggagården,

Siutarp, avelsdipl.; Salona, Satyr, Gö.ran Andersson, Mossagården, Kinnarp; TonnS Tourver, Erilc Fransson, Risholmen, Luttra; Liily,

B.

Grolanda,

Ilingstar.

Stim. fad. Tournor, äg. Kinneveds m. fl.

I

Lore11, Ragnar Gustavsson, Siggagården, lsocknars Hingslförening, Kinnarp, Bl Refiex. II
Slutarp; Vesta, Reflex, Salomon Gustavsson,
m. 11. socknars Hingstlörening, AB, !
'$
Frästgården, Kinnarp; Reflexa, Reflex, Salo- |lKinneveds
1oo kr.
mon Gustavsson, Prästgården, Kinnarp; Vivi,
Kinneved.s
med
llera
socknals
HinestföreJunof, Gustaf Gusiafsson, Västergärdet, Bri.s- I ning skänkia priser uidelades till de tre iI
mene; Daisy, I{eroton, Äke Gustafsson, Sto- I
2- och 3-åringarna eftc: Rcflex
reg., Sandhem, Börstig; Asia, Agav, Erik Jo- l?l:,1,1-.
bijm.
halxson, Lillegården, Luttra; T;'ra, Reflex, Ioirr
Nils Kä116n, Stränggården, Vårkumla; Relova, Ref1ex, Erik Gustavssons sterbh;, Nolåsen, Kinnarp; Lissy, Goriant, Bröd. Arvids- I

IF(ETB{PLE.fl
E'J'jF-LL
T'
IDROTTSPLATSEN,
SLUTARP,
'
[å
I

son, Stommen, Brismene; Flexa, Reflex, Jo-

hannes Johansson, Hul,egården, Slutarp;

Lora, Lorell. Arvid

Johansson, Noigården,

Vårkumla; Rosa, Reflex, Torsten AndL'rsson,
Backgården, Slutarp'; Toreta, Tore, Johannes Johansson, trIulegården, Slutarp; Vanda,
Junof, Henning Andersson, Skatteg., Skå-

|
nunr, Grolanda,
ll
iI
4 års ston fö.rsta gåugen betäckta.
if
Bojan, fad. Magnet, äg. Erik AnCersson,
|

söndagen den 4

juli kl. 13,30.

Slutarps I. F. A-tag
contra
Btid,sbergs I. K.
rs,ao:
'1rc.
Slutarps I. F. B-lag contra
t(r*q'
SlutarP.
Lofsgården, Kinnarp. E; Sal1y. Pierrot,'Gdf.:
A1Trädets I. F. B-lag.
vid Johansson, Nolgården, Vtkumla,
På tisdagen fortsatte prernieringen, Freja, Feiix, Sven Andersson, Millomg., BrisS. I. F.
då Slutarp visade upp 123 hästar.
mene, Gdk.; Verry, Espoir, Bertil Andersson,
1 ärs ungston med

-rn.

B; Färla, Tore, Otto
Johanssons sterbh., Halsarp, Kinnarp, B;

Ekesgärdet, Brismene,

skådepenning.

L{onda, fad. Monte-Bello, äg. Salom. Gus- &{agni, l\{agnet,
tafsson, Prästgården, Kinnarp; Refly, Reflex, Kinnarp, B.
Arvid Andersson, Halsarp, Kinna.rp; Ban-

fnore Andersson,

Naglarp,

ketta, Earkett, Erik lrrans:on, Risho)men.
'Luttra; Kerstin, Stim, Erik .Andersson, Lofs-

