KunEorelse.
Härmed tillkännagives, att röstlängd för val till riksdagens andra

Sgffif$vrtrffiet $Kflf,'n
talar vid sommartingöt

karnrnare järnte kommunal röstlängd

för

söndagen den

Kinneveds kornmun och

valdistrikt
finnes under tiden från

ö396

framlagda i undertecknads bostad
för att där vara för granskning tillgängliga; och erinras tillika, att den,
vilken rösträtt enligt längderna eller någon av dem ej tillkommer' men
som för sig vill påstå sådan rätt, eller den, som anser, att annan icke

skall vara i längderna eller någon av
dem upptagen såsom röstberättigad,
äger att ingiva sina anmärkningar,
skriftligen avfattade och åtföljda av
de bevis, han vill åberopa, till undertecknad sist å tisdagen den 18 juli före kl. 12 på dagen ävensom att Prövning av rnot röstlängderna framställda anmärkningar äger rum i undertecknads bostad tisdagen den 25 juli med början kl. 7 eftermiddagen.
Hallagården, Slutarp, den 22 juni
L944.

GUSTAV HALLAGÄRD.
Valnämndens ordf. 5748

IJtförligare program seqare.

Kinneveds irbetarekomnun'

Krnaltlr$- $oh lössramruktf mm

samt auktion å slåtter
förrättas i

Rävkulleno Slutarpo
torsdagen den 6 nästa juli kl. 12, varvid Ivar Bood

med anledning av irpphörandet med jordbruket låter försälja ail sin löse,gendo,m, varav nämneÄ:
HÄSTAR: 2 ston, 3 och 4 år, 1 sto 11 år rned stoföI.
KREATUR: 12 st., därav 6 kor, nägra i snar l<alvställning, 2 kvigor i kalvställning, 1 kviga 2 är, 3 kvigor 1 år och 1 tjur 1 år.
JORDBRUKSREDSKAP: Sjäivrensande tröskverk, Deering slåttermaskin, självavläggande hästräfsa, släpräfsa, arbetsvagn, lastvagn, 1 par
slädar, medlbotten och häck, plog, fjäderharv, åttiopinnarsharv, hackelseverk, selar m. fil., 1rem, l personbil (Chevrolet 7928 års modell med
däck och slangar)
Slåtter å 5 hektar m. m. som ej specificeras.
Av rnig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit, an-dra får betala kontant. Äganderätten till inropad vara förbehåller jag
mig tills den blivit till fullo betald.
Slutarp clen 29 juni 1944.

RAGNAR JOHANSON.

5358

otukti.orrt
å kreatur, lösöre och slåttor förräftas
torsdagen

den 6 nästa juli.
Utförligare annons senare.
Slutarp den 26 juni 1944.

Ragnar Johairson.
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juli.

och med

den 6 till och med den 12 juli

i Rävkuilen, SlutarP

9

t S'LIITARP

ftt damarrnhandsur
lupplrittat å, Stora Torget, Falliöping.
jTet. 2t, Kinnarp.
52i)8

Stormskadorna
ormskadorna ersättas.
I{arry Arvidssou debuterade
ersättas. zolllr-\4' I
för F,{IK
zqlg-t+q.
Länsstyrelsen har hemställt om
medel för att tilldela ågarna
av går- I vid Stadiontlrvlingarna i går kväll och notedarna 9/32 mU Backor i Göte,,r'eds rade det förnämliga re,sultatet 13,89 i sin spesocken och 7/72 mil Kotarp i Kinne- cialgren. Alvidsson ligger f. n. inkallad vid
veds socken största möjlila ersätt- li \ l, men är, att vänta hern i början av juli.
ning_för skador på ladugårä och an- Och scdan m.ilitärtj:insten väl är avverkad,
dra byggnader orsakade av det cvk_ kanske kulan flyger över 14 metersstrecket...
Ionartade ovädret över vissa delafav
Falbygden den 24 maj. Ersättningen föreslås för Backoi titt 6,000 kr.
9ch för Kotarp till 1,b00 kr. på
Backor blev ekonomibyggnaden, innehållande stall, ladugårä, lose' och
lador, fullständigt förs[örd. på Not_
arp blåste större delen av ladusården
att besöka
ned, varjämte lösegendom skidades.i

Glöm Gi
KINNEVEDS

SKYTTEFÖRENINGS
En reaktionsfri

F''EST

T.UUR,
98-

röd,

tiil

i

salu.

Flallsäng Kinnarp.

Språngtjur,

röd, R.-fri, 2 å,r, tiil salu hos
Karl Johansson, .I(innarp. Tel.

