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Birektionen för Frökinrls,Kristids.
Postkupdn återinsättes icke? -ttt.
för'rtiunt!
6h-q"1.
Postdirektionen hemställer att
hat' till ordf. och kassaförvaltare I poststyretsen icke skall vidta nägon
ornvait f. låraren Axel Nilsson, Kinn- | åtgar"tf med anledning av framställarp, och till v. ordf. hemm11lägTe I niigen från,.Hestra,-Burseryds och
E. v/. Nisswandt, Börstig. Tll leda- | rnaie*" kobamunalfullrnäktife m. fl.
möter,och ersättare.i kristidsnärnn-l om återinsättande av postkupl 2r4
den omvaldes: för Kin_neved nämnde-l på sträckan Falköping--1utr66"tu.
man E. Gustafsson, Hassla (lärarin- | ^ postdii,'ektionen ftåtler före, atl nunan Fllsa Karlsson, sölbyl, för- Vår- | varande postanordningar på linjen
kumla hemmansäga1e ,O. *u!?jrlg",l Fatköpingl,Landeryd åro flUt tittFröjeredsied (arrendator G. Vård6n, I treasstailande ordriade, med hänsvn
NolgåIlen_)
tor lJorst_rg
Bö_1st_ig nemrnanshemrnans- | till
-t{olgarden f ,, _ _{ö"
beiy- jj
titt trafikens omfattning och betyägare E. w. Nisswandt, vintorp !tå-l delse. 's"dun postkuprå 2ft drogs in,i
lare s. svensson, E_karp),. för Bris-l tra nagra ändiade förhållanden icke
mene nämndeman P. A. Andersson, I nene" - inträtt som kunna motivera
*Angrimstorp (hernmansägare A.l postkupens återinsättande.. Klago- I
.
Karlss"cn, östergården).
{g
iq$.1aae anordningaina]
Ii pat.quäl
ha icke hellet' försports från korre- j
ovre qer'
del' !
linj'ens övre
utmefl unJ'ens
spondenter utmed

Ti!!kännagivemdsm"
{fl-t+{.

Namnändrlng
l\'[ontör tsengt Cailsson,,Ki'nnar1t, har
antagit släktnamttet

f,wliue*on.

I

f^*0"*.r0.*edlingen. "lt'qq"
I I Sl,rtutp har inrättas lokalombud
lför arbetsiörmedlingen, och till ombud har förorclnats kaf6ägare Karl
{erman Grahn, KäIledal, SlutarP'

t5l1'<a
rulqrqn\rEn. $11-<a'
l=ryP*O

tr/r-{4.

|I -spondenter

f

TACT.

| *ruU-*,

För all den hjärtliga hyllning, som
gjorde min 60-årsdag till ett så ljust
och vackert minne, frambär jag härmed till Kinneveds skolstyrelse, kollegerna, forna elever, NTO-arna samt
alia andra trofasta vänner mitt innerliga tack.
,Å 17
Elsu Karlson.
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Iördagen den 15 jan. kl. 20-24.
Söndagen den 16 jan. kl. 19-23.
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Barntill$ten.

EDVARD PERSSON
Barbro l(ollberg

- Fritiof Bill(vist

Stinsen på lyckås
3

den godc, glad'e och festligt originelle
stinsen i ett Iustspel fullt av solskensgcmyt och trevliga visor.
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Avdelnirrscn. som böriadc sirr verksamhct
---l it
dec. tg4z, har nu rr4 aktiva medlemma.r n-redl 1 ,,
en areal av r,836 har.
I
_-__
1lli styrelse..
)ilggag.,
styrelse..valdes
v. Johansson, $iggag.,
valde6 V.
i Ti11
g
lordf., E. Johansson, Fröje, v. ordf., H..',WickE
'ström, Hallag., sekr., A. Andcrsson, Halsarp,
h

j

l-t

,

kassör. Övriga styrelseledamöter blevo G.
Karlstedt, Hassla, H. Andersson, Aiarp, H.

Trygg, lludene, Lil1eg., och E. Bohman, Slättäng, Vårkumla, med W. Olsson, Alarn, N. Jo.hansson, Hassla, A. Bohman, ÖCeg', B. Wårld€tr, Våtku-la, H. Johanssor-r, Halsarp, B. An-

jderssotl, Axtorp, G. Andetsson. Htldene, Li11eg.r och L. Andersson, Nag'iarp, som crs'
' Iievisorer I. Gustavsson, Leclsl{., och G. Erik'son, Hallag., möd O. Kjällander, X{ossag, och
R. Gustavsson, Siggag.; s66 3rS.
]idesTil1 ombud vi<l C)rtsfötbr-rn,Iets stämmor valförutom orc1f. och sekr. iL Gltstavsson och

'G. Karlstedt, H'
f A. Boh,"",.r, Ödeg., med
ftntt, F. Äclamsson, Ödeg., och G' Anders,
lson, [-ilicg., som ers.

I Till orr.rbuC vid länsförbundets stämmor va1rlqs {örirtom ordf. 5. Eriksson, Hallag., med
och A. Bohman son,
iH. Vitström, I{allag.,
ers.
nnar Vårkun.rla ane,lutit sig till avdelningen,
;beslöts att ändra den.nes nafiln till KinnevediVårkumla lokalavd. auv RLF.
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NISSE ERIKSSON

SIGGE FUFSf
Ett Slatt och spralligt lustspel som ger
många goda skratt.
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BqngiKillmrp
vid Skyttepaviljongen.
Musik arf Zigenarekapetl fr,Sthlm.
Älla u iiLltonona.' En,tr eöl,i,g aft o n; utloa as.

l5-16

ir,rs ordentliga

Kinnarps IF Frar
lraft ett gott år.

P{J JE{A&
erhålla onieclelbart anstäilning.

A.-8.

Slu,turps Mitbctit'tclustri, Sltdarp.

Tel. l{innarp

45.

54L

17-20 års dräng
erhåller plnts den 15 mars i närlteten
av Falköping.
Templet 1923 Vinterny, KinnarP,

har hållit årsmöte. Av de olika verksamhetsberåttelserna framgår, att 13 nya medlemmar under året virnnit inträde, 6 har beviljats
utträde och 9 ha av annan anledning utgått'
Till ordf: får är tg44 valdes enhälligt skräd'
daremäst. Frans Swedberg, Kinnarp (förutvarande ordf, Sten Ahlquist undanbad sig återval), kassört blev nämndeman E. Gustavsson,
Kinnarp, selir. fröken Dagny Svensson, Kin-

narp, rådgivare hr H. Johansson, Halsarp,
studieled. hr J. Karlstedt, Kinnarp, v. ordf.
hr K.-G. Gustavsson, Stommen, Vårkumla,
scoutledare hr G. Carlsson, Alarp, juniorledare Jröken Gretå Johansson, SvenstorP, ung-

domsled. lrr S. Andersson, Lofsgården' mar-.
skalk fröken Doris Karl6n, Kinnarp, bitr.
marskalk fröken Sai Flor6n, Kinnarp, bitr.
sekr. Iröken Karin Andersson, Svenstorp,
bitr. skattm. hr H. Johansson, Halsarp, vakt
hr G. Johansson, Svenstorp. Till Lokal-De-

puterad rekommenderades hr S. Ahlquist,
Slutarp. Revisorer lör är rg44 iblevo hrr A.

Olsson, Alarp, C.-E; Ingerhage, Pråstgården,
och E. Arvidsson, Kinnarp, med fröken Britta
Silvander, Sörby, hrr R. Göransson, Alarp,

och

C.-E, Andersson, Svenstorp, som ers.

Korresponderande ledamot blev hr Erik Gustavsson;'Hassla. Vidare valdeS ieaterledare,
sjukvårdskommitt6, besökskommitt€, ungdomskommitt6 och litteraturkommittd' Beslut
fattades att anordna en syauktion.
Efter förhandlingarna följde samkväm. En
ny medlem beviljades inräde' Zz/t-41 .

qh'1't'

Kinneveds s. L. U.-avil'
. höIl sitt årsmöte den 19 januari. Av slyrel-

att rn'edlemsantalet
80 till 88 med1. Under

iseberätteisen framgick,
ökat under året från

året har 10 praktiska tävlingar anordnats
med 96 deltagare. Til1 styrelse för år 1944
valdes B. Kjellander, ordf., B. Nilsson, v.
ord{., Kerstin Gustafsson, sekr., Alice Gustafsson, v. sekr., och K.-G. Gustafsson, kassör,
med A. Olsson och II. Kä116n som ers. Till

#
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Medlemsantalet clet hittilts största
i föreningens historia.
L7ft-uq.
Kinnarps Idrottsförening håller årsmöte om
söndag.

Ur de föreliggande verksamhetsberättelserna karr rrämra. följande: Medlemsantalet utgjorde vid år-sliiIret r3t, det största Iöreningen haft.

IJnder året har på grund av snöbrist ej
kuhnat hållas en enda skidtävling. Riksmarschen har trots ökad propaganda alltmer
minskat. rg43 startade 55 mot r5z året förut.
Riksmarschprov anordnades i Kinnarp, Slutarp och Göteve. Gångarmärket i guld har
erövrats av K.-E. Augustsson å r mil med tiden 5r,o6 min.
KIF har under rg43 för första gången an-

ffiffiTffisruffi
. ouroi,"l;on,*
H
H
ä
4

oldnat tärlingar i urientering.
B. Torsterrsson och G. Alexandersson ha
representerat föreningen i D. II. i Falköping,
i Ymels terräng, Borås, och i Hcimcrs terräng, Lidköping, varvid de nått förhållandevis goda resultat. Torslensson placerade sig
dessulom som 5:a i kl. II vid Skaraborgsm.
Vid Falbygdsm. i Floby gjorde föreningen en
oväntad god insats och erövrade z:a lagpris.
Inclividuellt scgrade Kinnarp både i klass II
(gcnom B. 1'orstensson) och i ungdomsklassen

GEoRcr

Under;""d

sj ättte.

ä

_-

samt flera uthyrningslägenheter.
Kaf6et och Bageriet, som är det enda
på platsen, har en god omsättning
och ett förrnånligt läge. Anläggningen som har nutida bekvämligheter
säljes till förmånligt pris. Ragnar
Jonsson, Kznneh,all, Ki,nnarp. 679
Kinneueds m. l!. socfinars
Hingstförcnin$
håller ord. årssammanfuäd,e i Föreningslolcal,en,' Sluta,rlt, lisdagen den 1ir
febr. 1944 kl. 17. Arenden enligt
föreningens stadgar.
Kinnarp den 29 jan. !944.

j
:

Styrelsens ord'f.

4(n

m. och längd, G. Alexandersson på r,Soo m.
och G. \\'ilgotson i stav. KIF representerades rg43 för första gången vid Dtrll i ro-kamp.
H. Torsterrsson beladc .3:e plats och A. Frisk

iaNr

försäljes en nyaniäggning innehållande Kaf6 och Bageri, enkelrum

KIF utkämpade under rg43 nio klubbmatcher. Av dessa kommer blott z på sLniorernas del, båda mot Tidaholms GoIF. Den första i Tidaholm slrrtade oavgjord, under det
den andra, som gick på Tångavallen, vanns av
Kinnarp med 5r poäng mot 45.
Utom i nämnda klr-rbbmatcher ha idrottsmännen deltagit i matchen Faiköping-FaibygderL mot Borås. Härvid varrn Harry Arvidsson kula med 13,67 m. Vid de första Falbygdsm. Iör juniorcr, som anortlnades av
T(iunarps TF, [iclr föreningerr 4 mä:tare, rämligen G. Arvidsson i höjd och kula, Eidor Andersson i stav och R. Hallagård i spjut.
Vid de "stora" Falbygdsm. i Stenstorp erör'rade KIF för året både standaret och poka1en. Individuellt fick föreningens 6 mäster..1.*I:-^-t.^..
llgcn D
b. n'^-^.
5Kal). naln
l Or)te nSSOn pa TOO m.,

d{antHA EKSTRöM BTRG|T TENGnOtH r
fRANr SUNOSIR{ttit €RtX FÅUStMÄN *

E $vensk filurs störst& suc@6. H
ffi Hu l!lll!H!il!tEtIuEt!tt$!å!Iilfi !!tfiilt!tE!!t!E

(gcnom Eidor Andersson).

Vid Skaraborgsm. i Skövde blev B. TorGö- $
i revisorer utsågs K.-E. Eriksson och R.
pä 4oo m. och G. Wilgotson z:a
jämte ordf. representera avd. lstensson 3:a
I t".t""ott. Att
i
Idrottsmännen ha dessutom deltagit i
stav.
{
..
lvid distriktsstämr-nan utsågs H' Kä116n och B. IIelt- .flertal
allmänna tävlingar, nämligen i Gö.,
I Niltuoo. Vidare förekorn bl' a. val av styrel- f teborg,
uorås, Llriccharnn, Skövde, F'alköping
''och
F,, S. L' K. F., studiesekr.,
I seledamöter i B.
Korsberga.
t .,Undcr
,
q kretsombud, injormationskommitt6 o. s' v.
to43 ha som vanligt lrällits propaI
6
folklekar
i
sända
kurs
ti1l
en
att
Beslöts
1
Ny iör året var Ungdomcns
i
med1. Efter mötesförhandlingarna förrätta- lBairdatävlinSar.
'Fri-idrotts<lag. Gösta Arvidsson blev med sitt
des prisutdelning Iör de under förra året I resultat i kula bäst i sin klass i hela distrikhållna tävlingarna. Därefter följde samkväm, r tet.
folklekar och som avslutning sjöngs "Du | Ärets tävling å Fria Idrottens Dag blev för
gamla, du f1ia",
j Kinrrarps dcl ovanligt Iyckad. Sålunda upplnåddes en bctydligt högre poängsumma än
landra år - t-1r starter och 275 poäng. Torpoängsamlare med, z7 poI stensson blev bäste
.

t,t:t:n:t:1ll!!lIllt!tilEE!tltt!$.t!r!t!!!tsr ililU

lärg. För ,i;;;;ffigd
!uar-ed hen

och 4oo m.,
r8:enlacerade sig .om 12:e re.n. -"

i a;'i.itl.'" .,natt iå, , -.1^li.;. "
l'""'l(IF:s
bäste junior, Gösta Arvidssou, rrt-

I
!rogr g'enom sin prcstalion i kula vitl Ungdold',*e,,s Fri-iclrottsrlae
i-' .; -:, :""-::*: rill Ungdomsolympiadt.rr i Stockhulm, där hen blev g:a i sin Llass.
,
I Under äret ln 4 nya klubbrckord satts,
I nämligen på 2cra m. av B. Torstensson med
f

z4,r sek. på 8oo m. av G. Alexandersson

med

min., i kula av H. Arvidsson med t3,67
m. och i stafett r,ooo m. med z,t6,r min.
I Svenska serien k1. 5 placerade sig Kinrarp pä ro:c plats med r3,o3: poäng.
Godkända prov för riksidrottsmärket har
avlagts av 6 man och fri-idrottsmärket i brons
har erövrats av en man.

I z,o6,r

KinnerJeds B, F,-attd,
hål1er årsmöte fred. den 28 januari
7944 kl. 19 hos I{elge lVikström,
ITallagården.

anordnas

tlt4r'l

i

lötdagen den

Ord,enslokalen,

1944

79,45.

PROGRAM:

Föredrag och filmförevisning av riksinstruktör Martin Jansson, Göteborg. Ämäe: Mtnnen frå,n td,rottsttiltet, filmer Göteborgsspel,en 19+3
och Htiggfilmen.
pr"å,gbsporttiiulan mellan lag från Slutarps I. F., N. T. O. och Kinnarps I. F.
P aket aukt ion, lta f f e s eru erin g, s å' n g o clt' nxusi'k.
Ei -ti
Paket mottages med tacksamhet.
Till talrikt besök inbjuder
Inträde 1 kr., barn 60 öre.

Styrelsen.

oYö

Stor aftonunderhållning
kl.
5 febr.
Kinnarp,

,

t6$önEAUKTl0l{

_,

+Ä.--ttas i Axtorp, Nolg.r Kinnarp
Ä^- 10 nästa mars.
r'+förlig annons senare.

-

B4r

K.I.F.

Ragnar Johanson.
538

S1utarp.

I

I
I

Flästar

t

| 1 st. i 3:dje året. brun, 2 st. i Z:dra
liLret, fux, till salu hos Karl öman,
732
Axtorp, Kinnarlt. Tel. 4 B.
f

RÖDAKORS-FEST
anordnas i Bygdeg&,rden,, Sluturp, onsdagen den 9 febr. 1944 kl. 19,30
förmån för skoltandvård i Kinneved.

Progrd'n;:
Hälsningsanförande av kyrkoherde K. Larsson.
Föredrag av d:r Stig Jonsson, Falköping.
Filmförevisning, paketauktion, kaffeservering, allsång'
Paket mottages tacksamt.
g2l
Inträde ?5 öre, barn 50 öre.
Komtwilerad'e'

r--

tl2 -4!.'

'hö11

Kinneveds SLKF-avrl.
jan. årsmöte hos fam. Larsson,
z5
den

Mellomgården, Slutaip: Styrelsen omvaidÖs
i sin helhet och har följande sammansätt-

,.

ning: ordf. Elly Wikström,

Hallagården,
Slutarp, v. ordt. Margit Andersson, Östergården, I(innarp, sekr. Vendla Johansson, Siggag',
Slutarp, v. sekr. Stina Johansson, ödeg', Slutarp, kassör Dora Gustavss'on, Ledsg', Slutarp'
Avdelningen har sedan -sin start 15 april
rg43 hål1it 6 sammanttäden. En protokollstävlan har hållits och en klädvårdskurs kommer att anordnas den ro-rr febr. i Slutarps
småskola.

Vid

årsmötet utdeiades diplom ti1l förste

i protokollstävlan Ester Johansson,
Liden, Slutarp, som kommit upp till 69 poäng'
I ett kunskapsprov, som anordnats vid årsmötet och omfattade tio frågor, segrade Margit Andersson, Östergården, med z8 poäng av
pristagaren

_

e/e 'u.4"
Nya vårtecken"
-_ Sorr,' du lilia vide ung, än så är
det vinter. . . sjöng det i redaktionsradion i förrgår. Men bara fem minuter tidigare hade vi uppvaktats av
fru Jansson, Landbog. 10; som.presenterade oss den'allra vackraste
bukett utslaget vide, ploclrat vid
Hästhagen. Och vårsolen lyser fortfarande . ..

Lärkan har kominit! Det är
hr-Bror Wallebäck från Slutarp, som
hört den sIå sina drillar i skyn. Och
detta

3o möjliga.

i

månaden februari.

Kirmevods BF.avdelning
den z8 jan. årsmöte. Till styrelse för
tg44 valdes: ordf. O. Kjellander, Mossag.,

hö1,1

är

Slutarp, v. ordf. H. Wiksfiöm, Hallag,, Shrtarp, sekr. C. Johansson, Fröje, I(innarp, v.
sekr. V. Olsson, Alarp, Kinrnarp, och kassör
R. Gustavsson, Siggag., Slutarp, med L. Andersson, Naglarp, I{innarp, 'och K. Svensson,
Ledsgårder,r, Sl.utarp, sotrr

ersr Regisorer

b1e-

vo D. Abrahainsson, Krogstorp, Slufarp, och
G. Johansson, Kota.rp; Slutarp. \y'alledare I.