Äldre fölston rnetl föl vid sidan.
Goria, fad. Gorijant, äg. Thore AnderSson,
gården, Kinnarp; Fuxa, Reflex, Bröd. Fred- Naglarp, Kinnarp, B, 20 kr.; Vivian, Wivan,
riksson, Orrekulleri, Falköping; Rexan, Re- Karl O. Fransson, Sonnarp Dalbog., Brismeflex, Aiexis Bohman, ödegården, Slutarp; ne, Gdk.; Maja, Pierrot, Torsten Andersson,
Espa, Espoir, Iljalmar Johansson, Storegår- Eackgården, S1utarp, B, 20 kr.; Dolly, Pierden, Börstig; Relli, Reflex, Sanfred Nilsson, rot, Herbert Andersscn, Alarp, I(inlarp, B,
Kotarp, Slutarp; Revana,. Reflex, Henning 2C kr.; Blåinda, Pierrot, Torsten Andersson,
Andersson, Skattegården, Skårnurn; Ala- Alarp, I{innarp, Cidk.; Donna, Äjdor, Sven
Dansy, Reflex, Allan Johansson, . Alarp, Andersson, K1oc1.:areg., Kinnarp, Gdh.; Dora,
Kinnarp; Flora,. örne, Bröd. Oskarsson, Frö- Doliar, Tillander Josefsson, Nolg., Äxtorp,
jeredsled, Slutarp; Steppa, Reflex, Torsten Kinnarp, B, 20 kr.; Valda, Valdo, Hjalmar
Eliasson, Gropagården, Luttra; Bella, Julkin, Johansson, Storegården, tsörstig, B, 20 kr.;
Gustav Gustavsson, Västergiirdet, Brismene: Docka, T'ourver, Rag,n. Wigho1m, SkräddareRexi, Reflex, Ivar Gustavsson, I-edsgården, tomten, Luttra, Gdk.; Donny, Espoir, Elias
utarp; Docka, Defensil, Erik Fransson, Ris- Scherman, Vintorp, Börstig, B, 20 kr.; Monaholmen, Luttra; Rel1an, Reflex, Sanfred Lisa, Va1do, Elias Scherman, Vintorp, BörNilsson, Kotarp, Kinnarp; Dolly, Reflex, Ti1- stig, E, 20 kr.; Florry, .Ioubert, Bröd.'Gs-

lander Josefsson, Itrolgården, äxtorp; Vanja, kärssön, Fröjeredsled, Strutarp, B, 20 kr.;
örne, Gottfrid Gustaf"ssons sterbh., Stomrnen, Vega, Magnet, Salomon Gustafsson, PrdstgårKinnarp; Saga, Monte-Belio, Artur Anders- den, Kinnarp, B, 20 kr.; Clara, Espoir, Gunson, Kringlarp, Börstig; Ste1la, Stim, Ruben nar Gustafsson, Jutag., S1öta, B, 20 kr.; GulAndersson, Hallan, Brisrnene; Pärla, Tore, Ian, Pierrot, SanJred Nilsson, Kotarp, Slutarp,
Ernst Andersson, Axtorp, Nolgården, I{inn- B, 20 kr.; Vendesia, Vencles, Valdemar Joarp; Lilly, örne, Gustav Andersson, Lilleg., honsson, Siggagården, Slutarp, B, 20 fu;
Hudene, Slutarp; Mona, Monte'-Bel1o, NiIs Vera, Vervan, Sixten Johansson, Fröje,
Kinnarp, B, 20 kr.; Donna, Pardon, Ilkifger
Danieisson, Grevagården, Börstig.
Danielsson, I(lockaretomten, Luttra, B, 20

k..; I"ejla, Fagnon, Gottfr. Gustavssons
F]9-ry.1, !"ttta, B, 2A l<r.; Sal15z,

g-terbh.,

TACK!

Till alla dem, som med presenter,

blommor och telegram hediat oss på
lysningsdagarna och på vår bröllopsdag samt till Kinneveds Skytteförening och traktens ungdom för den
storslagna uppvaktningen, framföra
vi vårt hjärtliga tack.
Bri,ta ocl, Gunnar Johansson,

FriluftsEEtötG
kl 15.
- Talare: Axel Berglund, Sven Petn. Sång och musik.
(hos Nils Åhlin, Ilnltsåing) sönd.

I(ollekt,

Välkomna!

4780