För musiken svarar The Finess.
5292

S. Johansson.

?1.

dag och i morgon.
'StArelsen.

uutilililtilltllnltuulltltlnfi lttNulllttlittttilltl.ltluunnnlnilutltlnttltunttltiutttllllllllll

Gösta Aruidsson

juniormästare.
Y'fi-4({,
på
400 meter.
Alf Larsson slagen
Juniormästerskapen för Västergötland gingo
söndags av stapeln i Skövde.
Älvsborgs 1än fick g mästare och Skaraborg 7.
Av dessa togo L. Brinkenberg och Eskii Eriks-

i lördags och

son hem dubbelsegrar för Skaraborg och
Gottfridsson, Omega, för Älvsborg. Av fjol-

å [drottsPlatsen, SlutarP

årets mästare försvarade Bergstrand sin titel
i häcklöpning och Eskil E. i diskus, vilken gren
hördc till de bästa med två man över 40 me-

söndagen den 9 iuli.
FöREDRAG av S/atsråd'et Sköld.
FÄLTGUDSTJÄNST: Kyrkoherde Larsson.
SÄNG av Operasångdre Lars Kappers-Wiberg.
DDen gladu.Fyrklöuern", Lars Hector, AnnaUPPTRÄDANDE av
Lisa Carlsson, Oscar Nilsson, G' Alexandersson.
Ilnd'erhå,Hningsmusik av OtIe östbergs kupell. ,
Tombola, Skjutbana, Chokladhjul m. m.
Servering av kaffe, miöIk och s'mörgåsar.

ter.

A1f Larsson var ej i bästa slag, då han ställde upp, och fick nu se sig slagen på 4oo meter
av Sanc16n, Skackan, som han slog på Skara-

borgs. Tiden här liksom på roo meter vittnar
ju också om, att Alf L. kan bättre. G. Arvidsson, Kinnarp, tog som väntat hem mästerskapet i kula.
Gösta Lcandersson uteblev på grund av sjukdom f rån z5,OOO-meterstävlingen.
Resultat:

PROGRAM:

.

r) P. E. Bergstrands,
r7,o sek.
Löpning roo m.: r) G. Abrahamssön, Kinna,
Håcklöpning rro m.:.

IF Elfsborg,

Kl. 13,15 Musik.
,, 13,30 Fältgudstjänst.
,, !4,15 Sång av Lars KaPPers-Wiberg.
15 Föredrag av Statsrådet Skölal.
,l
16,30 Sång av Lars KaPPers-Wiberg.
Skämttävlingar.
,, !7

rr,3 sek.; 2) A. Lindal, Kinna IF, rr,+; 3) O.
Sandön, Skackans IF, rt,6; 4) A1f Larsson,

,, 18 Musik.
"Den glada FYrklövern".
,, t9
,, 20,30 Folklekar.

Entr6 1kr.,50 öre. Barn under t2 är i rnålsmans sällskap
54Lg

:.;

,

fri

entr6.
Ymcr,

Ki,nneueds Arbetq,'rekornm,un,

r,44,o5,2 tim.
3,ooo m.

: t) S. Gottfridsson, IK
9,q,6 min.; D P. O. Pettersson,
Stenstorps lF, 9,35,2.
I{öjdhopp: r) A. Ho1m, IFK Borås, r7o cm.
z) E. Eriksson, Hagens IF, t7o.
Trestcgshopp: r) L. Brinkenberg, IFK
Skövde, 13,35 m.
Diskuskastning: t) E. Eriksson, Hagens IF,
4r,r3 m. ; 2) L. Ä. Johansson, Skackans IF,
Löpning

Omega,

rililililllllllllllllllillilllllillillllilllllllllllill!llllNlllllilillilllll
tol't'q''

Lullrar juniorer
bereg.ade l{ir,t a.pt.

&ukti&ffi fr sl:ffttgrwatrlar
förrättas

i

I

t

4o,r8; 3) G. Arvidsson, Kinnarps IF,

I

37,27.

Slutarp, ödegården, i
tisdagen den. 1l- juli kl. 15 r4arv-id
l

Förra söndagen hölis iLuttra cn klrrbbmatch i fri idrott, varvid Luttra SK slog Kinnarps

IF

med 53 poäng mot {3.

Tävlingen gällde r8-årsjuniorer. Resultat:

R. Eliasson, L, rz,7; z) Stig
K, t3,z;3) R. Göransson, K, 13, z;
4) Arne Andersson I, L, r3,3.
3oo m.: r) R. Eliasson, L, 44,o; z) A. Andersson II, L, U,q; 3) S. Carlsson, K, 45,8;
roo

m.: r)

Carlsson,

4) R.