B. Andersson, Högagärdet, Kinnarp. Ombud vid diGustavsson, Ledsg., Slutarp; och

striktsstämmor och nromineringsmöten blevo

D. Abrahamsson, Krogstorp, och H. Wikstrtim, Hallag., med S. Nilsson och K. Wilhelmsson _sorn €rs, Tilt BF" representant i
SLU:s styreise utsågs H. Andersson, österg.
BF representant i SLKF:s sfyrelse H. Trygg,
Lilleg. Till programkornmitt6 valdes V. Johansson och H. Wikström. 9/2'tlU '

till

Kungörelse.
Trafikbilägaren John Karlstedt, Hassla,
Kinnarp. som innehar tillstånd till bestäIlningsträfik för personbefordran med stationsort i Kinneveds socken med automobilen R
9420, godkänd för be-tordran av högst åtta
o".sottår. föraren inberäknad, har härstädes
ä"ftaUit om tiilstånd att i stållet för nämnda

i trafiken insätta

automobilen
R ?391, lämplig för befordran av högst 8 personer, förarep inberäknad, jämte till densamma kopplad'släpvagn R 289, lämplig Tör befordran av högst 520 kg. gods. Ansökningshandlingarna hållas här tillgängliga intill den
16 februari 1944; oe]r. äga trafikföretag, som
kurina beröras av den ifrågasatta trafiken, så
ock andra, vilka ärendet kan angå, att före
angir'na dag ti1l länsstyrelsen inkomma med
skriftliga yttranden över ansökningen.

automobil

Mariestad

å

landskansliet den 2 februari

L944.

LÄNSSTYRELSEN.
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Martin Jansson
till Kinnarp. 1t'-qq'
Kinnarps IF anordnar om lördag en aftonunderhållning i Ordenslokalen. Som främsta
programpunkt står föredrag av in'gen mindre
än riksinstruktören X{artin Jansson, som kommer att tala om "Minnen från idrottens fäIt".
Vidare medför han två intressanta filmer:
Göteborgsspelen 1943 och Häggfilmen. I den
så gott som hela svenska

förra får man skåda

eliten och Häggfilmen torde inte behöva någon närmarq presentation.
På programmet står vidare frågesport melIan lag från Slutarps och Kinnarps IF samt
NTO i Kinnarp och dessutom blir det a"llsång,
paketauktion och musik.
KIF har även gjort ansträngningar, att tä

behålla hr Jansson över

söndagen, då han t

skulle instruera föreningens idrottsmän.
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Riksinstruktören
på Kinnarpsbesök.

Den ftai itrditn
dru,åbt€'Ni lröro;-y

mv de

vme{qrcste

i

Lyckad aftonunderhållning och
instruktion'
6lz-tta.

he$s

rsdåo-

Kinnarps Idrottsförening hade i

€h"*.åZh"M;
'*'^*e$qz"4**&ä,'n
AEoYr'rrHc
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srocxsolr

Bekviima avbetalninssvillkor.

RAEIOBOLAGFT
FAI-.,KÖPING TeI. ?81

Tel. 780

lördags

kväIl anordnat en trevlig aftonunderhållning i
Ordenslokalen, som var till trängsel fyl1d med
en entusiastisk,och till övervägande delen ungdomlig publik.

Riksinstruktören M. Jansson inledde sitt
med stort intresse motsedda föredrag med att
giva.några träningsråd och framhöll b1. a., att
man efter den första förberedande träningen
bör övergå till terränglöpning i mars. Detta
gäller även kastare och sprinters, men för
dessa råcker det med en löpning på io-r5
minuter. "Ta träningen lugnt", var ett av råden.

Tal. övergick sedan att tala om sina idrottsminnen och uppehöll sig vid sina första stapp-

Ft0BYr ffionark Ctkela{får, lel. !33,
Väl avvägda proportioner. Apparat.
låda av lätt betsad eller naturfärgad
zapeli med dekcrativa lister i körs
bärsträ. "Svävande' skala med sido.
belysning, 1ågfrekvent motkoppling
fysiologiskt avpassad liudstyrkeregle

SLUTÅRP:

Åslätt, montör Gustaf
tel.

Johansson,

13.

{Jtldagården, rnonrbrjr A. Larsson, tel.
660 a.
Strutarp, trrik Blomberg, tel. I(inn-

arp

Johansson, Liden, tel. 23.

lel, 78.
UABT0FTA: B. Lldberg, tel. 44"
TBÄDET! Guslav Linder,

ring och speciell oscillarorhoppling
äro nägra av de många firresserna.
786 A/U .hr. j|o:-

FöRSÄLJARE:
Firrna Gunnar "&ndersson. S:t Olofsgatan, Falköping, tel. 929, 1109.
tr/artofta, tsertitr Lidberg, tel. 44.
Kättilstorp, ,A,lrik Johansson, tel. 15.

lllan

trå{iliförseblser. tol&-{q.
En chaufför från Kinnarp var åtalad för
att lrarr rlcrr :6 dec. vid vägövergångcn i Slutarp med bil kört på ear vägbom, så att denna
brutits

av.

Vägbanan, som sluttar ned mot
var vid tillfä1let isbelagd och
chauffören hade ej kunnat bromsa in bilen.
övcrgångcn,

På gmnd

av

rådancle ogynnsamma omstänlghg.ter ogillades åtalet och svar._frikinrles.
I
It

oBs, !

;

behov au hovslagare
ring tel. 100, Kinnarp.

47.

.

l{inneYeds m. fl. socltna]$
HingstföreninU
håller ord. årssammanträde i Eöre-

ningslokalen, Slutarp, tisdagen den
15 febr. t944k1.77. Ärenden enligt
föreningens stadgar.
Kinnarp den 29 jan.7944.
Styrelsens ordf.

E

Valdemar Nihl.

trT,YMPIA

$öw,o4e
6-8 em.

.Kl.

Barnförbj.

såsom

instruktör. Bl. a.

poäng-

terades hur en kastare måste vara vän rned
sitt redskap. Håkan Lidmans karriär skildrades därefter i stort, och så korn tal. in på förhållandena inom det svenska friidrottslands-

laget och det kamratskap, som är rådande
där. Allsången spelar stor betydelse och det

var diskuskastaren Harald Andersson. som
införde denna ceremoni.
Så visade hr Jansson sina filmer och beledsagade dem med kommentarer på sitt instruktiva sätt. Bl. a. påpekades allt det, G. Olander
gjort för Gunder

I

Hägg.

övrigt upptog programmet bl. a. en fråge-

sporttävling, i vilken Kinnarps IF utgick som
segrare med z5 poäng. Pä andra plats korn

ett

kombinerat Slutarps-Kinnarpslag

med

z3 p. och på tredje NTO med zz p. Frägorna
voro ganska enkla. Om det kombinerade lagets fjärde man varit riktigt säker på vad
Finlands president heter, så hade segern gått
till hans lag med z6 poäng.

Idrottsinstruktion i söntlags.

KIF

hade träffat övenskommelse med hr
Jansson att stanna kvar ett tag på söndagen
för att instruera föreningens många idrottspojkar. Man började på förmiddagen i NTOlokalen, där ett zo-tal pojkar hade samlats. Hr
Jansson gick igenom de olika grenarna teoretrskt och rattade irll Iel och brister i de stilar,
hans adepter visade upp. Man tog sig även
en grundligare titt på de olika filmerna, sorn
rullats på lördagskvällen.

Hr Jansson var synnerligen nöjd med sitt
kombinerade tresök i Kinnarp och hoppades,
att hans lärdomar skulle komma till nytta, då
det Ianns många lovande och intresserade pojkar inom föreninsen.

Ki nneveds fruktodlaref iirenin g
i ortsdags årsmöte, då ansvarsfrihet
beviljades styrelsen. Till styrelse lör tg44

hade

omvaldes: ordf. J. Karlsson, vice ordf. G.
Karlgren, sekr, S. Johansson, i,ice sekr. O.
östberg, skattm. A. Flor€n och vice skattm.
O. Dalstrand. Revisorer trlevo L. Andersson
och O. Gustafsson med G. Kjellön och H. Andersson som ers. Mötet beslöt att anordna ett
föredrag av konsulent A. Hiilpers samt en utflyktsresa. Mötet treslöt vidare att utlotta
fruktträd till nästa årsmöte. Till trädskötare
lör z ät hai anställts G. A1v6n. 6/z-Af .

lande steg

Sammanträde.

Etr s -åri$t $ts
med bra härstamning till salu i'
Lit|eg., Logerstor1,, Kinnorp,

Härmed kallas delägarna i IIoImestorp-Lagerstorp
lsto rp-Lagersrorp dikninEsföretae
dikninl
ngs.företag
till sammanträde
sammanträde i Hassla,
a. OsterE..
terg.,
måndagen den Z8'februari kl.3 em.

Arende:

stöd m'

m'

Scikande av statsunderstyrersen.

t4z-u+\.
De sammanträden, som av länsstyrelsen anordnats
med representanter.för landskommunerna i länet beträffande sammanslagning till större primärkommuner, fortsatte i tisdags och i går med möten i bl. a. Tidaholm, FaIköping och Mullsjö. Härvid var det i första hand Vartofta-Frökinds domsaga, som var föremål för behandling och
diskussion. Domsagan består nu av 44 kommuner med ett
medelinnevånareantal av 569 personer, eller det lägsta,
som förekommer i någon domsaga. Enligt det av länsstyrelsen uppgjorda alt. 1- indelning i komrnuner om 2,000
å 2,500 invånare
skulle domsagan komma att omfatta
- ett medeltal av 2,507 invånare, medan
10 kommuner med
skulle inkommuner om 4,000 å 5,000invå
alt. 2
i 7 kommuner med i medeltal 3,582 innebygdela området
8are.

Vid ett andra möte i Falköping behandlades även
kommunerna inom Vilske härad.
Landshövding Mannerfelt höll vid samtliga samrnanträden ett inledande och oribnterande föredrag, för vilket
tidigare redogjorts, och landssekreterare Sunnerholm gav
en mera detaljerad skildring av förslagen i vad de rörde
de olika distrikten.
(u+o^rrr+:l'"Å)

i

Vartofta
Iandsfiskaldistrikt:

,

Av två onda ting...
Vid

Ombuden

för

l

kommunerna inorr

Vartofta landsfiskalsdistrikt voro i

gär

förmiddag kallade till sammanträde i kommunindelningsfrågan.
Enligt alt. 1 skulle distriktet indelas i tre storkommu4er, nämligen:
1) Slöta, Karleby, Åsle, Mularp,
Tiarps, Falköpings östra och Luttra,
2,813 inv. 2) Kinneved, Vårkumla,
Börstig och Brismene, 2,037 inv. 3)
Yllestad, Näs, Vistorp, VartoftaÄsaka och Kälvene med 1.717 inv.
, Kommun 1 skulle omfatta 1 polisdistrikt, 2 hela krisförbund, hela Slöta
pastorat samt Falköpings östra och
Luttra från Falköpings pastorat.
Kommun 2 omfaLtar 1 polisdistrikt, 1
krisförbund, hela Kinneveds pastorat;
sarnt hela Börstigs pastorat med undantag av Kärråkra, som ligger i
Älvsborgs län. Ett befintligt fattigvårdsförbund brytes. 3) 1 pastorat,
1 poiisdistrikt och 1 krisförbund. 1
fattigvårdsförbund skulle brytas.
Enligt alt. 2 skulle Slöta, Äsle,
Mularp, Tiarp, Yllestad, Näs, Vistorp,
Vartofta-Åsaka och Kälvene bilda en
kommun med 3,473 inv. Falköpings
östra, Luttra, Kinneved, Vårkumla.
Börstig, Brismene och Karleby skulle
bilda en andra kommun med 3,094
inv. Båda dessa kommuner skulle bli
ganska otympliga, främst då till sin
form. Den sistnämnda indelningen
var mest uppkonstruerad för att vara ett diskussionsunderlaE och hade
sin främsta fördel däri, att folkmängden i kommunerna blev ungefär
lika stor.

r
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|
i

i
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I
I
I
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tidigare. I Börstig-Brismene är det iu helt
andra förhållanden än i Kinneved-Vårkumla.
som vi skulle slås ihop med.

Vingren, Brismene: Storkommunerna
komma att ställa sig dyrare än de nuvarande.
Om vi inte få behålla vår kommun, så vilja vi
ha hela pastoratet i en kommun.
Kyrkoherde Grefberg

upplyste

på

landshövdingens för{rågan, att efter vad som
erfarits från* möten i denna fråga i Älvsborgs
län, Kärråkra uttalat ett önskemåI, att få gå
samman med Börstig-Brismene.

Härtill är jag nörkl

och

tvungen.

Larsson, Kinneved; I förvilja vi behålla vår socken, som den
är. Går inte detta viija vi ha pastoratet i en
Kyrkoherde

sta hand

i tredje hand häradet,
f s s,o n, Kinneved: Vi ha nog inget
emot att Vårkumia lägges ti1l. Men det går
ej med för stora kommunala enheter, då det
folkliga inflytandet skulle bli mindre ju störsocken och först
Gu

s

t

a

diskussionen yttrade sig först kyr.kore kommunerna rbli.
herde Grefberg, Börstig: Den här åtgärN. Johansson,

Frågan så viktig art fftT:ffHTträ'åTå-".YJH::"::
fotrkomröstning borde
ordnas.

Andersson, Brismene: FörslaEen hal
inga som helst sympatier i Brismene.
|
.Ou
"rr_
da erfarönheter, vi haft av sammanslagningar,
är Frökinds.polisdistrikt, och där ha vi kÄ_
mit till den slutsatsen, att det blir dyrare än

bäst, som

slutas

vi ha

till

det.

Vårkumla: Det är allt
I annat fall viJja vi an-

Kinnevecl.

tanter tycka och tänka. Vi kunna knappast
E. Boman, Vårkumla: Vi ha nu 4,90 i
förstå, att den nuvarande indelningen ska1l kommunalskatt och ha
det på aller sätt bra i
ånses vara funktionsoduglig. Det är nu lätvår kommun och det skulle siikerligen bii
tare att få fram dugliga kommunalmän, än sämre i.en större kommun.
det var för en 10-15 år sedan. De ideella
föreningarna inom socknarna fostra nämligen
många och dugande kommunaimän. En nyindelning skulle vidare beröva oss den plantskola för kommunalmän, som de små kommunerna onekligen äro.' Skulle vi få tjänstemän ute i socknarna, är det fara värt, att det
personJiga momentet i många frågor skulle gå
förlorat.
I Börstig ha vi för omkring 400 år sedan

En enda dragkamp...

. Landshövdingen

inflikade, att

små

sammanslagningar såsom Börstig_Brismene.

Kinneved-Vårkumla och Slöta_Karlebv.
påtalats, skulle bli h"lrr*u"yr"",
Kan det löna sig för Slöta att ha ett
å1_
"n"i
derdomshem?

vilka nu

Falköping
tankar.

i

ockupations-

varitmed om enkommunsammanslagning ochl Grrrrrrrr Larsson, Luttra: Det är ju
verkningarna efter denna förefinnas ännu. I alldeles klart, att Luttra med sina 260 invåJag syftar på, då Döve kommun år 1540 slogs
lnare kan tyckas vära för liten. Nu finnes det
tillsammans rned Börstigs. Men tro nu inte,
lsnart sagt en indelning för vaije funktion.
att de, som bo i det inkorporerade området,
fJag skulle varit glad, om vi här*vid detta
säga sig bo i Börsti$. Nej, de bo fortfarandulr,rOtu fått åera konkreta uppgifter att håIIa
i Döve. och samma förhållande tror jag, det loss till. Kostnadsfrågan är ej den avgörande.
kommer att bli med denna indelning. Vre.t
l.lag för min del tror ej, att kostnaderna för
skall det ske en sammanslagning, så bör det l"n större kommuns förvaltning skulle bli så
ske pastoratsvis. Börstigs pastorat omfattar I stora. Men den största nackdelen är den, att
förutom Brismene även Kärråkra i Älvsborgs li de större kommunerna mista vi den inbör-

län. Denna kommun vill höra till Brismene, l des kontakten.
men här lägger väl en stelbent byråkratism
I Ng ga. ju Falköpings stad i'ockupationshinder i vägen. Dock, tvingas vi att välja I trrrku" och därmed kommer jg. frågan i ett
mellan de två alternativen, så välja vi det annat läge för oss. Det är olyckligt, när
I
första, ty av två onda ting väljer man det landsbygden hör till staden, LantbefolkninI
minst
rnsr onoa'
onda.
I gen far då hjälpa till att betala gator, vatten
Landshövdingen replikerade, att vadl^.h
o*,1^^- m,.m.
Man pi
nnc därmed:
4ärmerl. Man
Mqn
ej nog
och avlopp
- * Men
beträffar kommunerna såsom piantskolor. så l+: inget att säga till om i styrelser
och I
1.år
skulle ilet väl inte bli sämre med större kom- lniimnder,
r.nunenheter. Vad så förslaget om, att Kärr- | Om det gäller för oss
att välja, blir det
åkra rskulle tillhöra Börstig-Brismene. så lalt. f.
kunde man inte tala om någon stetbent by- | Såsöm slutomdöme framhöll landsråkratism, då förslaget aldrig tidigare varit lhövdingen, att man var van att möta
framfört.
rnotstånd mot den föreslagna indelkoherile Grefbergs yttrande och det_kan mvc- inte enbart mött kompakt motstånd,
|
ket väl hända, att utvecklingen får den av I utan att ombuden även framlagt klahonom nämnda riktningen.
ra argument för sina åsikter.
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grtrnd av montering
hållcs
hålles
pänncentralen
pinnccntralen
llttya
linya
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Kinneveds erlr.

naUnuset i
liI'stängt
tills

sjukkässn.

Inträde beviljas under ät 7944 fri'
ska personer i ålder uPP till 45 är'
Sedan är åldersgränsen 40 ät' Anmälan om inträde sker hos styrelsen,
eller expeditören F. Svedberg, Kinn-

llfn"o

till-

den

NLVMPM
SLUTARP,

$lutar-P

vidare.
SIuturlts Badhus[öreniny'

[n jordbruksttan ilänU

arp.

Anmälan om sjukdomsfall sker hos far plats i Ledsgården, Slutarp. Tel.
expeditören, tel. 55 KinnarP.
lKinnarp 102.
månad
,, Iuar Gustafsson,
11592 ^
Uppbörd hålles den 20 varje
exPeditören,
hos
18
kl.
i Kinnarp
Ternpet 1923 Vinterny
samt den 21 å Grahns kaf6, SlutarP.
Infaller någon av dessa dagar ? 4"1-g:
i Kinnarp anordnar syauktion om
dug, hålles uPPbörd nästk. helgfri lördag med föredrag av kyrkoherde
dag.
K. Larsson, musik och sång m. m.
Utbetalning av sjukhjälp sker varje fredag hos exPeditören.
Stgrelsen,
73+9

glz-'lt't.
I(inneveds m. fl. socknars hingstförening
r5 feb!ac1e ordinarie årssammanträde den

ruari. Styrelse- och

revisionsberättelserna

föredrogos och styreisen beviljades aisvarsfrihet för rg43 års räkenskaper och förvaltning.

I

klassig hingst. Till ledamöter i styrelsen {öi
två år vakles E. Johansson, Alarp, V' Johansson, Siggag., och T. Andersson, Backg, omvalda; samt nywaides T. Gustavsson, Prästg',
efier N. Kä116n, Strängg., som avsagt sig. Ti11
ers. omvaldes E. Andersson, Lilleg., och nyvaldes G. Vård6n, Nolg' Revisorer blevo de
förutvarande, E. Gustavsson, Hassla, och I'
Gustavsson, Ledsgården, med O. Götlind' Göteved. och G. Eriksson, Hallag., som ers'

t

Stämman beslöt uttala sig för att föreningen om möjligt bör anskaffa ännu en först-

SLUTARP
I
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S An bra' aetrt' itt'ltessrlott
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Kinneveds SLU-avd,
den 16 febr. månadsmöte. I
samband med mötet var tävlan i deklamation
hö11 onsdagen

anorclnad med r4

delt.

Prisdomare var folk-

skoll. H. Josefsson, Kinnarp. De båsta resultaten blevo: r) Nfargot Eriksson 4z p.; z) A.
Olsson 36; 3) B. Kjellander 35; 4) L. Bettilsson 33; 5) Il. Göransson 33; 6) R. Fredriksson 32,

zzf7.t14.

lörciagen den 26 februari kl. 19,30 (precis)
PROGNAM

t(Vad vitra gamla
Töredrag av kyrkoherde Kurt Larsson över ålmlet:
har ätt tara oss(. - Musi,h av Olle Östbergs kvartett, Äsarp.
folksasör
Bting.
-- Kaffeseraeri,n,g. -- Gir,vor till auktionen
- Shbtch,er.
Entre 75 öre.
mottages tacksamt.

-

N. T. 0.

Kreaturs- och
" lösöreauktiorl.
i

AXTORP, NOLG., KII{I{ARP,

r#c

I

t

ffitremffiBrrna$eryEaål[seinnw Enlsd $yauktion
anordnas i Y U N T Fl R N Y' I{ I NNA RP;

Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas

VÄVEKA LTNDFORS
AITNOLD SJöSTRAND

I

i

i

fredagen tlen 10 mars 1944 kl. 13 låter arreridatorn Karl Karlslon-med an'lednin-"g av upphörande med jordbruk försälja _all sin yttre lösegendom,
varav nämnel-(Smittosam kastning har ej förekommit):
3 hästar, därav 1 st.

dräktigt sto 10 år,1'vallack 3 år och 1 stqföl 1 år.
i snar,kalvställning, 2 kvigor,2 kal'

12 st. kreatur, därav 8 kor, de flesta
var och 30 höns.

JORDBRUKSREDSKAP: t halvrensande tröskverk, t halmfläkt,
triörsåll, 1 st. 5 hästars elekt. motor, gröp'
kvärn; decimalvåg, slåttermaskin, hästriva, vagnar och'i slädar, lastvagn,
skrinda, plogar, krok, harvar, ekvält, hästhacka,'håva,lmedbottnar,,taggtråd och riastaver, separator, transportflaskor m. m. som ej specifiseras.
Av mig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit, anilra får betala kontant. Äganderätten till inropad vara förbehåller jag
mig tills den blivit tillfullo betald.
Slutarp den 21 f.ebr.7944.
RAGNAR JOHANSON.
1497
hackelseverk,' vallaharpa med

2.5fu-a\Kyrkokollekter.
De kollektmedel, som under fjärde
kvartalet år 1943 för olika ändamål
insamlades i kyrkorna inom Falköpings kontrakt, uppgingo till kr.
2,626:tr7, fördelade på de olika församlingarna sålunda: Falköping kr.

Kreef&$ffis* &ffi
EffisöreffiHåktfiEpfi?"

745:83, TorbjörntorP kr. 102:50,
Luttra kr. 77:25, Kinneved kr. 438:
91, Vårkumla kr. 142:50, Börstig kr.
98:31, Brismene kr. 59:30, Kärråkra
kr. 74:15, Grolanda kr. 182:30, Jäla
kr, 94:82, Gudhem kr. 108:99, Ö.
Tunhern kr. 14:59, Ugglum kr. 44:53,

Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas

AXTORP, FIOLG., KgNNARP,
fredagen den 10 mars !944 kl. 13 låter arrendatorn Karl Karlsson med anledniäg av upphörande med jordbruk försä.lja all sin yttre lösegendom,
varav nämnes (Smittrrsarn kastning har ej förekommit):
3 hästar, därav 1 st. dråktigt sto 10 år, 1 vallack 3 år och 1 stoföl 1 år.
12 st. kreatur, därav 8 kor, de flesta i snar kalvställning, 2 kvigor,2 kalvar och 30 höns.
JORDBRUKSREDSKAP: t halvrensande trös'kverk, 1 tralmfiäkt,
hackelseverk, vallaharpa med triörsåll, 1 st. 5 hästar:s elekt. motor:, gröpkvarn, decimalvåg, slåttermaskin, hästriva, vagnar och slädar, lastvagn,
qklinda, plogar, krok, harvar, ekvält, hästhacka, håva, rnedbottnar, taggtråd och riastaver, separator, transportflaskor m. m. som ej specifiserås.
Äv mig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit, andra får betala kontant. Äganderätten till inropacl vara förbehåller jag
mig tills den blivit tillfullo betald.
Slutarp den 21 febr. L944.
7497
RAGNÄR JOIIANSON.

Stenstorp kr. 85:75, Segerstad kr.
19:15, Valtorp kr. 18:05, HåkantorP
kr. 72:73,.Dala kr. 723:35, Borgunda
kr.126:75 och Högstena kr. 56:35'

Ifi nneveds Fruktodlaref orening
anor:dnar föredrag med ljusbilder
av honsulent Hiilphers, Sliövde i Rossbackens skola onsdagen dcn I rnars

kl. ? em.
OBS.! Åndracl

I'oltctl.

1636

Styrolsen.

-

2 st. kor,

Nyliter

l^Olagq vedinköp och veilförsäljning

har hållit årsmöte. Efter en kort andaktsc1å predikant Arv. Anderson talade, vidtogo förhandlingarna. Styrelsen omvaldes.
stuncl,

'

derson mcd Herbert Johansson som vice. Sön-

dagsskollärarc, festkommitt6, juniorledare

cr:szrttn111gar.

I

t
t

I

va1-

c1es. Rihtlinjer Iör det kommande årets verksamhet uppdrogs. Anslag i likhet med föregåcncle år bcviljades till de olika missionssäll-

skapen. Ombud till olika konferenser valdes.
Ärsmötet avslutacles me<l en bönestund.

pF$JsARP
D

'r
*

I

!

Frökintls härads polisdistrikts
räkensikaper l+lT_tt\t.
för år 1943 balansera på en sum_
ma av 4,361:25 kr,. med en behållning av 133:48 kr. Inkomsterna ut_
göras av kassabehållning med. 46g:72
kr., uppbördsmedel från de anslutna
lrommunerna 2,41J-:86 kr., pensions_

Fdreningslokaleu"

DANS
kl. 20.
Musik: Ing-Britts kaPell.
s, l.F.

lördagen den 11

STI].F,E L.4.GE[iWALL,

EMTL FJÄI.LSTRöPT,
I,IANE T.INDEN

ffiFwg"w

En överdådig skäknhistoria.

O-rurrmnllnriu!untultr lnt!u tntlu u tntrun[E

Auktions f ör r tit t ar en.

SÄNDEIqS

{

E
Kl.G-8ieem. E

Barntill. 5

å

Siggagården, Slutarpo
måndagen den 20 rnars kl. 3 em.,
varvid kommer, .att försäijas 12 st.

1998
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förrättas

dräktiga,,.ungsuggor, de flesta med
grisningstid i början av april: 1 st. 1
års fargalL, 1 st. dräk-tigt sto med
originalhärstamning, ardenner, prem.
B. i 11:te året, 1 st. 36 ringars ringvält, 1 st. 140 pinnars 5 delars harv
med mejselformiga pinnar, en del
grönfoderhö och halm m. m.
Vanliga auktionsvillkor, som tillkännagivas före utropet.

stod nu lrån sitt ansvarsyrkande bcträffandc
{örsäljning av gengasved. Su?t. d.gmdps till
-11
I z5 dags!öter ä 4 kr. men slapp att utge några

Till församlingsföreståndare valdes Arv. An- Ir

l=
l=

4ll-q.r.

I
|

zl r tlut - S\ttarps missionsförsamling

I

ffisffffiefrHsBf;B

har .t-t Kirrrrarps'bo varit instämd. Äkl. av-

I

II

pirlitlig

ellrir,Iler anstiiilrring.
Ilallag., Slutaryt. Tel. 109 Kinnarp.l
I

samt förestånclarinnor för syförenin'gen

ocl"r

durdhrwksafhstarg

S. R. R., kalvstiillning mars s-amt tr"
2 t1'r' samtliga reaktions-

i#,"r,fltiäf,i.
Itraltagården, SlutarP.
lfel. KinnarP 109.
t71:l

i

KINNTIRPS
a:rordnar

i

IF

,mars

203:68 kr.,
?"€{t"q
tr-,253:1,6 kr.

,

llh-rtt4,

rrrorgon träningstävline-ii oriente-

t2:63 kr._ Utgiftssidan upptager

bt.
a. betald skuld 1 B:Bf - kr. lön
och dyrtidstillägg till polismannen
3.388:kr. samt bekläänadsbidrag
I

|

ring merl senrlirrg r.irl ko..u1*.n Kinnaro I
o. Barlärrgd 4,5 nch o Lrn. Karta: Skara- |
bla,let.
I
kl.

ståtsbidrag

samt ränteinkomstei

150:- kr.

[F

irf 3 -vt'l'

'lTu,*rlo"rru i Kinnoveds
'{INNATiPSi
har uncler de två senaste söndagarna anordden
Vid
i
orientering.
träningstävlingar
nat
Riksantikvarien har

kyrka.

'i

lämnat kon,iservator Olle Hellström, Skara, till-

första startade 6 man, av vilka + fullfö1jde'
och vid clen andra gingo samtliga 8 startande

, stånd atL under

i måI.

llesrrltat

:

5 mars. Tränarle, 6

km.: r) K. E'

Au-gusts-

r,or,4z; z) R. Göransson r,06,oo. Nybörjare, ! km.: r) Ä. Torstenssoq r,r7,o5.
12 mars. Tränade, 6 km.: r) K. E. Augustsson 48,oo;

z) G. Frisk

49,52;

3) X{.

52,35

; 2) H.

5,5 km.:
Göransson 58,i3.

r)

;,kvrka.

Vi ha fått in

överinseende av

lsb'4'1-

ligt pris.

|

SANDNNS
:lle
tt

i

! ffiulrtlslt

,

a
Itorrattas
St**agårdedo Slutarp,
Ilmåndaeen
den 2A mars kl.3 em.'l

I

I

lvarvid- kommer att försäljas 12 st,'l

larattiga ungsuggor, de flesta med
lgrisningstid i börjzin av april. 1 st. 1l
lårs fargalt, 1 st. dräktigt sto meo

I

I

loriginalhärstamning, ardenner, prem.
le. i tt:te året, 1 st. 36 iingars ringlvält. 1 st. 140 pinnars 5 delars harvi
lmed mejselformiga Pinnar, en del
lgrönfoderhö och halm m. m.
I fO" annan persons räkning försälI ies via samma tillfälle en SRB-ko

I

|

lined härstamning, reaktions- och

den

lfa'$llf,"ri'
I Vånliga auktionsvillkor, som tillföre utroPet.
lkännagivas
Aukti'onsförrtittaren.
fOOS
f
I

Äfi SMitTE
KINNEVEDS SKYTTEFOiPTVINC
avhåller åtsmöte söndagen den 26
mars kl. 3 em. å Kaf6 Kinnehall.
Styrelsen.

tsETESDJUR,

Samla p ra stpsrträtten
I
i lffnneveils kyrka
I

skola nu
en notis-

li

enligt vad som uppgavs

i förra numret av denna

* med riksantikvariens tillstånd undergå renovering. År 1941"
restaurerades ett par i samma kyrka
, befintliga epitafier, det ena över
i kvrkoträrden-i Kinneve Carl Hod6lius
lf iogr-rzozl och hans maka' Gu'nilda Seglorin, vilka båda äro begravda under koret i Kinneve kyrka.
Nu har turen kommit till tre i sakristian hängande oljemålningar'
De två tavlorna föreställa prosten
Jonas Öjebom, kyrkoherd'e i Kinneve
ären 1744-7777, samt hans hustru
Anna Elisabeth ltrellstadia. Öjebom
tillhörde en känd prästsläkt, varav
flera medlemmar varit verksamma i
Kinneve. Jonas öjebom hade förut
varit krigspräst i Finland och hade
därvid utstått många svårigheter enligt vad han själv berättar. Vid Helår
; singfors övergång till ryssarna
hade
och
närvarande
itf+2 var han
flera veckor varit ensam
! fOrut i
präst i staden, varvid han besökt
,6,000 sjuka och begravt 5'000 döda.
iOtta hade han varit vanmäktig av
Itr;ta, hetta, nattvak och smittosamtma sjukdomat', och. så-vitt han.sj-äiv
:visste var han den ende Präst i detta krig, som förmått genomgå deg,s
svårigheter utan att sätta livet till.
Enligt porträttet ser Öjebom ut att
ha varit en vördnadsbjudande man,
och han maka med sina välformade
armar och rosor vid harmen verkar
också mycket tilltalande.
Det tredje porträttet förestälier
Fredrik Wennersten, kYrkoherde i
Kinneve åren 1856-1880 och fader
i.llL iir;.i"rrrn ,I. T. Wennersten, Hallesiorp, irå åltire tiagar bosatt i Falkö-

f

med karvningstid

tianing

pmg.

i

2r

lt-u7-

såväl hästar som nötkreatur emottagas å Mönarps oclt S1ögerå.s gå,rdar.
Bilgit bot'ttappat nreiln'n, SlutEn del reaktionsfria kvigor kunna Imärktlw.
och föreningslokalen tQr$;
arps
även intagas å Mönarp. Djuren .eei'
detr l8 mars. Svrr till te-t' Dz
emottagas på djurägarens egen risk.
??8b
MÖNARPS GÅRD, SLUTARP.
1:

oamarmbandsur

löSensterg,

2157

En dräng
eriråller plats i Prcistg., Kinnarlt.
2210
Tel. 21 Kinn:r,rp.

ett'' parti

VAXDUK till otrolist bil:

I

G.

gift,
april
TeI.

2220

i

Pettersso-n

IK \\/ilske, .5r,3o. N1'börjare,
Frisk

|

ullenius,l
', i;äJ""äL;';;--Gunnar
Ska"t, renovera tavlorna i Kinneveds

snt'r

SLUTARP

I

Terndet 1923 Vinterny i Kinnarp
höll i sönclags ordinarie möte, besökt av ett
[7o-tal medlemmar. På ett upprop lrån ordcns-

lrådet beslöt man att starta en insamling av
I ltaa"r till Norges barn. Att organisera denI
I

na insamling valdcs två pcrsoncr. Det är att
hoppas,

L

att

så många som möjligt

i

Kinneved

Intcd omnej,l är villiga att skänka, om än ald-

lrig så litc, til[ ,lenna insarnlirrg.
I Efter förhandlingarna följde en livligt upp.
skattad gymanstikuppvisning. Efter kaffe.
I
idlickning följde en om flickorna författad,
kuplett och därelter en sketch, där två "tvättlgummor" hade en he1 de1 sanningar att säga.
Nästa mötc
hållas den z april, då inte
"kall
mindre än sex lag från olika delar av socknen
komma att mötas i en frågesporttäVlan. Härtill valdes en lagledare för varje lag samt en

tävlingsledare. tllA-44.

I}LVMPIA
=

SLUTARP

1ilill|Iilt$lt!ts
sönnlc ä
Kl. 6-8 em.
Barntill. =
=

CHAELIE CIIAPLINS
största och roligaste film.

IITDFilBH
il||ilfl il|ltIiluilililililt!t!fi t|ililufi ililrt!tt!Ei

]
I

tränade kommunaimannen, men det kunde han
ock vara, ty han var i verklig måtto en höv,1in'g och viglcJarc bland dern. tör vilkä och
med vilka det skulle besiutas.
Redan hans sätt att vara, aLt tala och svara
ingav oemotståndiig respekt. Utan några som,
helst choser höll han på sin värdighet, och
ingen brast hcllcr i aktning för honom; i tal
och svar var han kort, nästan kärv. Han älskade icke de många orden, vilket dock ingalunda uteslöt, att hans inlägg kunde ha både
udd och egg.
I all sin handel och vandel, i sätt och sed
lvat han en prydr:racl iör det stånd, han till, horde och ft'Jn \.llket la]l(let Jllt sa manga

Lrls-q'+-

!--^^^--r:--^ krafter.
1--^tL^J^-^^.,--var A1ar
,iypperliga
bland dessa
Och Lr^-r
^-.L
' frecl Johanson ingalrrnda den minsta. Det blir
cn ödslig tomhet kvar, då män av denna sjä1v-

ständiga, rakryggaclc, kloka och begåvade typ
gå bort. Tyvärr måste man djupt beklaga, att
lucl<orna visa siq garrska svåra att lylla, men

detta gör saknaden än större. I'Iåtte blott de
nya förstå och hämta lärdon av 1iv, gärning
l^.h *i"". -fter iel<n minst rlen man, vilkcns

I runa hzir - churu mycket o{ullständigt - risljtats. Alired Joharrson gav mer än en gång
llrlttryck åt sin mening att han ogillade mycI ket i den "nya tiden", men dessa bctraktelser
i anlcnöt han tLrngsint til1 det förhållandet, att
redlighct, -sparszrrnhet och sjäivständighet hotacles av att cj Iå vederbörligt rttrymme inom
de grär.rser, som dct nya skapade.
En nran av den visscrligen gammalda'gs men
i kärnan ursvcnskt friska typen går med A1-

frcd

Joh:rnson.

i lJallagårdcn i graven.

Ärat, aktat och clterföljansvärt vare
minrrr

hans

!

+

Änkiing

seclan många

år sörjes den bort-

g;irrgnc rrärurast av 1vå söner, av vilka den
ältlstc lr ril<.ri:r3snrrtt C. Ilellagårr1, och två
döttrar, sonh'.rstrur och mågar samt barnbarn
och barnbarnsbarn.