Göransson,

K,

5o,6-

lö;äi#^
försäIja, I
Andersson låter rörsälja
tr'rediit< Ä;d";;"å--lat""
islåttern å cirka 5 tunnland och hav-

|

'ret'all.
I
I Av mis kände såsom säkrc inro- I $ruktimal å ulåt{ervnllar
lpu"" erhlålla tre månaders kredit. I
Ihganderätten förbehålles tills varan I Genom offentlig auktion, som förlblivit betald.
ll rättas å
juli 1944.
Stora S{önarpo Slutarp,
I St,rtu"p den 6Ragnar
[l
Johanson. l: lördagen den 8 innev. juli kl. 14 förIfnAg

r,@o m.: r) A. Andersson II, L, S,os,q; z)
Sniut: r) R. Göranssor, K,.1.S,6.S; z) Ä. ll säljes prima timotej och grässkörd å
S. Albedtsson, L, S,og,7; 3) E. Andersson, K,
Torstensson, K, 35.oo; 3) A. Ander:son I, L, ll större områden
3,r2; 4) Äke Tolstensson, K, 3,24,8.
vallar'.
Stafett 4 x roo m.: r) Luttra SK S5,6; e) ,3-1,5o: +) L. Andcrsson, L, 32,71.
ll Med vaniigt äganderättsförbehåll
Kinnarps IF 57,6.
I Höjd: r) L. Anriersson, L. r.5o; 2) Stis ll lämnas kredit åt vederhäftise inroO, t,+5; J) R. E,liasson, L, r,ao; a) ll
Kula: r) S. Andersson, K, tt,z3; z) R. Gö- iCarlssorr,
Andersson, r\, T,r+O.
I I pare i_ tre månader, andra be1ala vid
ransson,. K, rr,r8; 3) L. Andersson, L, ro,93; I 5.
' Längd: r) R. Eliasson, L,5,42::) +. nn-ll anrordran.
4) A. Andersson I, L, ro,6r.
Slutarp den 4 juli 1944.
Diskus: r) S. Andersson, K, ss,6q; z) L' dersson | [, L, 5.o.c: f) S. Carlsson, K, S.oS; I I
Andersson, L, 31,o5; 3) A. Andersson I, L, 4) R. Cöransson,
5478
Ragnar Johanson.
3o,7g; 4) Rlrne Göransson, K, 3o,3o.
I

!.2;.

ll

Star ltent öygds{est i $lutarp.
nb-n'1.

att alla i mollrgaste män 1å arbete. Jordbrukarnas arbete bör vad det lider underlättas genom anskaffande av.maskiner och
jordbruken göras så stora, att de kunna.löda sin man. Dessa anstaltcr böra dock företagas av samhället, ty den enskiide jordbrukaren saknar resurser därtill.

Efter föredraget, som
operasångaren
Lars Kappers-Wiberg, Falköping
"Land du välsignade" samt "Sverige". IVlusikkapeliet spelade åter
med applåder, sjöng

Bl. a. tal av statsrådet Sköld.

Det stora Tlertalet har tvärtom den uppfattningen, att vat och en i detta fa1l är skyl- par stycken och därefter höll,kyrko-'
dig att göra sin plikt. Men det finns likväl herde Kurt Larsson, Kinneved, fältnågot som irriterar, och det är att man tyc- gudstjänst, varvid han med anledker att inkallelserna drabba orättvist. I det- ning av dagens betydelse
som mis-r
ta fall är det dock så, att krigsdugligheten
{år komma i främsta rummet, rättvisan i Sionsdag talade om missionen.

det andra" Vi ha måst kompromissa, Vid
en år 1941 företagen undersökning visade det
sig, att 70 proc. av de vapenföra varit inkallade; i år har siffran varit g3 proc. De
som varit. be{riade från inkallelse äro huvudsakligen .sådana, som är anställda vid
kornmunikationer och krigsviktiga industrier.

Man måste ju tänha på, att'kommunikationsvär'endet är en del av vårt mobilise-

Om inte järnvägarna fungera,
rinsssvslem.
"ati
i
vi kunna Iå foik iill våra gränser
händelse av ett angrepp' så stå vi ju där

så

alldeles.

Statsråclet Sköld.
Kinneveds arbetarekommun hade, i
söndags anordnat ett s. k. sommarting å Idrottsplatsen i Slutarp. T
den intensiva värmen
det uppgavs
att termometern på -middagen s
ända till 31 gr.
hade en publik på
omkring 300 personer
infunnit sig.
Det blev ernellertid litet krångel med
programmet, så att de olika numren
ej kommo i den ordning som man
tänkt sig. Sedan Olle östbergs,
Åsarp, stråkkapell spelat ett pär

nummer, öppnades festen av hr
Bernskog, varefter ordet överlämnades

till

En annan orsak, som gjort att en del
icke inkallats, har bestått däri,
värnpliktiga
it -dessJ under sin v:irnpliktstid arbetat

Wå
**,'q*äu*#'""t*;""*'-*l W

*=t***#r#*u*'*tt*4
skä1 befrias

'.-lF

a.'"-åil"r-i
emeller-l
från inkaltelsel"b"f
inkallelse. Det är

tid brockledarna och länsarbetsnämid::: .^"^Tl
bestämmer, i vilka fall detta skall ske och I

"

l

Kyrkoherde Larsson.

icke militären.
-O"iå"
att ordna

I
att alla]l På frågan varför vi {ira misqionsdagen -och
det så,'somlisali::ll9:
"ÅOjligt
ii;å'; lika lång tid.
-v9k:.t,t1tr.3',Ti9.}"o kl"
:'..o{'1":å
svaras,
att
såsorn
vi
svenskt folk behöva mis"a""pril.tie;
tid,
sn6!1,
t"i"tiui
T.oti
utä
fr, 1ätt fiäga
Det {inns så mvcken nöd här hemJ"t-"ii aiära fått""tjänstlora iinda upp till iisionen.
Kunde icke de medel som gå till misry; e;'. fJ. "iimnaä en" del ,r, o".åi"rr,", -u.
vidlyftigt sionen användas för att lindra nöden, inskulle b1i a11tför-Ua.
f.å'.tfn'men det

iovJ-lyjinder någon. Det kan svaras, att mispå;;;-lårf.rå"i"e"".
dagens hedersgäst, statsrådet ;ä;ä'fi
blott är en _spottstyver mot v^ad
vad det li4u"
de emejlertid att var o"f,
- - sionso{fren
exempelvis användes. ti1l
i -vårt

"i
Sköld, som höll ett lägre föredrag ;k"[-]t dr; iiit strå tifi stacf.en..nöjen..
i :"*,
om tidsläget av i dag samt om de åtral. kom därelter * p_å j: _*-ryTTlfki,p1: I iåli;..'iljilit;,";"""1il l3l""i,t".ll i!i" Tå',t-rl",
gärder, som från regeringshåll vid- frestningarna. Före-kriget elnqrtera{1
varandra,'var än i världen vi äro bo"t,,.1i
mängd varor till utlandet o3| u-nnorje;a,1"
tagits i en del vitala frågor.
Då dei icke längre far någåt fotk
l"utt".
annat, som- vi behövde. , ,sä kom år möjiigt att isolera sig I socialt häiseende,
Världskriget har nu påeått i nära fem år. stället
Norge,och vi blevo
sade tal.. och gång elter annan ha vi haft ockupatione! av_
"v:,hrr" ,fi"if aut Ja f."r"J vara det beträffanvästerutiau Out religiösa? De i kulturellt hänseende
orsak att hysa farhågor för att vi skulle dra- stängda från våra' ^förbindelser,
åa
blivit.allt
försörjning_stitleå"q1T
Våra
folken fuhöva missionen för att
gas med i virveln. Åren 1940 och -41 voro
iiå'et
Lejdtrafiken *l j9,{g lhö"jas
mindre
och
mindre.
"ta."aä
en människovärdig tillvaro. vi stå
till
i detta hänseende särskilt riskfyllda, 1943 betytt. så myeket. Om. nu.
rötjdli'"ffi
följd
varorna ti1.l
tili
ji sior tacksamhetsskuld
ä;#ffiäå;å1ii"aå"ååiJir.
till dessa folk i rna*.1
var något lugnare, men nu äro vi åter inne av minskningen ..om.i nu.varorna
pris, sä k1t.,i.t
i c'n kritisk period. Tal. er.inrade i säm
hang härmed om invasioneh i Frankrike, om
ryssarnas angrepp mot Finland samt om de
senaste oroligheterna i Danmark. Även om
vi icke äro direkt angripna, så beröra dessa
händelser oss på det djupaste, Ett fritt Finland är för oss av högsta värde, vi vilja för
ingen del se det underkuvat. Alltfort få vi
vara beredda på det värsta men hoppas det

hänseende, dessa folk sorn länge fått
oss för en spottstyver. Vi"se det
,r' und.er av5pärrriirrg"rr. För egen del