F. häradsdomaren m. m. Alfred Johanson, Hallagården.

Frilki ltds

[{ r[st!,$stl $Iffi ltd
UtdBlning av de nya inköpskorten
Det tövade ej heller länge, innan medborDet känns smärtsamt att nöclgas s:itta dödsför
bröd och $atfett samt tilläggs(Kinneved)
utan
korset över den bild, som härovan återgives. garne ej blott i hans socken
korten
komrner att ske inom F röhärad
och
så
Frökinds
Vartofta
ock
i
och
X{en det står oåterkalleligen fast, att gamle
kinds
Kristidsnämnd
lräradsdomaren i Hallagården ef rer'nfua 88% småningom hela länet - började kasta sina
,blickar på den unge bonden i Hallagårdcn.
:-^ J l^,...^J
:I JUrrudB5
*^-^^
Å^-^^l-J^^.^
^1..,^.
^:^^
vid .Bqrstigs kyrksltola tisdagen d.
dr
rqvrrdrl
rrrul Sq 5ruldL
Srrtd
udBdI
på den gård, vars namn mcd honom kommit att lJastigt nog blev han socknens allt i allo Li,lc 11 april hl. 14,
hos handl. Kafl ,IoVr,am.ssan) Bri,srnerknytas till 1änets kommunala historia. llan i clcn borgerliga och kyrkliga kommunen, vare
har nog uncler den senare tiden märl<t, att sig dct gäl1de att sköta ord{örandeskap, hålla ms, tisdagen d. l1 april kl. 14-17,
iåren börjat tära pzi den gamle häradsdomaren, auktioner eller upprätta olika legala hanrilini Knnneued, hos Eri,k Gustafsson,
lmen hans starka vilja och andliga spänstighct gar. \idale L,icv han ir,ilyttJ.erik land.tings- Hasslo, tisdagen den 11 aprii kI. 9,
i gåvo ej vid handen, att hans dagar stodo så man (uncler 4a år), vägstyrelseorclförande
i Vårkumta, folÄ'sÄ'clcx, tisdageu
l ...-^ ,-t.x.i,rL ^!.",
i lör,lag* e. m. var (årsrekordinnehavare) och mycket, mycket
5rLLr. ^,rntt
i,idrd rlrv, ^:+a
11. kl. 14, och
den
harr vid ganska god v.igör, men cntlasf l-z tim- annat. llan var ock ende hedersledamoten i
gånger
han
i
var
länets vägförening. Upprepade
Slutarp expeditionsdagarna.
mar scnare hade den gamle resen fallit.
Det är icke blott ett 1ångt liv, som här lyck- ävcn riksdagsmannakarr,lidat. Av l'ttre lltmärSlutarp den 5 april 1944.
tat: det her varit ett på en nrärrgd områden kclser kan bl. e. antccknas, att hart var ri,lda- 2798
Qrdf .
verksamt liv, som nu skall "varda till jord le av I(. Vasaordcn.
igen

I sin gärning var "Hallagården" en

".

på cn tid, 65 | sorgsfull förvaltare av de uppdrag' som

om-

i

så
Alfr. Johanson kom ti1l r,-arlclco
'mängd giLvos honom' Han satte sig
ciet
icke
]CKC
bestäilt
ilcsiarll
rfleci
clen
var Sa
Var
sä SarsKrrMnr
sä.rskilt vä1
oen iriklig
IUCr
'-rccl
för vilkas avgörande han
i teoretiska unclerbl'ggnaden Iör lanclsbygclens,l nosa in i dc ärenden'
ytterst hade att taga
mainen
ledande
s.m
den
il
t\,len vad dafutlnnan
Darn. 1\'len
ha,le tormenats
förm"enag. I'
därutinnan hade
Ir barn.
Han
ansvaret.
bilda,lc
sig
alltid en egen trpphan
l,
lhono*. toc
ieen senom aLr oå escn haud
I iuttu ut å,1 ,, ,n" hrr"r,. Och ,lär:viJ komrno !l far rning om, vad som borde göras, och med
klokhet och insiktsfullhct Iörde han även
ln.no* ett .-._.
{or1 hrrrrrcl. cn -rark vilia. q1 nrak-ifsin
lI-;..*-,,-,r--i-^
r:.. .;.1
1.,.r!.
.....,
,,....
1.
rrdstdrr
tLr]udrrtdR5ru5r
5rl mening igenom. Det
I trsl(t sunt unrdorne och cn tiliit'Irrll rcJlrarJrt't:l
nog
inte
1åtom
så
litet
av självhärskare
I rill hiälo.
livar
- I
i den gamle -och vä1'! oss säga fylke-sku4g
I

KINNARpS
anordnar

i

IF

t/r1-rlt{.

morgon en träningstävling

i

ori-

entering med samling k1. 9,3o vid vägskälet
3 mm. S gårdstecknet för Hallestorp i Vår-

knmla

Banläncd 6,5 och 5,7 km.

I

,Frågan o!'n anstäIlande av byggnartskonsulent i Slutarp.
Sedan
byggnadsnämnden i Slutarps
i
ul9'"t4
. municipalsamhälle 0f) hemställt, att
In memoriam.
1länsstyrelsen måtte förordna komlpetent person såsom byggnadskonsuEn efter en fa1la de de gamla förtro- lent för Slutarps utomplansområde,
har länsarkitekten.i iänet framhållit
endemännen, hedersmännen. f,'Ied vemod och
För l\{ullsjö stationssam,följande.
beklämning nådde mig budet om Din bortgång. Ditt minne skall ständigt levande stå r hälie ifrågasättes f. n. tillsättande av
för -ig. Du ägde en sällspord andlig res- ien arkitekt Nils Kårby i Jönköping
Då Slutning. Du var lik en kärnfura av äcllaste vir- , såsom byggnadsinspektör.
'beiäget
endast 3 ä 4 mil från
ke. Då jag iörsta gången som ung lärare iarp är
Mullsjö och tillgången till inom länet
stod inför Din rcsliga gestalt, kändc jag vörd.boende kompetent kraft är knapp,
nad och aktning men också bävan. Din ge- "synes
länsstyrelsen kunna tillråda
stalt ingav respckt och förtroende. Jag kände, att jag stod inför el1 man av ovanligzr lbyggnadsnärnnden att underhandla
mått, en man, som i decenniel med kraft och , med Kårby om möjligheten att anoväld fört hembygdens fana högt. Ti1l det iställa honom såsom byggnadskonsu-

'Alfred Johanson, Hallaoårdert, !

)'ttre var Dr-r kärv och ofta fåordig. Dock
fann jag srrart i trnrgänget ffed Dig, att bakom den kärva yterr dolde sig värme, godhet
och vänligiiet. Du besatt också en icke obe1y'llig [,,ntl av httmor. Den pojkaktiga skalkcn lyste ofta fram ur Dina ögon. Du om;..it^Å^ ;,.-,.
IdLLdUC
dVCrr
Crr Llrlli människa med försråelse. I Din ålders höst kände Du Dig ofta
ensam, och jag glömmer aldrig, huru lycklig
Du. var, då Du fick besök av någon god vän.
Otaliga stunder sutto vi tillsammars i Dirr
gamla färlernegård, clär vi förtroligt diskuterade ticlens problem. Dessa stunder voro

orubblig

I;- :,.^-

rr6 uvrr

tillit.

Jag kände mig stolt och lyckDina allra

-;1.-- rw^m cn bland

rå fd^rrd)
^++ ra
dLL

l-rästa vlLnner.

Du är

borta, gamlc Häradsclomare,

men

l)itt minne lcver kvar i den b1'gti, tlär Du utfört Ditt livsvetk. För mig skal1 Du städse
framstå som en äkta svensk man, en storsvensk hövdingetyp. Över Dig och Ditt livsverk kan ristas västgötasonens von
vilja.
skyldighet
valspråk: Ära

-

Hökerum den zB mars

Döbelns

FÄH,T$K"TUTNING
anordnas av

Ki,nneued,s Skgtteföre-

ning annandag Påsk i

samband
med Vilske-Frökinds f ältsskyttekrets

grupptävian.
Sarnling sker vid skjutbanan kl.
!2,30. StiSutrit<tning sydost och sydväst Västarp, Kinneveds s:n.
Btyrelsen:
2732
e/q-qq

-

1944.

$asar fficd

14/alter Dahlön.

För förseelse mot utlänningslasen qq-L'tLl ,
bestående i att han ej inorn föreskriven tid
(24 timmar) för polismyndigheten anmä1t utlännings ankomst var en person från Sand-

hem av åkl, instäm'd. Svar. dömdes

till

5

daesböter å 2 kr. Samma var förhållandet
*"d e.t person från Krro-eve. Där blev det 5
ldaesböter å 4 kr.
i be flesta för-seelser av deita siag begås väl
:av obekantskap r:r"eå lagen ifråga. Lagen iir
ldock rrumera så pass ga.mmal att var och en
borde kånna till clen. Åklagarna äro inte vidare glada åt att oupphörligen åtala folk för
dylika förseelser, men de måste ju göra sin
plikt. Alltså, anmäl ofördröjligen till polisen
när ni mottaga en utlänning i er tjänst!

illams

i linening slokalen, Slatarp,
lloldnas
Påskalton
den

M,ttstk åv

I kl. 79,50

lllg-tsritts kapetl.

Servering.
2750

Kommi,tterad,e.

ilqdc

å-pr&ng
får fiats i

ödegården, Slutarp. F.
Adamsson, tel. 40 Kinnarp. - 2gA4

io8iio
höro'.

fZ,^åAåi*E-

-*t'*,6 t44r* .tlft *e 4'.å.44
rleYuno"r"
rr0oräe rr
.@@@
Belrvllma avbef alnin'rsvillkor.

lent.
Sedan byggnadsnämnden

6a^,^t-i St{^it^lP'

-höi

,r*;ötel{i

j

i Slutarp
lämnats tillfälle yttra sig i ärendet
har närnnden i skrivelse till länsstv'relsen framhållit, att det är olämp,ligt med en byggnadskonsulent från
rJönköping. Vägen blir för lång och
'så bor han i ett annat län. Dessutom
är han inte upptagen i telefonkatalogen över Jöntrröping. Skall det utses en byggnadsinspektör, bör denne vara från länet. och han skulle då
kunna ha hand om alla ornråden
präg1ade av såväl allvar som glädje, och jag kring Falköping. q/q-q4'
kommcr att ständigt bevara dem som mina
vackraste minnen. Femtio år skilde oss i ti- $ gka Älttrtr t(^ ,4^a " i tzinnsrvla
Oa,t+'
1/@ /Y\tI{^'/r . \5p)6V'',n^v'^'dl'\^2
r1cn, men vi märktc ofta ingen skillnad i ålder. Du var ung i I)itt sinne. I)itt intellekt
var klart och skarpt. Samvaron med Dig var
stimulcrandc och berikandc. l'Iin vördnad
och aktning för Dig stod och står alltid kvar,
men bävan förbyttes i varm vänskap och

Den

RÅDIOBOLA6ET
rel.

?80 FAL,,KtlPlli$

TeI.

tel.

Fl.OBYr Monark Cykelaffär,

?81

133.

$LUTARP: Ällan Johans$on, liden, tel. 23.

TfrAUfl: Gusfav Linder, tel. ?8.
IIART{IFTå:

B, Lldberg, tel.

44"

I

lfrågan om byggnadsinspekttir

I
I

i Slutarp;

{lv1-4a.

nnea anledning aU vad byggnadslnämnden i Sl,utärpfanfOrt iäågan
lom anställande av byggnadsinspekItör inom Slutarps utomplansområde
lhar länsarkitekten i länet avgivit
f

yttrande och därvid framhållit,- att

byggnadsnämndens ordförande synes
I

missuppfattåt hur frålhelt havasakkunnig
skall ordnas.
fgan om
lDet är ju nämnden, som skall skaf-,
lfa den sakkunnige och med honoml

Iträffa ekonomisk och annan uppgö:l
lrelse medan på länsstyrelsen endastl
lankommer att pröva den sakkunni-l

[Ses kompetens. Länsstyrelsen kan I
lju beklagligtvis icke besluta att ailal
byggnadshänseende reglerade om-l
lijräden
i ett visst distrikt skola anlital
len och sarnma sakkunnig, i sådant
fall torde detta redan hava skett.
Arkitekten Kårby föreslogs med tan5" pa. att hans besök i Mutlsjö möjligen kunde kombineras med resa till
Slutarp. Anses emellertid denna anordning olämplig eller kan den ej
genomföras är det alltså b y g gnadsnäinnden, som har att-inkomma med annat förslag.
I

I

1|äradsdolnarott Alfred Johart$olt$
*{4-*t,

i l|alla$årdert beuratlttittg,

Kinneveds församling visade i söndags sin store, bortgångne son' !r:!radsdomaren Alfred Johanson i HaIlagården, sin sista och mYcket glipande hyllning. Den gamle, av alla
aktade och avhållne danemannens
stoft vigdes nämligen då till den sista
vilan, och i denna högtidlighet hade
hela församlingen slutit upp säsom
sällan tillförene.
I socknens olika samhällen flaggades allmänt på halv stång, medan vägarna från skilda håll till den gamla
kyrkan trafikerades av en oavbruten
ström sockenbor, som ville vara med
om den högtid, då deras grand old
man skulle vigas till griftero. I den
stora karavanen av gående och cYklande blandade sig även en hel fil av
bilar, som från skilda håll och från
avlägsna trakter förde vänneSoch
medarbetare från den bortgårignes
långa och verksamma lermad till den
plats, där de jordiska kvarlevorna av
den gamle bondehövdingen skulle vigas för den jord, ur vars sköte han
framr,"uxit.

Högtidligheterna togo sin början i
sorgehuset, där kyrkoherde Larsson
med en av varm känsla buren religiös
betraktelse gav anslaget till den gripna stämning, sorn sedan kom att
prägla hela den högtidliga sorgeakten.

Vid l-tiden voro stora skaror av
människor från när och fjärran samlade, då klockeklangen bebådade, att
stunden för häradsdomaren Alfred
Johansons högtidliga jordafärd var
inne. Med chefred. Vrang och f.
landstingsman V. Andersson i Slöta
som prestaverande satte sig det stora örgetåget i rörelse mot den till
trängsel fyllda kyrkan, där kistan infördes och nedsattes i det med granar och levande ljus samt en mängd
kransar och blommor smYckade koret, medan kantor Josefsson från orgeln lät de vemodiga tonerna av en
sorgmarsch tona genom temPlet.
Akten inleddes med att den talrikt

församlade menigheten sjöng Ps.
586. Kyrkoherde Larsson höll ett
gripande griftetal och yttrade därvid:
Alla Herrens vägar äro nåd och trofasthet
för dem sorn håI1a Hans förbund och vitt-

kännelse, får sitt djupaste innehåll av påskens budsJrap. AI1a Herrens vägar äro nåd
och trofasthet. Det var detta de första kristna sörjande människor, som funnits i världen, fick erfara när de blevo vittnen till hur
döden och förgängelsen fingo vika för livet
och hoppet och återlärnna sitt byte. Det var
också rnörkt och tungt då, men påskens under tände tröst och hopp i sorgsna hjärtan
genom llerrens nåd och trofasthet.

Och denna nåd och trofasthet är lika levande och rik i dag, när ni, kära sörjande, stå
i begrepp att säga farväl och på återseende
till denne eder fader och vän, som nu skall
vigas tili den sista vilan under påskens stora
löfte. Ni stå icke ensamna i eder sorg.

Edra rika mirnnen delas av många. Det är

ett stort och rikt livwerk som nu nått sin
avslutning, stort och rikt icke blott för denna
försarnling uan för hela vår bygd, ja hela vårt
län. Av trofastheten fick detta verk sin prä-

gel Vi

rninnas alla den reslige gestalten,

som väl icke hörde

till

de många ordens rnän-

derskärlek sorn gav allt väd den ägde: sin
ende son för att genom hans kors och hans
öppna grav öppna sin himmel för fqttiga
syndare, över deras stoft strålar ett hopp, ett
saligt hopp om påsk, orn den saliga morgon
när alla grifter slrola öppnas och alla stenar
skola brista, när döden för alltid skall vara
död och frarn ur gravarna skall stiga uppståndelsens jublande förlossade skara.
Det är i detta hopp som Guds barn, som
leva av Guds nåd och trofasthet och vilja
håi.la hans föribund och vitb:esbörd, sluta
sina ögon i vissheten att det som måste dö
det har vi råd att mista. Det är i detta hopp
som vi vilka ännu en liten tid :iro kvar här,
vilja säga dem farväl och innesluta dem i
Guds barmhärtiga händer. Det hoppet stå
oss alla åter, men grundat i villkoret: Den
som håller Herrens förbund och vittnesbörd.
Låt oss så a,lla bedja om den nåden och trofastheten, iom se

i all svaghet och brist ge-

nom Herrens nåd håller Hans förbund och
vittnesbörd, då d<ola ock vi vi veta, att det
icke .skall sluta med grav och mull utan med
pask och liv.

Efter bön förrättade kyrkoherden
jordfästningen, och därefter utfördes
från läktaren sång av kyrkokören.
Sedan kyrkoherden utfört begravningsmässan sjöng menigheten ps.
77: 5.
Kransnedläggningen vidtog därefter inne i kyrkan. F'örst framträdde
sonen riksdagsman Hallagård och
frarnförde barnens tack till sin avhållne fader.
Fänrik Hallagård nedlade en krans
från barnbamen och yttrade bl. a.:
"Farfar har kroppsligen lämnat oss,
men minnet lever och kommer att

niskor men vars ord i gengäld vägde så mycket mer, sprungen ur insikt och verklighetssirme. En hövding var han, en ursvensk av
den solt vi behöva så många arv och som
betytt så mycket för den bygd, han satts att
verka i. Sitt intresse och sitt nit gav han i
vår församlings och vår bygds tjänst långt levatt.
upp i sin ålders höst, ty sin kärlek till den
Kammarherre von Hofsten talade å
bygd, som'sett honorn födas, och den kyrka, landstingets vägnar
tiII dess månghan kallade sin, förblev han hängivet trogen
årige
ålderspresident, vilken bevisända in ii det sista, Och allt fick sin, prägel
sammanlagt 40 landsting: "Du
av trofastheten, trofast intresse, trofast pålit- ödslade ej med
ord.en men Dina ord
lighet, trofast kärlek, gentemot det han an- vägde
Du älskade Din
alltid
tungt.
såg rätt och riktigt. Det blir alitid mörkare
bygd och Du hedrade den. Å landsoch kallare när människor av det slaget äro
jag

tat

tingets vägnar nedlägger
nu denna krans för den mannagärning, Du
utfört och som sent skall glömmas.
Redaktör Svensson, Tidaholm,r talade å Vartofta-Frökinds domsagas
tingshusstyrelses vägnar: "Ditt arbete var rakryggat och rejält. Dina
väldigande strömrrna rninnena in i edra sin- ord innehöllo must och märg. In i
jag
att det icke är sorgens det sista kunde Du med kraft och
nen och dock tror
saknad som har den största platsen i ert irrre övertygelse hävda Din mening.
JaS
i dag utan ljr;set och tacksam,heten, ty vem vill även personligen taeka Dig. Ä
kan väl minnas annat än ljust och tacksamt häradsnämndens och tingshusstyrelvid fars bår,
sens vägnar sänder jag Dig en sista
Tungt vore det i sarrning om vi måste säga hälsning".
varandra för evigt farväl, om detta tysta avGodsägare Ericsson, Hanaskede,
sked skulle vara det sista av er rika blom- talade för S.J<araborgs läns vägföremande gemenskaps vdlsignelse. Men nu är ning. Det längsta har Du dock gjort
det icke så. Ett hopp står eder åter, ett pås- för vägväsendet. Du var med redan
kens saliga hopp, att alla }lerrens vägar äro 1891, då den första väglagen kom till.
ååa oeh trofasthet för dern som hålIa hans Du stod alltjämt kvar som aktiv och
förbund och vittnesbörd. Och därför strålar var representant för Kinneveds socdet över de kära bortgångnas stoft, över dem ken. En sista hälsning från kamra-

borla. Därför stanna vi alla i denna församling och bygd i tacksarnt rninne inför den
garnle kämpen som fallit, för allt vad Gud så
fått ge genom honom. Vi välqigna hans rninne här i,från Herrens hus. Och ni nära och
kära, Ni sitter inför fars bår. Rika och över*

i all svashet dock velat hålla hans för- ter och kolleger i vägväsendets
och vittnesbörd i arbete för det
bund
tjänst. Personligen vill jag framföNär vi denna stora och löftesrika dag samav
sitt
och
rätta,
i
överantvardande
stilla
ra ett tack till Dig trotaste, gode
församoch
vördad
följa
err
aktad
lats för att
väntt
lingsbo till hans sista vilorum skell detta ord i Guds händer. över dem som i kärlek
vara vår löftesstjärna och vårt saliga hopp' trofasthet varit kansJre sig själva ovetande
Ty.detta ordet, som är'en jublande trons be- ett svagt menr 'dock vittnesbörd om den fanesbörd

.Ps. 25:10.

som

@

I

tt/q-tl4'

ttt"t'

MEDLEMMARNA i

Vid Kinneveds skytfefö,renings årsrnöte,
som var mycket talrikt besökt, uppläs;tes

För Kinneveds kommun talade
kommunalordförande Evald Johansson och framförde ett tack för allt,
vad den avlidne varit för sin socken.
Kyrkoherde Larsson talade för

godkiindes styrelsens redogörelse för
gångna året, varefter ansvarsfrihet lreviljades kassör och styrelse.
lgfs års räkenskaper hade balanserat på
en summa av kr. 3,971:32 och kassabehåll-

och

l(inneveds Etk, $iukkassa
kallas till extra möte tisdagen den 25

april kl. 20 i föreningslokalen, Slut'

arp.

Kinneveds kyrko- och skolråd och
fra.mförde ett tack för trofast gär- ninsen var kr. 865:94.
Förening'en beslöt att även i år utdela 50
ning i församlingen.
fria
skott ti1l varje skvtt; de sk.vttar, som
reHögerförening
läns
Skaraborgs
presenterades av riksdagsman K' E. uttagas ti11 föreningens gruppskyttar, tilldelas ytterligare 30 fria träningsskott'
Johanson, Faleberg, som bl. a. yttraStyrelsen fick i uppdrag att anordna två
varit
år
många
har
under
de: "Du
styrelseledamot och ordförande i fä,tskjutningar undrer året varjämte . föreSkaraborgs läns Högerorganisatio- ningen har att i år anordna Vilske-Frökinds
ner. Var Du drog fram, lade Du i fäItskjutning, vilket även uppdrogs åt stydagen ett praktiskt sinne, surtd om- reisen.
dömesförmåga, handlings- och viljeBeslutades att även i år anordna korpo..- i
kraft. Vi tacka Dig för allt vad Du tionsskjutning, då förra årets visade stort
gjort, för trofasthet mot våra id6er, intres-se samt stor tillslutning. Vidare beför storsint gärning till gagn för slöts att i år anordna en större sommarfest,
hembygd och fosterland.
vilket uppdrogs åt styrelsen. Även besiöts
Mellersta Västergötlands brand- att inköpa 2 st. nya telefonapparater ti.ll
stodsbolag representerades av en de- skjutbanan.
putation och nedlade en krans genom
Av redogörelsen framgick, att medlemsanordf., godsäg. J. Karl6n.
talet varit 85 st., därav i R-kl. 14 st., I kl.
Den sista hälsningen från släktin- 4 st.. II kl. 18 st., III kl. 8 st. och VI kl. 5 st'
gQrna framfördes av Erik Johans- Äv dessa voro 76 st. anslagsberättigade.
Sammanlagt hade 54 kransar sänts
båren och bland andra märktes

0rd, ftireninUssammanlräde
hålies med Slutarps El. Distr.-föreni,ng

i

öwigt fr. A.-8. Vägförbättringar, f.

i Slutarps skola fredagen

den 28

april kl. 4 em.

Ärenden enl" $ 21 i stadgarna.
Slutarp den 13 april 1944.
3026
Styrelsen.

Under skolskjutning har skjutits 5,003 skott
och i fältskjutningar 1,476 skott. I{ela antalet under året skjutna skott var 11,912'

son.

till

Följande ärenden komma att be'
handlas:
1. Fastställande av stat tör fu 1944.
2. Beslut ang. höjning av gränsen
för inträdesåldern till 50 år.
3. Val av ombud till centralsjukkassans årsmöte.
4. Bestämmande av uppbördsdagar.
Stgrelsen.
3037

VABMBAT}HUSBT

i

Föreningen har med goda resultat deitagit
i många fältskjutningar. Vidare ha föreningens gruppskyttar för alltid erövrat Vilske-Frökinds vandringspokal i skolskjutning
med 31? poäng, därvid, följande skyttar deltogol J. Karlstedt med 71 p., A. Bornan med
68 p., G. Gusta{sson 66 p., G. Johansson 63
p. och B. Engdal 49 p.
Föreningen hade under året anordnat en
större sommarfest med ett ganska gott

d. Låndstingskamrater, Domänintendent B. Eliberg, f. d. häradshövdingen i Vartofta-Frökind's domsaga'
Äxel Johanson, och A.-8. Göteborgs
Handelsbank.
.Efter sorgehögtiden följtle högmässogudstjänst i kyrkan med- kyrkoh. Lärsson som officiant, och vid
vilken såväl som vid jordfästningen
den väl inövade kYrkokören På ett netto.
synnerligen förtjänstfullt sätt bidrog
Vid styrelsevalet avsade sig föreningens
att giva-ökad stämning åt högtidlig- mångå,rige ordförande G. Karlsson återval,
heten.
varefter till ordförande för 1944 valdes J.
Kistan, buren av 6 barnbarn till I Karlstedt. Styrelsen fick i övrigt följande
r\rNeorrt
roruel dålrefter tiil fa- l sammansättning: v,'ord{. G. Johansson, sekr.
avlidne, fördes
4en avlrcuxe,
I den
'miljegraven
å kyrkogården, där den A. Boman, v. sekr. R. Fridström och kassör
ybtörligare pryddes med en 4lngd L. Iiermansson.
l-blommor. Sedan dessa nedlagts
Beslutades att skjutningen å banan skall
kYrkoh.
I sjöngs ps. 395 4, varefter
taga
sin trörjan den 30 april. Till ammunigraven.
Larsson lyste frid över
i
tionsförvaltare utsågs näm:rdeman E. Gustafsson och ti1l instruktör A. Boman'
högtidligheten
y"kliga
t
TilI ers. i styrelsen omvaldes G. Karlsson
Efter aun
voro ett 100-tal gäster inbjudna till och G. Karlstedt, till revisorer A. Andersmiddag i sorgehuset. Under denna son och E. Arvidsson med G. Karlgren och
uttalade den bortgångres äldste son' A. F1or6n som ers.
riksdagsman G. Ilallagård, d9
TilI ornbud vid förbundsrnötet valdes A.
".?Imast sbrjandes tack för den välvilja
Boman med J. Karlstedt som ers., tijl omoch uppmärksamhet, som ägnats den bud vid Falbygdens fältskyttekrets Ä. Bo-;
käre ööh djupt saknade bortgångnes man med L. Hermans,son som ers. samt ti.l1
i
minne.
kassörer för föreningens' somrnarfesrt J. i
därerinrade
Kyrkoherde Larsson
Karlgren och A. F1or6n.
i
vid åven om, huru varmt fästad den
nåimndernan
riktåde
E{ter
sammanträdet
.
de
l
gamle häradsdomaren -varit vid
Erik'Gustafsson några ord till tack för det'
minvarefter
psalrnerna,
Walinska
ordf. nedlagt för'
neshögtidlighetens högtidtiga stäp- stora arbete, den avgåendeulder de många
Kinneveds
skytteförening
att de församlaning
- f=örhöjäes med
som ordf. i föreningen, i
de samfällt sjöngo Psalmversen år, han tjänstgjort
varefter tal. utbringade ett leve för denne.
sävandra"
här
vi
medan
"Bröd.er,
Den avgående ordf. tackade för det stora
som en sista hedersbevisning åt den
förtroende
som visarts honom samt tackade
vördade bortgångnes minne.
styrelsen för det goda samarbete under de
10 år som han varit ordf. i föreningen.

SLUTARP fiåUes öppet å fötjande
tider:
För Damer fredagar kl. 1?-19.
För Herrar lördagar kl. 1?. 19.
Tiden 1 maj-1 növ. för Herrar kl.

t77-20.
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Fant-Bibi Lindgviqt
Gaby Stenlerg-Erik Berglund
Georg

[n vår I uap
E4

s,venS.fu

bewdEkaprfitry.

Vngve Stoors
Hawaiionkester

l(ommer till $LUtARP
den 10 och 1tr juni.

3020

Id,vottsföreni,ngen.

I
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J. A. Nilsson, Slutarp.
3046

Tel. Iiinnarp

106.

&ftonLlnder:hållning
anordnar I{INNABPS SAMHA.LLBFö&ENING lördagen ilen
75 apri,l, kI. 20 i, N. T. O:s lokal, Ki,nnarp.
Föredrag av folkskollärare Arthur Ni,lsson, Vårkumla, över ämnet: "Nå,gra il,rag ur suenska.folklynnet.
Frå,gesportttiulan meilan Åsarp och Kcnnarp,
Sketcher. Så,ng av K. S. F.-kuartetten.
Musik. Paketaukti,on. Kaf feserueri,ng m. m.
Inträde 1 kr., barn 75 öre.
Paket mottagas tacksamt.
STYRELSEN.

I

"'..

Af{onuntlerirålhring i Kinnarp.
I Kitttta"ps Sarnhiinlsförenings afton'
lunaet'lrottn;tlg i: lördags kväll hade
Bsamlat en fuiltali$ ,Publik.
I Programmet'.ihleddesi av I(. S. F.!kvartcl'"en med. egen välkomstIsung. Därefter löljde föredrag av
Itottostoott. A. Nilsson, Värkumla, över
lämnet: "Nagra drag ur svenska folk-lvnnet",, därvid töredrSgshållaren pä
l$tt cset oel-terhärrnliep, sätt gissla!de.svönskens karåktänsbrister. Men
tsvensken har också många vackra
lkaraktärsdrag:: Rättframhet, ärligthet'ooh önskän att bistå nödlidande,
!framhötls särskilt av talaren.
I f. S:..f.-kvartetten sjöng därefter
{Friebergs, "Sångarfanan", "Dåne
Itit ...'i samblllör i Orphei drängar".
I AltmAnbitrdningstävlan rnellan iag
Strun Åsarp och Kinnarp vanns av
f Äsarn rred Z+Yz p. mot 23t1, P. för
iuittnä*pr Lagen hade en hei del svå-

2olq-c{.

!

H

lsida.

I Pa

programmet förekom vidare
lkaffeservering, paketauktion samt
lsketch. l'rogrammet avslutades med
l"Du garnla, du fria". tflq-t'tq'
I
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E

(Under denna lubrik införes från läsekretsen
artikiar oberoende av den stån<lpunkt
rerlaktionen sjä1v intager till dem')
Aftonunclerhållning i KinnarP'
\led anletlning av rclerat i Falköpings Tid-

ning clen rB/4 med ovan'stående rubrik bedja
vi hiirmed få frarnhå11a, att vi på det bestämrlaste taga avstånd frår-r referentcns uppfattning clå han skriver "att Äsarpslaget vann i
alimänbildnirrgstiiviingen f:ir anrses vara en
a1ltför irlskvärc1 värdesättnir-rg av lagcts pre-

stationer från tär'lingsledningens sicla"' Vi
förklara här'med som vår åsikt, att poäng-t
bedömningcn var fullt riktig, samt att Äsarps-

med all
i laget, som var ett jämnt och bra lag,
I rätt hemförc1e scgcrn. Något {e1 {rån tär-lingsledningens sida vid poängbe<Iömningen före1

il,^^

-^i

''

I

I
l-

i solskensfilmen

i

nob. Bärnshog.

I

r; ?/p,."tu"
i söndacs anordnat terränglöpning,
varvicl till följ;1 av regt't blott 7 man stä11de

KTNNARPS

hadc

upp. Följande resuitat nåddes: klass r,z,roo
.neicr: r)'K. E. Augustsson /,48; z) G. Frisk
, 7,.59. I(lass 2, r,5oo rneter: r) O. Frisk 6,S6,6;
i:) E. Kjcll{rr 6.4o.2. Kla"s .1. 8oo nteter: r)

StYrelsen'

$ul öuer Klnra

Stor

följande,

å

i

H. Alfredsson, Grolanda, zt tr; Y. Johans- |
son, I(inneved, zo; A. Boman, d:o, 16 och G. I

Oskarsson, Vartofta, 16 tr.

III

:

S. Gustaf sson, Grolanda, 19 tr.; K. Johans- i
son, Brismene, rB; B. '1'orstensson, Faiköping, !

rB; NI. Augustsson, Grolanda, r8; B. Vård6rr, !
Vartofta, 16; L. 1-orstensson, Vartofta, t5; J. l
Karlslcdt, Kinnevcd, t5 tr'.
.
Klass II:
i
S. Neiiman, \-:Lrtofta, r6 tr.; H. Arvids*on,.
Kinn,evcd, 16; B. I{lasson, Vartofta, r5; K.i
Asp, Kinneved, t4; K. Johansson, Vartofta, ]
i'1 ; B. Andersson, Varto{ta, 14; G.Karlstcdt,
Kinrrcvc,l, r4; C. Tohansson, Kirrncved, r.t; S.
Ahlqvist, I(inrreved, rz; O. Anclersson, Kinne-;
vetl, r:; (i. Silrentlcr, Kirrr:evc,l, tz; I-. Her- |
mansson, Kirrneved, rz och I(. Bi:edholm, Gro- i
landa, rz tr.
:

.

Klass

I:
13 tr.; Äkc TorJ. Nilsson, Gr-olanda,

R. Fredriksson, Kinneved,

stensson, Kinnevcd, 9r;

9; S. Ahlin,

Kinneved,

Jåla,6 tr.
Insatsskjulrring

var

8,

och

ll.

anordned

Svcnsson,

i

sambanri

med fältskjutning och fick följande utseende:
Klass III o. IV:
S. Gustafsson, Grolanda, 6/zs; I{. Johansscnr, Vartofta, 6/tS; ll. Vård6r, Vårkumla,

6/18; G. Oskarssorr, 6/17; H.Alfrcdsson, Grolanda,

6/t7; A.

Bornan, Kinneved, 5lzz; G.
5/tB; J. Karlstedt, Kinoch X'{. Äugustsson, Grolandä,

Gustaf sson, Kinneved,

nevcd, 5/t6, '
5/ t6.

Klass

I

o.

II:

S. Neiiman, Vartofa, 5/tz; R. Andersron,
VartnIta. 5/o: T. r\r'dcrsson, ,Gro1arr.la. 4/r3;

hålles med. Slutarps El,. Di,str.-före'
ntng i Slutarps skola fredagen den 28
april kl. 4 em.
Ärenden enl. S 21 i stadgarna.
Slutarp den 13 aPril 1944.

3026

I

Kinnarpslaget.

0rd, f örnningssammanträde

på sitt allra bästa solskenshumör

E

Fö,

$T,YMPIA
EDVARD PERSSON

segrande laget med 79 tråltat och fick med
dcnrra seger {örsta irrlccknirigcrr i drn för årct
inköpta vandringspokalen, som tvåa placerade i
sig Kinneved mcd 69 träffar.
Antalct skyttar var ganska stort, och även !
hemv:,irnet <le1tog med några mannar. Place- i

Klass

Sigv. Andersson 3,36,6.

SLUTARP

Kinneveds skyttedörening
hade annandag piLsk anorclnat fältskjutning
för Vilsi<e-Frökinds f:iltsk)'ttckrcts och hade
även då sin egen vårfältskjutning i samband
med denna. Vädret var dct bästa tänkbara.
Tävlingen ägde rum mellan följande föreningar med s-mannagrupper, nämligen Jäla, Brismene, Vartoftä, Grolanda och Kinneveds skytteföreningar. Grolzrnda blcv som väntat dct

ringen blev

i*;"a,

lra frasor att besvara. Att åsarpsi^"
itaget ånn får anse*, vara en alltför
atstvarC. värdesäbtning av lagets
! prestationer från' tävlingsledningens

ulq-\q.

Klass IV:

f,

i

nsänt.

SKYTTE

SOlYXmE.e.R,ffffiSW

anordnar Kinneaed's B. -F., B. L. K. F. och S L.. U.-aud'el'ni'ngar å Idrottsplatsen i Slutarp dcn 12 och 13 aug. Törechag av statsrårl,et Rubltestatl.
I(om,midteraile.
Vidare framdeles.

I

I

i
S. Ahl,rvi't, Kinrrcvr,l, q/tz.;..N.lrTciiman, \ urtoltn.4/t:; G. Silrandcr. Kinneved, 4/tt;' K.l|
Bredlrolm, Grolanria, 4lg; I-, Hernansson, I
Kinnevcd, a,/8.
I

*/q

Ut lill rhosr!

-r4.t"\.

Vare sig det regnar eller vårsolen skiner:
stå i morgon funktionärer treredda att ta emoll
friluftsiolk och andra intresserade vid star.ten för årets Riksorientering. Ärets elegantar
silvermärke är särskilt åtråvärt för alla dt:
massor som tidigare erövrat mässings- octl

bronsvalörerna. X'{en även utan märke kunnavi
garantera en verklig behål1ning för dem sonr
väija Riksorienteringsbanan för sin söndagspronenad.
I Kinnarp står Kinnarps lF som arrangör'
I morgon blir det start kl. ro, den 3o april och
7 maj kL 4. Start vid Ulricehamnsvägen z'1i

km. irån KinnarPs. Karta utlånas.

ÅRSMöTEN. .LIq
.ulrl.
Slutarps ldrottsplatsförening
har hållit årsmöte. Av styrelsens och revi sorcrnas berättelser framgår, att föreningerl

lrar 57 medl. och att kassan under året balanserat på kr. rr,5og:16. Idrottsplatsen har
varit uthyrd till Slutarps och Kinnarps Idrottsföreningar för träning och tävlingar samt till
olil.;a {öreningar för fester. Föreningen har
uncler året anordnat en s'ommarfest.