1e"n lteriellt
som har pengar köpa, medan den. 1s1ti.ge.-ffularbeta

_stiga

för

svälta. Föf att söka bot för detta missför- lbä"t
hållande har man ransonerat,och.satt pris-iilä
utt tacka den missiö, som vi ä eång
vi dock,ej itat "itmottaga
av Ansgar ocir alla ae Avligä
$opp. En viss prisstegring..ha
kunnat hindra. För att..hjälpa de.mindrelmissionäreina för den andliga kultur vi nåTt,
trp,medlade har man där{ör
därlör infört,
infört rabatt på
nå lrx- ,,*-- kristliga
r--i-+lia^ +;:-1.^-:i++
r-r a.
bemedlade
-^- bl.
-^++
tänkesätt] som
^ sati
iiär
vissa varor. På så sätt har prisstegringen i lspår"åt"
i
vår lugsiittni.,g, Det kan tyckas att
viss ntån kunnat neutraliseras.. -. ._. - lA"tt kuitur,
inder världskiiget kan
"ätn.tr,..
bänkrutt, icke är nåIgot att
bästa. Om vi hittills klarat oss, så bör det En deI fordra. att man bara skall öka 1ö- lsägas ha djort
vä1 vara möjligt att även i fortsättninsen nerna, så får folk det bra, detta utan attl5y-sa1ij1r till hednafolken. Det är dock icke
tänka på, att det inte är lönerna utan ma-ldenna i många fall snedvridna kultur, mislolsa oss genom bränningarna.
Men det tillkommer oss att vara vaksam- ten man lever av. Säkerligen skal1 detlsionen predikar för hedningarna, utan det
ma, så att vi icke låta oss övenumplas. Vi komma en tid, då man med tacksamhet ska11l51 endast budskapet om Kristrx, vrirldens
måste utan knot söka bära krigets påfrest- erkänna fackföreningsfolkets. återhållsamhet herre och fråilsare, den vill överföra.
kris-l
'"^*-'*'-^'*
ningar. Jämfört med vad andra folk fått i detta stycke under den ndrvarande
I Hr Kappers-Wiberg sjöng så
utsfå, iir det som drabbat osB ingenting att riden.-.
Ta1.försäkrade,
inkallelserna,
under lind", "Tallarnas
att
varken
"Jungfrun ttSommafnatttt.
tala om. Den militära beredskapen är väl
det som för vårt folk varit det mest känn- ransoneringen e1ler prisstoppet skola få fort- bafftt Samt
på kvällen vidtos den lättare avbara. Den betyder ju ett djupt ingrepp i j:'?_11'-qå,1"_':?gi,*
T.^-"u_l9r:,åTål:
,- -:våra vanor, vi ryckas ju ur våra .vanliga v[ ratt sla pa slalret marscn rlraga om oel , ,
av programmet.
Sä utfå under
längre eller kortare ti- sociata förb^ätrringar, ;;;-i"e;-"i; ili':".idelningen
under 1ängre
svsslor och Jå
i..vsslor
glada
på
1930-talei,
h".t
lovadc
fortsätt-lfördes
att
skämttävlingar,
m"tr
"Den
lder Jigga borta från hem och Iamilj. Tal. ning skall följa, så snart omständigheterna
Floby
från
uppträdde
till
fyrklövern"
ej
ha
dock
träfIat
någon,
sig
som
sagt
lsade
tillåta.
utoch
slutligen
förnöjelse'
latt den militära beredskapen är onödig. detBeträffande
efterkrigsprobiemen
na^na"'].l.lmän
"""il
-;i;
t"1d" i igT{
l:rä{' ;q.-';.d-;;- "s- f ördes f olklekar.
B.

l:t

Lekafton

Evald Fant, Wilske'
*fr-uu.
f änsmäStAfe

å festparken i

KinnarP
juti
kI' 20.
onsdagen den'19

på

Inträde 50 öre.
Alla hjärtligt välkomna.
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K'innatps Samhcill'sföreni,ng.

söndags awerkades på Guld-

resa utan så säkra segeraspiranter som Rune

Persson och Simon Claesson. Den förstnämnde sparade sig till måndagslivällens
stora drabbning mot Arne Andersson, medan
I

jå

Klnnarpr
juli kI. 20.
20
Iördagen den
FOLKLEI(^R till musik.

;
I
I

AIla hjärtligt väI-l

komna.
. N. T. O., KinnarP. I
5800
I

|(inneueds $kYlteftitott,
anord.nar den 30 juli kl'

men vinden kanske besvärade något. Andra
platsen gick tili Falköping genom U. Svensson, som i sitt sista kast gick förbi några av
sina konkurenter.
Om kastarna besvärades något av vinden,
så tyckte säkert 100-meterslöparna om den
så mycket mera. Vid fö,rsöken vann Alf
Larsson sitt heat på 11,4 och i {inalen överraskade han med att lägga beslag på andra
platsen efter Sven Persson, Lidköping. Ti'derna blevo bra 11,1 resp. 1L,2.

kroksvallen i Hjo. Med några segrar till
skulle dagen absolut blivit lyckad, och dessa hade säkert kommit, orn inte FAIK måst

Simon ej kunde komma loss från beredskapen. Nu blev det endast en seger' en mycket överraskande sådan förresten, som Evald
Fant, Wilske, svarade för, när han lyckades

klara Bäckström, Kungslena, på 5,000 meter.
För övrigt höll sig sorn sagt FAIK och fal-

FestParkenr

örc'

i

12,30 uttag-

bygilsföreningarna väl framme. Det blev inte mindre än fem andraplaceringar, tre till
FAIK genom Allan och Urban Svensson samt
Alf Larsson, och två till Kinnarp, som Alexandersson och Wilgotsson svarade för.
Evald Fant var Falbygdens stora överrask-

ning, när han absolut oväntat klarade hem

segern på 5,000 meter före Bäckström, som
allmänt var hållen som segrare. Fant löpte
verkligen vackert, låg avvaktande de första
varven och hängde sedan fint med när
Bäckström hårddrog de sista varven' Före
ingången till sista kurvan gick han lekande
lätt förbi den annars spurtstarke Bäckström
och gick i mål med ett gott försprång. Det
var andra gången, som Fant sprang 5,000 meter, och han sänkte sitt personliga rekord

från

nings- och Pokaltävling.

16,06

till

1

Kinnarpsgrabbarna Wilgotsson och Eydor
Andersson klarade sig fint i stav, endast B.
This6us kunde klara dem, och han vann på
3,20 före Wilgotsson 3,10 och Andersson 3.00.
De bästa resultaten voro:

Häck, 1tr0 m.: 1) L. Brinkenberg, IFK,
Skövde, 17,5; 2) T. Ekman, Hagens IF, 17,8;
3) S. Moberg, IFK, Skövde, 17.8.
100

i

SlutarP tlen

52,4;

11,2;
51,5;

3) K.

E. Arvidsson, Skara IF, 53,0.
1500 meter: 1) Ärne Johansson, IFK,

Skövde, 4,05; 2) G. Alexandersson, Kinnarps
IF, 4,11; 3) K. E. Äberg, Skackan, 4,77.
5,000 rneter: 1) E. Fant, IF Wilske, 15,46,6;
2) E. Bäckström, Kungslena IF, 15,53,6; 3) S.
öqvisi, Skackan. 16.00,6.

Diskus:

1) L. Å.

Johansson, Skackan,

41,56;2) U. Svensson, Falköpings AIK, 39,97;
3) Eskil Eriksson, Hagens IF, 39,60.
Slägga: 1) B. Sund, Tidaholms GIF, 45,32;
2) B. Andersson, Tidaholms GIF, 40,38; 3)

Nils Svensson, Kinnarps IF,

40,09.

Spjut: 1) K. A. Johansson, Hagens IF,
57,30; 2) L. Miilbert, IFK, Skövde, 53,30; 3)

K. O. Johansson, Skackan, 51,70.
Längdlrcpp: 1) L. Brinkenberg, IFK, Skövde, 6,54; 2) Sven Persson, Lidköpings IS,
6,54; 3) O. Sand6n, Skackan, 6,50.
Stavhopp: 1) B. This6us, IFK, Skövde, 3,20;
2) G. Wilgotsson, Kinnarps IF, 3,10; 3) Eydor

Andersson. Kinnarps IF. 3.00.
Kula: 1-) Tage Pettersson, Lidköpings IF,
73..20; 2) Allan Svensson, Falköpings AIK,
;112,93; 3) H. Arvidsson, Falköpings AIK, 12.80.
Höjdhopp: 1) Ä. Nilsson, Hagens IF, 1,75;
2) Eskil Eriksson, Hagens IF, 1.,75; 3) A.
Svensson, Falköpings AIK, 175.

'Trestög: 1) K. E. Folger, Lidköpings

13.76;2) L. Brinkenberg, IFK, Skövde,
3) J. Forsmark, IFK, Hjo, 13,37.

talar å Kinnevetls landsbygtlsorganisations festligheter

Persson, Lidköpings

2) A. Bäckiund, Lidköpings IF,

15'4,6.

Slol srddet Rubbeslod

meter: 1) Sven

ffi, 11,1; 2) A1f Larsson, Falköpings AIK,
3) O. Sand6n, Skackan, 11,3.
400 meter: 1) Ä. Ahlberg, Skackan,

Stgrel'sen.
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fgir dagen överras-

son. Diskusen blev en triumT för den nykorade juniormästaren "Kim" Johansson, Skackan. Resultaten voro ej heller här över sig,

Falköping och Falbygden hö1l sig relativt
bra framme vid det 15:de skaraborgsmäster-

Lekäftön
!
Intråde 50

5,0{I{} moter.

skapet, som

som-

kade negativt, hade blygsamma. 12,80, som
gav honom tredje platsen efter Allan Svens-

I

lsom vik.

anordnas

på 13,20. Arvidsson,

FAIK tog tre av KinnarPs två

Tjänstledighet har beviljats kyr- i
koh. i Kinneveds pastorat K. Lars- i1
son fr. o. m. den 17 juli t. o. m. den I
4 aag. med past.-adj. L. Wetterholm i
som vikarie; kyrkoh. i Blidsbergs{
pastorat W. öhlin fr.'o. m. den 24i
juli t. o. m. den 72 aug. med komm. I
I. Hemming som vik.; v. pa,storn G. i
Härnvi, N. Äsarp, för sjukdom fr. o. I
m. den 6 juli t. o. m. den 6 aug.; i
pastorat G.:
lkyrkoadj. i Tidaholmsjuli
t. o. m.
lÄrvik fr. o. m. den 28
lden 28 aug. med komm. G. Gunolf

'

voro inte a1ls imponerande, Pettersson vann

andraplaceringar.

trl4-u4.

Stiftsnytt.

Lidköpings Tage Pettersson fick revansch
i kula för nederlaget vid
triangelmatchen förra söndagen. Låingderna

på Harry Arvidsson

IS,

13,56;

Sfafett 1000 rneter: 1) Lidköpings 1S 2,05,6;
Tidaholms GIF 2,06,7; 3) IFK, Skövde,
2.07.6. Skackan hade i stafetten bästa tiden
med, 2$4,2, men överskred en växlingsgräns
och diskvalificerades.

l3 augusti.