Styrelsen har bestått av följande personer:
',-/. Johansson, ordf., E. Sand6n, kassör" O.
l'ii1sson, sekr., G. J'ohansson, v. ordf., E. Sa-

J. Karl6n och V. Dah16n.
l'ili ordlörande är 1944 omvaldes V. Johansson. . I tur att avgå ur styrelsen voro hrr E.
:.rrrclsson.

Sand6n, E. Samuelsson och V. Dahl6n; samt
liga ornvaldes. Styrelseers. äro R. Johansson,
G. Ändersson, G. Johansson och G. Gustavs'
son. Till revisorer omvaldes hrr Ivar Gustavssorl och J. A. Nilsson samt till ers. hrr V.
Pettersson och O. Johansson.
Från Kinnarps IF förelåg ett önskemål om
att föreningen skulle göra iordning kastringar
för kula och diskus, vilket även ,blev beslutät.
Sorn vaktmästare tillsattes J. Karl6n. Beslöts
:.it rrndersöka möjligheterna ti1l anslag från
l:irii.irlroftsförbundet för vissa förbättringar
li iotbollsrrlanen. Styrelsen fick i uppdrag att

upprätta p14n

för

föreningens verksamhet

samt att handhava uthyrningen av idrottsplatsen.

En

häst,

2 irr s&mt en r.-fri kviga, lrfz iv
till salLr i Sör'b;., Kiiinarp.
G. Persson.
3b40
VID RII{SORIENTERTNGEN

i

sönclags startade 14 st.,

raile provct med

I

KINNARP

vilka samtliga kla-

glans. t-Sll-ttq.

tv{q-q{..
Avstyckning av ornråtle vid Slutarp.
Såsom yttrarrde i ärer,rde angående
avstyckning av omCåde å SlutarP
ödegården 11e i Kinneveds socken
har överlantmätaren anfört bl. a.,
att han i skrivelse till förrättningsmannen anmärkt, att styckningslottens ovanliga utforrnning iöke rrotiverats i förrättningshandlingarna. I
förklaring häröver har förrättningsmannen framhållit, att ornrådet huvudsakligen vore avsett till industri
ändamåI, att utrymme erfordrades
för upplagsplats sarnt att infart behövdes från de båda gator, som i norr
och söder angränsa det kvarter,
inom vilket styckningslotten är belägen. A/B Slutarps Möbelindustri
synes nurnera hava f,örr'ärvat även
den till styckningslottengränsande
fastigheten Slutarp ödegården 135
och har till ägodelningsdornaren ingivit ansökan om sammaniäggning av
denna fastighet med det avstyckade
området.
Av länsarkitektens utlåtande i
ärendet framgår, att den uppkomna
industribebyggelsen motverkar tilllämpningen av förefintliga utomplansbestämmelser och även förhindrar bostadsbebyggelse i den närmaste omgivningen. Dessa förhållandlen synas erneliertid hava uppkommit därigenom, att byggnadslov lämnats till uppförande av vissa industribyggnader. Nämnda olägenheter
synas icke kunna undanröjas genom
att fastställelse å avstyckningen vägras.
Med anledning av vad länsarkitekten anfört om åtgärder till förhindrande av olämplig bebyggelse och

tsnTnsffiJq.,tR"
Hästar och nötkreatur emottagas
på somrnarbete på
Nfiöruo'rps ,gård;
Itunstgödsladc betcn. Släppning

omkring 1 juni, varom närmare
frarndeles. Telefon l(innarn 54.
IlIllHIililililtntt

vÅnpnsr

söndagen den 30

kl. 15.

Meclv. pas-

tor H. Olsson, Trädet, A. Andersson.
Sång och musik från Äsarp.
Kollekt upptages. Kaffe serveras.
3407
Alla välkomna.

IIIYMFIA

E

SLUTARP

Fwdlet

Vi hava ännu kvar ett mindre
narti

vÅx#
till

{/tr{

halva priser.

späqnande svensk

till

film som kan

de bästa.

Ett STO,
1 år, fux bläs, prernier.-ber.,.till salu

i

l"4tb!tk"!LKt;,T"dr?.

g6+5l

Potati'$,
Prima matpotatis önskas köpa.

J; A. Nildson, Slutarp.

3754

Tel. 106, Kinnarp.
Slutarps

}ll.

rillelserr

gått

Irrmoic].

l:,

Av

11r | ) 1,.. r-^.11^r.*..

t!l'

i,

Distr.-förening

hö1i den z8 apttl sammantriitle.

utomplansbestämmelser
och bygghadsordiring för området
vid Slutarps järnvägsstation synas
vara tiilräckliga för erhållande av
ämplig fastighetsbildning och bebyggelse. I varje fall torde det icke för
närvarande vara påkallat, att förordna om byggnadsplan för området eler del därav.

lJ

årsbe:-

i

förenirrgcn nrctl till-anrnrarrs ro5 andc'l'{edlcmsantalet viri årcts slut var z6'z
mccl 2,99r andelar. \rin-st- och fiirlustl<onto
b:rlanscradc på kr. 4o,ozo:37, utgåcndc balans
på. kr, iz3,z5B:58. Ärs- och revisionsberiittelserna goclkändes och ansvarsfrihet beviljadcs.
Till ledamöter.i styrelsen omvaldes Ivar.Gus-

lar.

talsson, Slutarp, och Torsten Eliasson, Gropag.
Lutlra. Övriga sll r'cl.eletlanrötcr är'o Verner

I(yrle*., Nils

Johansson, Västorp,

sarnl G. Karl6rr, Slu1arp. Till styrclscsuppleanter omvaldes V. Olsson, Alarp, O. Sanddn,

2
st. arhetare
för
helst
:-

Barnförbjuil.

Imgegirrt

rdknas

fastighetsbildning i -närheten av
nu ifrågavarande industribyggnader
framhåller överlantrriätaren attnu

rnöbelI'ngre, med ihtresse
fabriha,,tion erhålla anställning vid
A.-8. S'lutarps Möbclindustri, SIwt3705
erp. Tei. Kinnarp 45 , ",

Kl. 8 em.

Eyewtsen.
En

Adamsson,

SLUTÅRP

öruulc

s

SONJA WIGERT
ANDERS HENRIKSSON

fastställda

$lutarps Missionshus

tt

Slutarp, samt O. Jchansson, Klockaretoraten.

Til1 revisorer or.irvaldes riksdagsrn. G. I{allagård, samt G. Eriksson, Hallag., med J. A.
'Nilsson'som. suppl,

6[s,-qq

I

Kinneveds Skytteförening

,S,4 lY A) Ig ru-s

anordnar

ALLA' ALLA' AI"LA lyssna vi

Vngue Stoors l{autaiorkeste{

i'SLIITARP d. lO o. 17 jumi,.

Idrottsföreningen.

Stor

Sommarfest
denloeh2juli,

3356

Kommi,tterad,e.

WIIske och Luttra
nls -q1.

segerrika i
FM-terrängen.
Frisha fläktar

Det rr:te

i

Kinneveds m. fl. socknars
Hingstförenings hingstan

$rökinds kristidsnämnd
utdelar nya beredskapskort A 4 och

nyaäggkortÄ4i

stå tillgängliga å
SIGGAGÅRDEN, SLUTARP,

Hassla, Kinnarp, månd. den 15 kl.

10-15.
Vårkumla skola tisdagen den 16
kr. L5-77,
hos handl. Carl Johansson, Brismene, tisdagen den 16 kl. 15-17,

juniorklassen.

Falbygdsmästerskapet

i

terräng

gick i söndags av stapeln i Broddetorp rned
Broddetorps GIF sonr arrangör. Av de 36
anmälda löparna ställde z8 upp till start. 14

seniorer och r4 juniorer. Banan gick i terrängen runt Gullängen och mätte c:a r,8oo m.
Den sprangs två varv av seniorerna och ett
varv av juniorerna.
Seniorklassen dominerades, som väntat, av
Wilskelöparna, där Evert Andersson vantl en
välförtjänt seger efter ett synnerligen välberäknat lopp. Vid varvningen ledde E. Fant,
Wilske, med Gösta Alexandersson, Kinnarp,
tätt efter. Evert A. låg här trea. Ute på banan gick han sedan om sina bägge konkurrenter och hade sedan ledningen säkert i sin
hanrl. Lagsegern gick överlägset till IK Wil-

IR M

fx, bls, vb. A-8, avgift 80 kr.

f,r{}trff'Et/rt

i Kyrkskolan, Börstig, fredagen d.

19 kl.

15-18

och

fx,bls. pr. silvermedalj, avgift 70 kr.

Stutarp und.er expeditionstid.
I iPersonkort
I
och gällande talong till

sgEkg

äggkort medtages.
; Slutarp den 11 maj L944.
3884

fx bls, vb. B, avgift 50 kr.
Tel. 115 Kinnarp.

Ord,föranden,

SlllMlN!t!!tilrrilntIru!uItl

g snyÄdtrf,Ä
SL,I.JTÅRP

It!mfiItE!!il!t1!l
s

Fg'WX

t>{S-cut.

öNpAc

Kl. 6-8

Stormatch

\fatchen mellan Flo,by

3889

i

Stutarp.

IF och Slutarps IF
i morgon väntas ge

å Tzingavallen i Slutarp
en stor publiktillströmning från Floby samt
från Slutarp och Kinnarp. Säkerligen kommer det att bli en intressant uppgörelse, inte
rrrinst beroende på, att en viss rivalitet råder

ern.

Barnförbjuil.

föreningarna emellan. Floby har

ske. Striden om andra laget blev däremot
järnnale, endast z poäng skiide mellan Kin.

ju

ävenså

att kämpa för seriesegern. Kl. r5,3o blåser
T. Gustavsson, Falköping, till spel för säson'.

narp och Wilskes II-1ag.
Juniolklassen visade friska fläktar'och för

gens kanske mest spännande och bästa match.

återväxten inom Alliansens löpargarde behöver man tydligen inte ha några bekymmer.
Striderna om placeringarna blev här b€tydligt
hårdare än bland seniorerna. Luttrapojkarna
voro framgångsrikast och hade 3 man bland
de bästa. R. Eliasson vann nied klubbkamra-

VARTOFTA-FRöKINDS SLU:S KRETSMÄSTERSKAP l?ll--q"t.
i terränglöpning gå:' av stapeln i morgon

ten

S. Albertsson

trea och

och Arne Andersson

med Kjnneveds SLU-avd. som arrangor' lJanan mäter 2,ooo m' och löpes r varv av junio-

rer och 2 av sen. Samling vid
Kinnarp, kl. ro,3o.

som

fyra.

En<last Stig Andersson, Tiarp,
förrnådde tränga emellan på andra plats.

Resultat:

Seniprer. Klass I:
r) Evert Andersson,
Wilske, r3,r3,4 (Falbygdsmästare) ; 2) G.
Alexandersson, Kinnarp, 13,29; 3) K. E. Pettersson, Wilske, 13,33; 4) Nils Gustavsson,
Tiarp, r3.5o' 5) B. Xlagnusson, Wilske, 14,o5.
Klass II: r) E. Fant, Wilske, 4,r4; z) K.
E. Fant, d:o, 13,53; 3) Sigvard Johansson,

$$u[ar$s

IK

Karleby, r4,oo;

4) P. O.

tF-flolry

r1,27.

Wilske

II

z7

p.

g.

Pettersson, Stens-

7p.; z) Kinnarp

?S

p.i

io)

Rune Persson, Wilske,

I.

:

F.

'törsta gången för säsongen
I r,, lördrigen den 2O rnaj.
t;l

0äns oeh

$$rw$ riaifiar
8-12.

En beg. nyrenoy.

till

salu.

3936

Sand6ns.

8,or,

ORD. PASTORATSSTÄMMA
med Kinneveds pastorat i Rossbackens skola måndagen d. 15 maj 1944
kr. 15.
Kyrkostämma efteråt.
3836
Ordföranden.

Karl"Erik Sandbar$s $wirtulyra
)l
Kinn*rps I. F.
!

I

Kinneved.

Kinnarp

öppnas

1 SLUTAEIP

; z) Stig

Andersson, Tiarp,
7,26; i S. Albertsson, Luttra, Z,3o; 4) Arne
Andersson, d:o, 238;5) R. Lundgren, Wilske,
7,52; 6) Eldor Andersson, Kinnarp, Z,S2,t;
7) Sven Eriksson. öja, 7,52,2; 8) S. Benets-r
son. Karlcby, 7,54; il Evert Johansson, d:o,
7,58;

Fm$frffiffitrkffiffie

3)

Jrrniorer: r) R. Eliasson, Luttra, 7,4 (Fal-

bygdsmästare)

i

å Tångavallen, SÄutnfp
söndagen den 14 maj kl. 15.30.

torp, i4,o9; 5) K. E. Augustsson, Kinnarp,
_,.L"-g, ,r) Wilske

lr

festplatsen'

CvkKww
d

TJT,YMflIA
SLUTARP

Huskuarna, Små,l,anels Ori,gcmal och,
Monark.
Äverl begagnade däribland en 2-hjulig transportcykel.
Cykelreparationer, ugnslackering, alla kulörer, utföres till billiga pri-

LARS

N'ANTSF'ION

Ust hrinner uil $ld

S. Ahlins Repuratiansaerltstad

Ki,nnarp.

Kl. E em.
BarnfdfliJu.il.

INGA TIDBLAI)

ser.

Hallsiing,

AG

Svensk film på toppen.

3886
HI

KINNEVED.

Kinneveds skolor. t6fS-q4'
Skolöverstyrelsen har medgett, att
en den 1 juli ledigbtivande ordinarie
småskollärarinnetjänst vid Sörby
srnåskola i Kinneveds skoldistrikt
får återbesättas i vanlig ordning.

räkenskaperna
rdi

5-1.

2oo l)cl'soncr äsågo

rrppgörelsen. Floby stä1l<1e upp som favoriter, men som tidigare vid dessa lags sammandrabbui:rgar var utgången ori.s. Slutarp visade {rån starten cn verklig cnergi och s(.gcr-vilja och redan eftcr en rninut 1åg bollen i
Flobymålet inspelad av hy. J. Andersson. lulen
Floby gav inte upp för dcnna kalklusch och
kunde efter några vackra anfa1l utjämna till
r-r. Nu började det verkliga spelet, farten
drevs ulp och hårdhetcn började komma
fram, mcn den gode domaren hadc ögonen på

Vid efter hällen kyrkosttimma

het.

EilHHilEt!uililHrnttililil!Hililuttt|ilnEuttF

sörunac
5 mgyl$,99,å79
f
"::.*.T::'*
KL 8 eru.

KI}JNARP:

E
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!
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DAGMATi

EBEEsEN,

KAXIL:ARNE

HOLMSTEN,

Eor,vnD,
rcal FrJErM.

&
ä

JC,r{N

E

g
=

E

kaåske en av de bästa i dcna serie, drev

på
pål,ass-

, Gla'dj,en sl;ir.högt
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iör frrllt. Centern E. Andcrssr.;rr var
lig vid en liten situation frarnför Flobymålet

FOTBOtt

och gav Slutarp ledningen. Anfallen växlade
ofta, mcn Slutarp övertygade alltmer 'och kunde öka till 3-r i slutet av halvleken genom vy.
G. Ingcrhagc.
Andra halvlckcn börj:rde med en kort men
kraftig press mot Slutarps mål. Densamma
avvärjdes dock av Slutarps försvar, som för
dagen arbetadc storartat. Spelet gick sedan
övcr till hemmalaget, som spelade frarn dct

Slutarps lF-tFK Fatköping B
å TÄNGAVALLEN, SLUTARP,
sönd,agen d,en 27 rnd,j kl,. 75,90.
4457

ena anfailet c{ter dct andra och målchanser
saknades inte. Hy. J. Antlersson gjorde i
tnittcn av halvleken dct fjär<1e må1et för Siutarp. Dagens enda hörna kom rf minut före
full tid. Den placerades i må1 vid klungspel
framför Flobybuygn av hi. Svcnsson. ro sek.
före full tid fick Floby straff, vilken dock
vackert räddades av Rntman i Slutarpsburen.
Sl F:s sprlarc vi'ade övcrlag gott spc1.
Floby bör framhållas hy. Klarkvist, ch. och

*

S$Le$*1l,gqq-q$qrytw.
Forts. söndag

kl.

13 och tisdag

kl.

rg.

u(s. qvl.

Tiarpr-6urlavsron
lemängmäslare fA.SLU.

=

e W& ffimmesHmwånsffs&tr

ccntern visade dock en mindre god sida. Slutarl, sum såg ut alt ha en verklig glans,iag,

föredrogos

Iröriilitjrring nv jårnvägsmå,rk. u l s'1\'
Halm*tad*Nässjö jårnvägsbolag
har begårt att från Landeryd-Falköping Rantens järnvåg för försäljning få *vstyeka ett område om 1500
kvm. vicl $lutarps station. Ornrådet är ej behövligt förjärnvägen och

=
E

allt och bromsade upp det hårda spclet. F'loby-

måndags, varvid

även räkenskaperna och beviljades ansvarsfri-

i afton till Kanl-Ertk Srrrdbbrgs
Swingfyna I Festparken, Kinnarp. Gör ett Liesök,
4117
Kinuarps I. F.

Intresset för matchen mellan rubr. las var

i

för det gångna året föredrogos

och ansvarsf rihet'beviljades.
"

d}f ea&B

slutarp stog serieledande
':',fr, Floby:
stort. Ornkring

,i:f''?:

o

Södra Skaraborgsserieil.

' som värrtal

zrls-qut.

Pastoratssttim'ma hölls

s. I.

.F.

Vartofta-Frökinds krets av SLU första mästerskap i tcrränglöpning avgjordes i söndags
mccl Kinnevcds SLU-avd. som arrangörer' i
seniorklassen segrade favoriten N. Gustavssin, Skörstorp, övertygande och går tydligen

mot en stark friidrottssäsong. Juniorkiassen

blev en

spurtuppgörelse mellan Slötas och

Luttres lovanrlc juniorcr.
De bästa resultaten blevo:
Scniorer, 4,2cfi m.: r) N. Gustavsson, Skörstorp, 15,46; z) K.-Ii. Augustsson, Kinneved,
16,zz; 3) R. Cardell, Karleby, 16,33.
Jrrniorer, 2S(n m.: r) G. Ek, Slöta,8,zz; z)

S. Albertsson, Luttra, B,z5; 3) S. Larsson,
Luttra, 8,27; D S. Johansson, S1öta, 8,4o; 5)
G. Svensson, Tiarp, 9,o4.
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Vsldemar Fiyhl,

4tB0

rnålvakl.

Domarcn, Torstcn Gustavsson, hade hcla ti,lcn malchen i sin Land.

UNGDOMEI{S IDEOTTSVECKA

Södra Skaraborgsserien.

I

I{TNNA,RP IbT,.'111.
a'lorrJlras.av
K_itr_r'ar;,s I F. Tävlirrgarna
.
1a hlrsri hinrmcl"[ärds,lag kl. r3.

i

bör-

|

I

Frått fandskommunerna
Kinneved. ,
OFF'ENTLIG VACCINATION
äger rum i Rossbackens skola tisdagen den 23 maj 1944 klockan 2,30 eftermiddag.
Föräldrar och målsmän uppmanas
tillse att överåriga oympade barn bliva vaccinerade,.
4031

H iils ou å,r d,sn d,mnd,

en .