2)

Komnitterade.

l-

[$'[ T
med sin

$'HffiH ffi$T[ilT
i';;,93i
orkester sPelar Pii

AIJGUSTIFESTFTU i Kinnarps Festp'ark
den 25 och 26 augusti.
Kinnarps It F.

!Sf;utarp.
I

I

nOsatt oeh cenrent på

lager'.

sanrlgns.

I

TilI ordinarie låiraro Lxh-$['
I vid l{inneveds, folkskola har valts
småskollärarinaan vid Ornunga sko-l
f

i

lla
!l

fröken Ebba

Jonsson.

I

trndustriområtle vitl SIutarP.
Väg- och vattenbyggnadsst-vrelsen
tillstyrker Halmstad-, Nässjö .järnvligsaktiebolags ansökan,om tillstånd
att föf industriändamål avstycka^ ett

o(rr ,, cirka ,1,500, kvm. från
staiionsområdet i Slutarp'vid Landeryd-Falköpings järnväg. 617-av..

område

Statsbitlrag titl skolbyggo i l{lnnarp.
Iränsstyrelsen i Skaraborgs län
har med tillstyrkan till skolöverstyrelsen överlämnat en framställning
fiån folkskolestyrelsen i Kinneveds
skoldistrikt om stat'sbidrag till nytt
skolhus i Kinnarp. Den högsta kostnadssumma, på vilken statsbidrag
får beräknas, anses böra bestämmas
till 185,981 kr., varav 6,981 kr. för
inventarier.

Juniormatch

Åsa"p-6innarP.

K,

3,05,8;

ffissCIK
Kinlterreds S"S,, $l,KF. oeh $L [!.-fivdslming ars
I

3) B. Johansson, Ä.

dena

Ur
KL2

söndagens

Musik.

2.30 Hälsningsanförande.

,,
,, 2.45 Sång av Näs-Kälvene
sångkör.

,,

3

Föred,rag au Statsrådet
Rubbestad.

,,

4

Musik.

,.

.l

från Dala.
7.30 Folklekar.

kuiitlarna d,ans å, stor rymli,g bana. Musi'k au Royal Band, Ulri'ce'
hamn.
Sed,uanl'i,gubasaranordningar. Stor högtalareanl'riggni'ng.
M jölkbar.
Konditori' och kiskedrycker n'1. n't,.
Kaf f eserueri,ng.
I hiindelse au regn hå,lles festen i, Föreni'ngsl'ohq,len.
Inträde: 1 kr. för äldre, 50 öre f ör barn och militär i uniform.
Eåd,a

Alla välkomna!

'Höjdhopp: 1) S. Karlsson, K, 1,50; 2) O
Thörnetl, A, 1,45; 3) P. Jacobsson, A, t,40; 4)
1,40.

Kula: 1) R. Göransson K, 10'98; 2) P. Ja'
c<rb.sson, Ä, 10.70; 3) S. Andersson, K, 10,51;

4) O. Thörneli, Ä, 9,85.
Diskus: 1) S. Andersson K' 33,78; 2) R.
Göransson, K, 31,58; 3) P. Jacobsson, Ä, 31,41;
4) M. Sandin, L,27,59.
Spjut: 1) M. Sandin, Ä, 38,80; 2) R. Göransson, K, 3?,99; 3) J. Jacobsson, 4,37,70; 4)

Torstensson, K, 36,10.
Stafett: L) Åsarp 2) Kinnarp.
Slutresultat: Åsarps IF 50 p., Kinnarps IF

Å.

46 p.

dlEffiltr

I

!.
I LOEY.SPORT
llv-+l'
Pojklagsfotboll: Floby-Slutatp 13-0'
Flobypojkarna vunno i söndags på hemmaplan över Slutarps pojklag med ej mindre än
13 mot 0. De små fotbollspelarna etablerade
en stundom välspelande match men då SIut-

arpsgossarna vcro en åldersklass under Flobys numera ganska rutinerade pojkar, så biev

nederlaqet.

::

program framhålles:
Kl. 4.30 Sång av Näs-Kälvene
sångkör.
,,'5 Körtävlan individuellt och
melian lag från BF,
SLKF och SLU.
.
,, 6.30 Cabar6 av Glada Gänget

3,15.

det en ojämn tillställning. I Floby giänste
främst bröderna Thilander och särskilt då
Sven som därmed återuppgättar namnets
gamla tradition på Flobys fotbolishimmel'
Slutarp prövade flera målvakter utan framgång, vilket utgör en förkiaring till det stora

::.]i

med början lördag kl. 8 och söndag kl. 2 em.

S. Karlsson, K.

K,

;,;,

fiä'13 augu$fi å ldnottsplatsem, .Slutarp

Längdhopp: 1) P. Jacobsson, Ä, 5,62; 2) O.
Thörnell, Ä, 5,11; 3) R. Göransson, K, 4,88; 4)

S. Andersson,

,j

ffiffiffiffiffi ffims&Hffighw&a#

Ah-,41.