Friluftsbadet i Kinnarp. wk-'4vl'
Samhällsförening inbju- Kinnarps
der
även i år den friluftsbadande all-

mänheten till sommarbad i Västarpsbadet, vilket nu är iordningställt för
säsongen. Enligt uppgift från styrelsen för sa.mhällsföteningen kommer man även i är att upplåta badet
kostnadsfritt, vilket ju är särskilt
erkännansvärt om man betänker det
arbete som är nedlagt för att få badet iordningstiillt och det underhåll
som erfordras för att hålla allt i ord.
ning.
Initiativtagarna till Västarpsbadet
äro all heder värda för att de. trots
motstånd från sina håll, genomförde
anläggningens tillkomst. :

Fioby-Bjurum 6--o

Slutarp-IFK Falköping B
Äsarp-Stenstorp 2-7

z-z

I,Iullsjö-TGIF B r-3
Floby IF
13 II o z 49-18
TGIF B
13 ro o 3 5z-28
I,ILrllsjö IF
138 o 5 5e-3o
ItrK Fal,k. B
136 r 6 4o-38

Slutarp

Stenstorp

Bjurum
Äsarp

zz
zo
16
13

n6 t 6 zg-3r 13
136 o 7 45-38 12
133 o ro 22-53 6
o 70 22-73 2
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KINNARPS I.

S"

Oväder på Falbtgden:

Lcdr.rgåidon kuEf;vnökfan
tröd öch jos"d Iu$fen.

rarna i huset upp, och då jag kom ut
fick jag se, att en stor däläv iadugården hade vräkts omkull. Strax efter började det brinna i den kullblå-

sta delen, varför jag alarmerade
brandkårerna både i Falköping och
Ki,nnarp.

E

o/s-<:,t,.

Svåra härjningar

i

Kinneve gch Göteve.

Ett krafti,gt

lar

oud,der drog i, Eå,r mtddag fram öuer ui,ssa deau Falbygden och sttilld,e p(t, si,na sttilleh ti,ll star förödelse.

Åskan knallade, haglen smallrade orh sformcn uen. Ock allt
d,etta i månaden maj. Detta ourider följdes senare au en
bel snöstorm.
I Kinneue och Göteue uar det i,nte nog, med, åskarhagel och
storm, utan diir hrir jad,e iiuen fornnliga cykloner) sarn urrikte kull'
lad,ugård,ar, knd,ckte triid, och stdJ'lde till med, stor förödelse.

iEl

.F

Säsongens mest orntyckta

Stora träel knäektes som
tändstickor
Även i Göteve har man haft påhälsning av en cyklon, som där kästade omkull delar av ladugårdarna på
gårdarna Backor och Stommen.
Vld tvåtiden blev hår ef,t Täralt
oväder, såger lantbrukax'e Ragnar
Götlind, Baekor, då F'. T. får honom
på tråden. Stora träd knäcktes.som
tändstickor, och bland annat var detta fallet med en ask, som var ungefär en rneter tjock men.en aning rutten inuti. Andra grova träd rycktes
upp rned rötterna och kastades Iång
vä9.

Jag v&r inornhus under ovädret.
Det var ett'fruktansvärt dån och

brak, då och då genombrutet av åskknallar. Jag kunde se hur träd blåste ned, och ovädret var så kraftigt,
att flera fönsterrutor i boningshuset
krossades. Då vi kornrno ut. rnöttes
vi av en stor förödelse: ?aket på hela
ladugården samt ladulängan voro
omkullvräkta och stora bjälkar voro
knäckta. Själva timringen på ladugården hade ovädret doclr ej rått på,
varför inga djur kommo till skada.
Vid gården Stommen, vars ladugård ligger endast 200 meter från
ladugården'vid Backor, hade även
ovädret gått härjande fram och skadorna där voro i stort sett av samma
art, som de vid Backor. Denna gård
äges av lantbrukare Nils Svensson.
Ja, detta äro de olyckor förorsakade av ovädrets'härjningar, som i
r kväli hade kommit till vår känne-

m. Förvisso har ,förödelse anstälits även på andra,håll av detta
minst sagt r'nakabra väder
dersehönen Monat Mai'

i.m,

wun-

;11

'l
:'
i'
bå-is'
.E[gr er &åA ståånercf
på SOMNIARFESTEN I SLIITARP den 10 och 11. juni, diir

t!g'

-

det

YNGTrE STOO&S IIAWAJI-KAPELL svarar för dansmusiken.
s. r" F.
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Wi träfffis
i afton

$tffi

ffillfffwi

Fnstfnr h$n , [i,nfi$i$'
SAMHÄLI,SFöN.MNINGEN

tI

Em poämg skäfide
TGilF

i fri

och artnandagen I

Knmmarp"
idrott" (s-a4'
@cH?

"Diskxring" i stafetten avgjorde.
Fria idrottssäsongen inleddes annandagen

i Tidaholm med en klubbmatch meilan Kinnarps IF och TGIF' Tack vare en diskning
vann Tidaholmarna den mycket jämna upp-

görelsen rned siffrorna 57-56. Så vidare
iångt tycks idrottsmännen inte ha hunnit i
sin träning och resultaten vor'o över lag
högst medelmåttiga. Tre personliga rekord

sattes dock nämligen av Gösta Arvidsson,

Kinnarp, och Berndt Sund, Tidaholm, i kuia
pä 12,52 resp. 11,35 samt av den sistnämnde i
viktkastning på 14,56. Denna gren ingick ej i
klubbtävlingen utan kom med, därlör att
TQIF deitager i Svenska serien i fri idrott,
där viktkastning ingår.

I
I
I

Dans - Spel oeh serveringar

Kinneveds m. fl. socknars
Hingstförenings hingstar
stå tillgängliga å
srccacÅRDEN, SLUTARP,

II R EFLE*
I HorrEuR
f*,

lfx,bls.

I

,l
,lr--

Antt. Herib'ertz orkdstcr

bls,

v!. AB, avgift 8p kr.

pr. silvermedalj, avgift 70 kr.

Klnnarps I. F.
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Sötlra Skaraborgsserien.
GIF-SlutarP tvfs'qq'

Tidaholms

StenstorP-FlobY

Bjurum-ÄsarP
Falköping-Mullsjö
Tidaholm slår Slutarp. I Stenstorp blir det
säkerligen en oviss match. Floby har det

trassligt med laget, mtn bör dock kJara en po-

äng och har därmed seriesegern bärgad' I
Bjurum blir det jumbofinal och den siutar
oavgj.ord, medan Falköuing slår Mullsjö'

S TI]UT

fx bls, vb. b, avgift 50 kr.
Tel. 115

Kinnarp.

3889

Resultat:
100

m.: 1) B. Gustav-sson, Tidaholm

R. Sten, Tidaholm, 11,6; 3)

A

1\'5 2)

' Kinn-

Ohl.sson,

arp, 12,3; 4) Y. Frisk, KinnarP,

12,7.

m.: 1) B. Gustavsson, T, 55'4; 2) A''
Ohlsson, K, 57,7; 3) L. Eriksson, T, 57'9; 4)
400

K.-E. Augus,tsson, K,
1500

luhllnurn$f$$t|[uh$t$r
(25 ärs)

58,4.

m.: 1) G. Alexandersson, K'

G. Frisk, K, 4,30; 3) G. Nilsson, T,

4'18; 2)

4,33.

SL IJTA
l0

I{öjdhopp: 1) R. Falk, T, 1,60; ?) G. Arvidsson, K, 1,58; 3) R. Sten, T, 1,52; 4) N.
Svensson,

K,

7,45.

Längd: 1) R. Sten, T, 6,41; 2) A. Ohlsson,
K, 6,01; 3) L. Eriksson, T, 5,92; 4) Y. Frisk.
-1. J.Jt.

Stavhopp: 1) G. Vilgotsson, K, 3.10; 2) H.
Rehn, T, 2,82; 3) Y. Frisk, R' 2'82'
Kula: 1) Gösta Arvidsson. K. 7252: 2. E.
Sund, T, 11,25;

3) G. Frisk, K,

10,41;

4)

B.

Andersson, T, I4,40.

Diskus: 1) G. Arvidsson, K, 38,24; 2) B.
Sund, T, 34,85; 3) N. Svensson, K,27,90; 4)
E. Pettersson, T, 25,75.
Slägga: 1) B. Sund, T, 46,53;2) N. Svensson,

I(,

G. Frisk,

43,54;

K,

3)

B. Andersson,

T'

4C,80; 4)

19,02;

Spjut: 1) .R. .I{allagård, K, 43'40; 2)
K, 42,88; 3) J. Falk, T, 40,35; 4)

Nyman,

G.

L.

Eriksson. T. 33.62.

Stafett 1000 rn.: 1) Tidaholm 2,15,0; Kinnarp blev här diskvalificerat.
Viktkastning: 1) B. Sund, T, 14,56; 2) N.
Svensson, K, 13,03; 3) 11. Änderssot'1, T, 12'74;
4) R. Larsson. T,

12,70.

Lördagen den

juni kl. 20 -24

Söndagen den ll iuni kl. 14.30-'23
D A^MS M US I KEN utföres av
Yngve Stoors Hawaii.kapell fn Etockholm
På sönilagcn gästsruh 0ölehlrus $locknade $liårnor [med. inlcrnal. vällända namnl
Sönd,agens progrqnx;

; Kl. 14,30 Unilerhå,llni'ngsmusik av Yngue Sfoors kapell.
,, 15,00 Hiilsningsanförande och histori'k.
,, 15,30 Fotbollsmatch.
,, 17,00 Und'erh'å,llningsmwsi,k.
,, 19,00 Dans.
SERVERINGAR .
9PEL
F

estplatsen

rikt

-

illumineracl.
SLUTARPS /. F'..

rrrilill|ilI|llllll!

!
{XI,YMPIA sönnne
kr. 8.
.SLUTARP

Barntill. =
=

EDVÄRD PEIISSON
GIDEON WAHLBERG.

$fi dHrkåknr

tl atllai

Yn$u$ $tuor$
\'Ied anledning av

t|ilililttuilllllllullllllt|llllllllllllllllln I

Slutarps

IF:s

z5-års-

iubileum rlen rr luni spela Göteborgs slockna,le stiärnor en match mot därvarande idrot{sta.""i"g. A-lag på -['ångavallen kl. t5,;o' Cö-

teborgslaget inrymmer llera lntcrnatlonellL
'välkän,la
spelare och publikfavorittr.

Olovlig skogsawerkan
straffarbete.
En äldre snickare

i Kinneve
tlto-.tu.

medförde

i Kinneve var åtalad för
att han vid ett flertal ti1lfä1len under de bå-

da senaste åren olovligen tiilgripit skog å
mark, tillhörig en hemmansägare i samma
socken, ävensom för att han å samma mark
tagit ved ur ett vedupplag, tillhörigt en annan person.

I Redan {ör ett 20-ta1 år sedan hade skogs-

ägaren iIråga överrasl<at svar. då denne höIl
på att hugga ned ett träd. Den gången fick
emellertid udda vara jämnt, sedan svar. lovat att inte göra om tilltaget. Detta sitt löfte
hade_ emellerid svar. ej hållit utan skogsägaren hade gång efter annan påträffat
-mesl.adels färska
siubbar efter gran och björk,
överI täckta med mossa och jord, vi_lka han missI tänkte härrörde sig efier träd, som svar olovligen avverkat. Nu sedan snön smält hade
I'han
hittat icke mindre än 28 stubbar. Det

tawerkade virket värderade han till minst
I 300 kr.
! .Vad^ den tillgripna veden'beträffar ansåg
lsig
målsägaren ha blivit av med 2 kbm. oril
f ma barrved, värd 23 kr. Vid ett tilltäi1e häde

man kommit på svar. då denne hållit på att
lasta ved ur upplaget på sin cykel.
' Svar. nekade först men erkände sedan vid
i polisförhöret att han avverkat den ifrågava; rande skogen och uppgav att han ersatt den| ,samma med 250 kr. Vad angår veden sade
ha3 si9- ha tagit endast några trän, men det
t
I oaktat hade han ersatt ägaren med 23 kr.
I Elter överläggning dömde rätten svar. till
,2 mån. straffarbete.
I

I

tafsson, Hassla, Kinnarp, måndagen
den 5 kl. I till77, i skolan, Vårkumla,

tisdagen den 6 kl. 15 till 17, hos handlanden Carl Johansson, Brismene, tisdagen den 6 kl. 15 till 17, i Kyrksko-

lan, Börstig, fredagen den 9 kl.

15

till 18 och i Slutarp under expeditionstid. Medtag personkort, talongen till kaffe och tobakskort.
Slutarp den 1 juni 1944.
Rugnar Johunson.
4525

spelar på sommarfesten i Slutarp lördagen den 10 och söndagen den 11 juni.

Siidra Skaraborgsserien.
IF 3-r

GöTEBORGS SI-OCKNADE STJÄRNOR

TILr, SLUTARP. ?/5-nul'

$lu*arpr lF ftrar
25-årrjubile.rrn. "/t' tq'
I

sarnband med Slutarps

IF:s

Göteborgarna ställa upp med fö1jände lag från

mål till vy.: A. Rydberg W. Hult6n,
- G. Löfgren,
Hyss6n
Ernst Andersson,
,G. Rydberg, Filip
Berg --- H.

C.

F.

Jonsson,

Johansson, E. Hyss6n, Gösta Andersson.
Som synes är'det idel välkända spelare, vilka rned framgång representerat GöteborgsKamraterna i allsvenska serien och flera av
dem ha i den blå-gula dressen kå,mpat för
Sverige i landskampcr. Bland de mest kända
äro bröderna Ryclberg, Ernst Andersson, Fritz
Berg och Filip Johansson, bäst känd under
namnet "Svarte Filip". Den sistnämnde är en
av svensk fotbolls legendariska figurer, på sin

tid en fruktad målskytt

Tidaholms GIF B-Slutaras
Stenstorp-Floby 3-r

Bjurum-Äsarp Io-3

IFK Falköping B-Mullsjö 4-z
Floby IF
14rt o 3 5O-2r 22
Tidaholms GIF
747r O 3 54-29 22
l?-a Å 16
X4ullsjö IF
148o6
IFK Falköping
147 r 6 44-40 15

147 07 a8-:8 14
146 r 7 3c-34 13
14 4 OrO 32-s7 8
14 r o13 z5-83 2

Stenstorp

Slutarps

IF

Bjurum
Äsarp

z5-årsjubileum

om söndag spelar Göteborgs slocknade stjärnor en match mot den jubilerande klubben.

och han håller fortfarande rekordet för allsvenskan med 39 gjorda mål. Andcrsson och Berg ha deltagit i flera av A-lagets matcher i vår. Som reserv
medföljer Carl-Erik Holmberg, en av örgrytes namnkunnigaste spelare och bäste målskytt.

i-kapell

. rr ,. i:

!:

;i :it-i:i:1. !-

ffiffi$ fltskr bfå*ts Frp3a$
med skördeapparat, siil
i Soti,skick,
jes
billigi.
$örby- Kinmnrp, G. Fersson.

Falköpings-Kretsen
AV

VMF

håller å,rsmöte i Slutarps mi,ssi,onshus
söndagen den 11 juni under medverkan av målarmcistare Quarford,, Huskuarnu, H. Olsson rn. fl. samt'Kretsens så.ngare.

Kl. 14,30 Enski,tt möte.
Kl. 16 Offentligt möte.
Alla d,ro uqrnxt ucilkomna!

4660

Restaureringen ay Kinneveds kyrlra.
Byggnadsstyrelsen har till påstorsämbetet i Kinneveds församlins överlämnat ett av intendenten äriand
Noreen uppgjort program till restau*
rering av församlingens kyrka. Därmet i övrigt upptar diplomutdelning till därav
est programmet helt elier delvis anförtjänta medlemmar. Västergötlands Idrottstas, bar församlingen att på grundförbund kommer att representeras av sin sekr.
val dårav låta utarbeta etl futistänhr C. X[. Asplund, Falköpin,g, och Västergöt- digt förslag till de åtgårder, som skolands Fotbollförbund av hr V. Larsson, Tida- , la komrna till utförånde.
Förslaeet
holm,
I skall sedermera
underställas stviel_
I
i sen för prövning och fastställetså.

-

F'M T B {' L T

'tÅmcavALLEN, SLUTARP söndagen d. 11 juni kl. 15,30

"Gtilof,tor$$ slocknadn sfiärnor" c. $lularp$ f,
Göteborgslrgets uppställning från mål till v. y.:. A. Rvdberg,
G. Löfgren, F. Berg, IL
Jonsson, G. Rydbers.
Fiiip) E. I{yssen,

V. Hultön, C. FIyssön, E. Andersson,

".nlT,?ff^l;x.r.(tou'r"

F,

x

I

Variera träningen, det
ar det, som gör SUSENI
tal5 7

Säger Martin Jansson.

I

Martin lanssons. Och Poikarw,

so

em,
.

Iats, rLoro hoppare och kastare frdn
Västergötland, sa*tmand,ragna i. Uallsiö',
för att dd.r und.er några dagar fd d'el uu ,
'Ma.rtin J:s kunnande och uetande * och;
.det iir sarn bekant inte ringa.
I
I{ursdeltagarna, l4 till antalet, samlades i I
måndags kväIl och sedan ha dessa under da- !

Nilsson, Gustaf Johansson, V. Lundin, E.
Sand6n och S. Setterberg samt dessutom till
föreningen som sådan.

l,1T.iru :':,: :, J,Tii i'fi i u,," [ :,:å*
vi fä honom pä

- Det är alrtigenom bra pojkar,

iiiff ;i:" å: J:l *il1- å:f äil

lGa.t" A. ännu håller sig metern efter, Eskil

jag
att läta ]lätT:å.",JffX1$':ffi:lä;::l'ä1.'Jä
medan Sund
l; H..ry nosa pä
Nu skola dc ju j ^. Bevron A' 4o-m.t..sstrecket,
fortsättning€n. I:-T".
ha tagit till storsläggan' Rolf
som

trivs med, och som jag tror

tala om sig i
inte gå omkring o.r, tri-"tt ;;; ;#;;;rl" I fo
. ,.1 vustafsson, håller på lite för sig själv. Tydskall vara en sjusärdeles undergörare och att[,.ugen smider han planer att lägga sig till med

, ,;
\r,: o::
r,!l
komma
omedeloart'
femkamps-DM i
. ^":]'
pojkarna
gå in för att I

resultaten skola

kråvs, att

efter kursen

nöta in det, de fått lära, och så småningom

E,n ungsugga

i stä1let för

[ffi

med två.

Hur'har programmet varit?

- Vi börja med flagghissning terränglöpning och gymnastik på mornarna och så blir
det dusch och frukost. Därefter lite teori
inomhus samt s€nare teori och praktik

på

VFF

I

]

I

|

idrottsplatsen. Här hålla vi pä tilt lunch. Pål
eftermiddagarna hålla vi mest till på idrotts- I

representerades av

utlämnas på ackorcl.
MÖNARPS GÄRD.
Tel.54, KinnarP.

4730

till

föreningen

hrr Olof Nilsson, Gustaf Johansson och
V. Lundin. Han hade även nöjet att utdela
förbundets förtjänstmedalj i silver tlil hrr E.
samt

Sand6n och S. Setterberg.

IF framförde sin

Kinnarps

hyllning till

grannklubben genom ordf. Göran Andersson,
som även överlämnade blommor.
Jubileumsmatchen, som, åsågs av omkring

bjöd på trevlig fotboll och vanns
av gästerna med r-o. I första perioden briljerade de slocknade med vacker fotboll och
visade många konster i den högre fotbollskolan. X,fålet inspelades denna halvlek av G.
Rydberg. Efter paus tycktes gästernas kondition på upphällningen och detta var ju i och
för sig ganska naturligt. Undantag voro dock
ytterhalvorna Berg och Ernst Andersson, som
revo upp massor av SlF-anfali. Att hemmalaget blev helt utan mål får Anders Rydberg
ta åt sig äran av, då han spelade som i,fornstora da'r. Brodern Gunnar var bäst i kedjan, där "Svarte Filips" kanon höll sig tämiigen tyst.
Efter matchen blev det så ett trevligt sam5oo personer,

kväm

i det fria för

gäster och de diplomerade.

Harry Arvidsson: 13,52
i.

$$0ff,iwl|lffifi

hr V. Larsson, Ti-

daholm, som utdelade diplom

finnes till salu hos Karl, Rutman,
Slutarp. Tel. 130 KinnarP. 4725

Beyron Andersson blir distdiktets träste släggkastare så småningom. Han har nu lärt sig

att satsa rned tre svängar

morgon....

I

finna sin verkliga rytrm,
Några speciella glädjeämnen?
- Pojkarna
bra alltigenom och jag vill
- framhållaäronågra
särskilda. En sak är
inte
dock säker ,och det är, att smålånningarna få
se upp för kulstötarna Pettersson och Harry
Arvidsson. Den senares lillebror Gösta är
inte fy skam han heller, Jag kan ju åven
nämna, att det skulle förvåna mig, om inte

lördags

Västergötlands Idrottsförbunds sekreterare
höll därefter ett an{örande
och lyckönskade den jubilerande föreningen
samt utdelade för;bundets diplom till hrr Olof

distriktseliten inom hopp och kast kunriat sam*
las. NIen flera bekanta ansikten döko upp:
Tage Petterssons, Lidköping, Harry ocflr Gösto
Arvidsson, Kinnarp, slägglastarna Bernt i Haryy ArUid,sSon instrUerAr li,lleULJ r urr Andersson, Tidaholm, Eskili
Sirn<1 och Beyron
a^---- n*^!- r^-.^- utstoten
^a^^
oor SKe'
wor Go$a nur ^.t^L!!;^^,^r^^
Erjksson, Hagen, och Rolf Gustaf sson, Troll- r
(FT-foto)
hättan, för att nu nåmna några i samlingen.i
Nf:rn saknar dock höjdhoppareessen Gefvert
platsen och på kvällarna.är det filmförevis-'
och Arne Johans- ning. Och så ha vi ju tillgång till bastu. Ja,
lxlcdskapar långt bort
s{)ir, r'ill<cn sistnämnde distriktet trolijen ej allt är faktiskt ideaiiskt här, men så stortrilian räiina med i fortsättningen. Längdho,p' vas pojkarna också.
l arr,!c S:Ltrnäs-korpralen Persson ligger även
i så är det iärdigt 1ör pojkarna att få sig en
n!

i

z5-årsjubileum med stora
festligheter. Söndagens program inleddes med
en defilering av kontrahenterna i dagens fotbollsmatch Göteborgs slocknade fotbollsstjärnor och Slutarps lF, vilka togo plats på planens mitt. Folkskollärare V. Dahldn höll så
ett hälsningsanförande och föredrog en historik, av vilken det bl. a. framgick, att det var
på dagen z5 år sedan föreningen bildats. Hr
Dahlön överlämnade sedan ti1l köpman E.
Sand6n, föreningens"ordförande sedan 1934,
klubbens diplom och hr Sand6n i sin tur överlämnade klubbdiplomen till följande personer:

C. M. Asplund,

garna tre ölivit instruerade bäde teoretiskt !
och praktiskt. Beklagligt nog har inte hela'

l'1'

silver till

V. Lundin, N. Lundin, N. Samuelsson, Oskar
Gustafsson, E. Nor6n, S. Setterberg, Rickard
Svensson, Erik Svensson och Helmer Nilsson.

sswr-

irågån til1 Martin Jansson, då
tu man hand.

i

Sand6n och Setterberg.

och söndags sitt

hela.

'

hrr

Slutarps Idrottsförening firade

(ar.to-'u+i/U')

skogen till il[ullsiö lilla idrottsplats, diir
vä.lbekansta stiinnwon aot

VFF:s förtjänstmettalj

'"l1,-'l*t'

44.

- Böttre sniirt. Och så,måste h,ela krop'
pen aa,ra bakom utslöt.em. Gör orn' de, en
så,ns till..r- Så dör ia.
Något i d,en stilen hörde oi m viilbekant
stömm"u, basunera, ilå vi hommo trum ur'
ett tiotal Poikar aoro församlade kring

i $lutarp,

i

Mullsjökurs för Västergötlands kastare och hoppare.

hastring. Den

ldrottsjubileum

I

kula.

tvl(-4v1.

Visborgsvallen, I r8:s idrottsplats i Visby
pampig idrottsanläggning, som kostat blott
-6,ooo
kr. -- invigdes i söndags i närvaro av
landshövding, [eneral och biskop.
Harry Arvidsson, som f. n. ligger inkallad
vid KA r, blev tvåa, i kula med 13,52. Norre-

stam, Hellas, tidigare Värnamo,

r4,r2.

segrade på

Terrängmästaren Ernst Andersson
vann 3,ooo meter överlägset på 8,42,8, Göran
lVaxberg längd d:o pä 7o5, Lindlöi 4oo meter
d:o 49,9 och slutligen nya stjärnan A1d6hn,

KA r, r,5oo

meter d:o på 3,58,8.

Luttrajunior var
nära 170 i höjd.
ttlC-Wl.
triangelmatchen
mot Kinnarp och Wilske.

Luttra SK vann

En triangelmatch för zo-årsjuniorer utkämi söndags i 'Luttra mellan Kinnarps IF,
IK Wilske och Luttra SK, vilken den sistnämnda föreningen vann med /r poäng {öre

pades

$tora fffi *.tlilmffitrt'm.n
Lgfdpget den 1T.kl. 20 och s.öqdagen den 18 kr.1

hårda blåsten, vilken var besvärande särskilt
för löpningarna.: too-metersloppet t, ex. löpI tes i rak motvind. Bästa resultatet nåddes av
Kinnarps lovande rg-åring Gösta Arvidsson,
som stötte mellankulan hela 15,47 samt slung: ade juniordiskusen en god bit över 4o-metersi strecket. Av övriga lovande förmågor kan
nämnas r8-årige Rune Eliasson, som på 4oo
m. "joggade" i mäl pä 57,7. Anders Nilsson,
Luttra, hoppade med mycket luft emellan r,63
i

s

-

m.: r)

m m.: r) R. Eliasson,

e) S. Dahlström, W, 6z,q; S) G. Ek, L, 6z,5; +) L. Göransson, K, 6S,q; S) G. Asp, W, 66,o; 6) Ä,
Torstensson, K, n,o.
I,5oo m.: r) A. Andersson, L, q,q8,8; z) I"[.
Pcttersson, W, 4,52,8; 3) S. Albertsson, L,
q,Ss,q; q) R. Gran, K, 5,o8,6; 5) E. Andersson, K, 5,ro,o; 6) L. Svensson, W.
Stafett r,o@ m.: r) Luttra SK (S. Larsson,
E. Hassel, G. Ek, R. Eliasson) 2,283; z) IK
Wilske z,3r3; 3) Kinnarps IF 2,44,4.
Höjd: r) A. Nilsson, L, r,fu; z) S. Larsson, L, r,55; S) G. Arvidsson, K, r,55; 4) M.
Pettersson, W, r,4o; 5) Y. Frisk, K, r,lo; 6)
L., S7,Z;

G. A1f, \V, r,3o.

Längd: r) Y. Frisk, K, S,7o; z) S, Dahlström, W, S,:8; :) S. Larsson, L, 5,tz; 4) S.
Karlsson, K, +,q8; 5) L. Svensson, W, 4,871'
6) A. Arrdersson, L, 4,55.
Kula (5,5 kg,): t) G. Arvidsson, K, 15,47;
z) K.-E. Lindgren, W, v,qy; 3) 1. Fransson,
W, 12,64;4) Y. Frisk, K, tz,rz;5) A. Nilsson,
L, rr,53; 6) L. Andersson, L, ro,63..
Diskus

(jun.): r)

G. Arvidsson,

K,

4r,rg;

z) A. Nilsson,L,38,z4;3) J. Wennerholm, !V,
56,28; q) A. Andersson, L, Sq,t8; 5) Y. Frisk,
K, 32,5o;6) K.-E. Lindgren, W, sr,g7.
Spjut (jun.) : r) R. Hallagård, K, 4,r5; z)

G. Nyman, L, nz,q6; 3) A. Nilsson, L, 42,83;
R. Fredriksson, L, 38,28; 5) J. Wennerholm, W, 52,88; 6) K.-E. Lindgren, W, 32,63.
Slutpoäng: r) Luttra SK 7r poäng; z) Kin-

D

narps

IF 6z;

i IK

Wilske

62.

Frökinds
Kristidsnämnds exp.
är stängd fredagen den 16 juni.
Slutarp den 14 juni 1944.
Ard,förand,en,

*dffii:m$$, eSFö ft rnffi{qe

ffiWffiwffi

trots motvind.

S. Dahlström, W, rz,5; z) R.
Eliasson, L, rz,6;3) E. Hassel, L, rz,8; 4) Y.
Frisk, K, r:,o; 5) Stig Karlsson, K, t:,5; 6)
K.-E. Lindgren, W, 13,6.
Too

LurÅmps

aiiordnår stä traäitlbnSenliga

höjd och rev sedan hårfint pä r,7o. Yngve
Frisk, Kinnarp, spänstade utan ansträngning
1ängd

:

Kinnarps IF.

i

Resultat:

i..a

DANS fir RoYAL DANSoRKESTER (7 man) från Borås.
Spel - Serveringar - Tombola med fina vinster.

Kinnarps IF 6z och IK Wilske gz.
En del goda resultat uppnåddes trots den

i väg 5,7o i

19

ffiffi ffiffiw

å iCrottsplatsen, Sluta?p
Mid dömniai uft on

cn

Y j6_o_m.ryqrd,q g c!t. nt ed, b ör,i t n M id s om n t ar a f t o n kt.
20, Midsbmmard,aQen kI. 15.
FöREDRAG av' kommi,ni,st er I n gmar trI emmr,ng, Tirnmele.
SÅI{G av lli,ll,eui, Stenhamrnar, Götebors.
MUSIK aV efl aVdt uf KunQT. Sk at"uborgö punsar.reg:s musikkår.
UPPTRÄIANDE av Floby I. F :s amatörer.
FOLKLtrKAR kring.midsömmarstång.
Tombola. Skjutbuna. Choklaclhjwl rn. m. Serueri,ngar.
o

i'E o C'n'd tr''
MIDSÖMMÄRAd'rCiV.
20 Musik.
20,30 Föredrag av folkskollärare

2L
22

Valter

DE

hl6d.

Revy, Non plus ultra.
Folirlekar.

MIDSOMMAR,ÖÄCfrN.
Ini'edes iesten m'eti musik
av Pg.nsarreg.:s musikkår,
därefter hiilsningsanf öran-

'1'd'

de.

16 Konsertmusik.
tT Föredrag_ åv kömmihister
Hernming.
18 . In-g-u"
Sång av Hillevi Stenham.

mar.
18,30 Regörn€ntsmusik.
20 Sång av Hillevi Stentrart'r:
mar.
20,30 Folklekar.

Entr6: Midsommarafton 50 oCIi 25 öre, Midsornmardagen

5o

öre'

V dlko'mna

ti,tl S om,rnar erzs

st ör: si

1:

-

kr.

K'MMITTERADE.
a hemby g ttsf cst !
4969

Avstyckning vägrades i Kinnarp.
Hos länsstyrelsen hade hr Njis Jo-

All Larsson

hansson i Hassla Västergården,
Kinnarp, gjort framställning öm tillstånd att utan hinder av rådande av-

styckningsförbud från Hassla Västergården 21 i Kinneveds socken avstycka ett område om 0,1600 hektar.
I,änsstyrelsen, som genom beslut den
30 juni 1939 meddelat förbud mot avstyckning utan länsstyrelsens tillstånd inom ett område vid Kinnarns
järnvägsstation, där ifrågavaranäe
fastighet är belägen, har, -enär från
stamfastigheten redan avstyckats
ett betydande antal lägenheter för
bostadsbebyggelse utan att avstyckninelplan blivit upprättad och taitighetsbildningen inom området iclie
längre bör fortgå med mindre avstyckningsplan upprättas, lämnat ansökningen utan bifall. Samtidigt har
länsstyrelsen hänvisat sökanden, att
hos vederbörande distriktslantmätare
begära uppgörande av avstycknings-

plan.

Dikesgrätltting,

Kinneveds rn. f,.I. socknars
Hingstförenings hingstar

Anbud infordras å grävning av c:ä
900 mtr avlopp, huvudsakligen rördike, för torrläggning av mark å
Hassla Västergårclen i Kinneveds

stå tillgängliga å
SIGGAGÅRDEN, SLUTARP,

socken. Arbetet skall utföras i enlighet med av statens lantbruksingenjör upprättat förslag. Kostnadsberäkning och arbetsbeqkrivning finnes för påseende hos Johannes Johansson, Hassla Kinnarp.
Anbud skall vara avlämnat senast
den 15 juli.
Kinnarp den 20 juni 1944.

5132

r4b-ut1'.

IRE FLEX

woTTnxtn

fx,bls. pr. silvermedalj, avgift V0 kr.

fx

STTNI

bls, vlo. B, avgift 50 kr.
Tel. 115 Kinnarp.
3889

i

Giista Anridsson, Kinnarp, vann
kulstiitningen.
Skaraborgsmästerskapen för juniorer gingo

söndags av stapeln i Tibro med därvarande
sorn arrangör. Flera goda resultat upp-

AIK

nåddes och b]. a. blev
Hagens

i

Besök Hsmbygd$f$$l6ii
'r

.l

if"'

ri

P

rnidsomma'rdagarna.
$anhäIlsf öreniageii.

sf qt r

Vtt ef esf

anordnas å

FESTPARI(EN

i

-IfiNNARP

lördagen den 1 kI. 8 och sOndagen

den 2 juli kI, 6

i måI.

meter

Larsson ilsknade tydligen til1 ef-

och Sand6n och blev därigenom utslagen.
Gösta Arvidsson, Kinnarp, tog som väntat
hem titein i kulstötning. Tre man gingo över
l7o i höjd, bland dem KFUIvI:s Inge Jonsson,
men det blev ändå bara tredje plats för honom.

Mästerska,pet på ro,ooo meter för seniorer
avgjordes åven. Här tävlas det som bekant
om Erik Backmans vandringspris. r3 man
ställde upp
ej fjolårssegraren S.
- dock
Axelsson, som
ligger inkallad
och redan

man. Bäckström, Kungslena, löpte i ekonomisk stil och hans seger stod ej att hota.
Resultat:

Häck rlo m.:

AlF,

r) N.

Mannerfelt, X,{ariestads

r7,9.

. rog m.: r) O. Sanddn, Sl<ackans.IF, rr,6; z)
.A.lI Larsson, Falk. AIK, Tr,9; J) Torc Ekman,
Hagcn, r2,o; +) Srie Dalström, lK Wilske,
r2,r.
^4oo m.: r) Alf Larsson, Falk. AIK, 52,7; 2)
O.
Sand6n, Skackan, Sf,8; f) Ä. Caittaa,'fi-

bro AIK, 56,Z; D Erik Svensson, IFK Tida58,o.

m.: r) Tore Falk,

_ 3,ooo_m.:

Götene SGU, 4,r5.

r) H. Nilsson, Hagen, g,z5,B;

z)

P. O. Pettersson, Stenstorp, 9,27.
Stav: r) E. Eriksson, Hagen, 3,2o.
Höjd:.i)
E. Eriksson, Hagen, r,7o; z) K.
.
A.
Sundb_e_rg Mariestads AIF, r,7o; 3) Inge
Jonsson, KFUX,[, Falk., t,7o.
_ !äng.] : r) O. Sandi:'. Skackan, 6,4r; z) L.
Brinkenberg, Skövde, 6, r8 ; ;) S.' Dahl6n,
ö,O4.

. Diskus: r) E. Eriksson,
Ä.

Hagen, 4r,q; z)'ArL.

Johansson. Skackan, 40,T5; j) Gösia
y!!s_son, Ktnnarp, 34,94; 4) J. Wennerholm,

IK Wilske, 32,o4.
r) G. Arvidsson, Kinn4rp, 12,59;2)
*K_rlr;
*K_lrlr;
E. Eriksson,
n, Ilagen,
Hagen,,rz,zt;
rz,zt; 3) L. Ä. Johansson,
Skackan, rr,6o;
1,tu; q) K. E. Lindgren, IK Wilske,
IT ))

em.

För DANSMUSIKEN., syqrqr

TETE FINESS

från Borås. _
SEDVAI{LIGA BASABAWONDXTNGAB.
SERVERING AV: I{ÄFFS och t ÄsnnnnYCKER.
...'
Till, en trealdg fest inbjuder

Eriksson från

ter nederlaget och svarade med att överlägset
springa hem 4oo meter. Här deltog bl. a.
Rune Eliasson, Luttra, men hade oturen att i
försöket bli lottad i samma heat som Alf L.

stenstorp,

Sf(

Eskil

mästare samt andre man

A1f Larsson, FAIK, var favorit på roo meter, .men fick en svag start och kunde sedan
ej hota Sand6n. Tidsskillnaden dem emellan
verkar dock för stor, då det bara skiljde en

r.5@

$liifäf
I,rI|rqr

IF tredubbel

två grenar.

holnr,

I

"fel" gFen. :l;,

i

efter ett par varv blev det en tetklunga
på fyra

fx, bls, vb. AB, avgift 80 kr.

Arbetsstgrelsen.

juniormästare

I{ INNEYEDS SKYTTEFORENTNG.

_ Spjut: r)

T,. Millbert, IFK Skövde, 54,82; z)
-Eriksson, Hagen, 48,35. ,
Stalett 4 x roo m.: r) Skäckans IF 47,9.
ro,ooo m. sen.: r) E. Bäckström, Kungslena
TF, t3,r3; 2) S. öqvist, Skackan, 33,35;8; J)
A. Johansson, Nossebro IF, lf ,SS; 4) E. Andersson, lK Wilske, 34,rr; .5) S. Ottosson.
Götene SGU, 35,24,5; 6) N. Gustafsson. Tiarps IF, 35,26.

E.

I

i