Åsarp och Kinnarp möttes i söndags i en
jupiorma'tch i fri idrott å Äsarps idrottsplats,
t
varvid resultaten blevo:
Å,
10,1;-2)
R.
Jacobsson,
1)
m.:
80
Löpning
S. Kärlsson, K, 10,2; 3) Mats Sandin, Ä, 10,3;
4) R, Göransson, K. 10,5.
300 m.: 1) O. Thörnell, Å', 42,6; 2) P. Jacobsson, Ä, 42,8; 3) S. Karlsson, K, 43''8; 4)
i
Ä. Torstensson, K, 45,5.
1000 m.: 1) R. Gran, K, 3,05,6; 2) E. Andersson,

ac

l|iins och ftytklirl$ar
-tisc{aiär
''

iippköpås måriaägafl
och onsdagar,

s,4trrrENs

Kommitterade.

t{g

"iiirlra Skaraborgsserien.

411.

Trädet-Slutarp 6J)'
Trädet inregistrerade en överraskande stor
seger vid sin debutmatch i Skaraborgsserien.
Det gdstande laget hadq reserver för tre av
sina bätire försvarsspelare, vilket föranledde
omplaceringar. Laget saknade också matchträning, vilkct kom till synes i slutet av matchen då konditionen tröt hos de flesta' Försvaret var på det stora hela taget bra men
mål','akten verkade litet orör1ig. Kedjan kom
ej iångt mot hemmalagets försvar. Vy., vi.
och hi. voro bäst. Hemmalaget hade mera
energi och spellust och gjorde en ganska god
match. Samspelet var dock icke vad det borde vara. Försvarets mannar voro i bra form
och awärjde Slutarps attacker framgångsrikt. I kedjan var cf. en ständig kä1la till oro

Ruhhe$tad
$tatsrådet
i
talar

slutarp söndagen den 13 augusti kl.

VidareprogramseannonsiförralördagsnumretSamtaffischerna.

I.andra halvleks början blevdet en friför hands strax utanför straffområdet
spark
I
I och denna iades in kanonhårt av vy. I fortI sättningen höll Slutarp spelet uppe ganska
I bra. dock utan att Iå måIkänning. rt-0 btev
I det i zz min. då cf. fick en stickare och dribblade av ett par försvarare och Jör såikerhets
skull även målvakten. Sju minuter senare

blev ilet straffspark för krokning av vy.
Straffen lades in otagbart av öf. Omedelbart
e{ter faststiilldes slutresultatet till 6-0 då vy.
på en passning lrån vh. nätade från nära
hå11. Av matchens 12 hörnor hade Trädet
B st. Domare var G. Roos, Ulricehamn.

Kinnarp slog

|lilutfHll{flflF

söru,ulc

60 rn.: 1) R. Göransscn, K, 8,1; 2) M. Sandin, Å, 8,2; 3) S. Karisson, K, 8,2.

n.: 1) O1le Thörnell, L,
lomcnsscn. A, 44,0.
303

1,000

42,9;2) M. Sa-

-

,;

WesE Ejwswmnde

fvwwtid
En svensk film när den är sonr
Förspel, SE. Jp-urnal,

bäst,

.

w{! iltil!u||ilulllllllllllllllllllilllltiltilll

TGTBOE*L.
söndagen den 13 aug.

ki.

12.

,sgEr[sroRP.q fF
SLUTÅ"]fIP,S åF,

K,

Lbkafton
i :;i',l,l,A$ordl-as,i ,.'

..,

Festparken, Kinnarp
',; 'ofl.bd,

du ,16' aug*.,

IIUSIK. Inträde
6290

kl.

20.

50 öre.

S anr,lt

K-ristötning: 1) R. Göransson,
S. Åndersson, K,

K,

11,66; 2)

10,85'

til,lsför c ni

n

g

en.

samkvämet och minnesgåvan, varef-

ffiffistfmse
lördagen den 2 och söndagen den

3

Di6,kus: l.) S. Andersson, K,32,87; 2) R. Gö-

ran:son, K, 31,65.
Spjut: 1) Å. Torstensson, K,

40,30;

2) M'

Sandin, Ä, 36.55.
Slafett 4 x % banvarv (132 m.): 1) Åsarps

IF

1,14,4;

2) KinnarPs IF

1,15'2.

Nya lärarinnan i Kinneved avskeds-l
hyllas på sin förra plats.
t
Avskedssamkväm hölls i söndags.;
kväll i Ornunga småskola för små- i
skolläararinnan Ebba Jonsson, som
blivit vald till ord. lärarinna i Kinne- |
ved och som därför i dagarna avfiyt- |
tar dit. Skolrådets ledamöter med I
fruar samt skoldistriktets ord. lärare I
hade samlats för att taga avsked av i
fröken Jonsson, som i många årj
tjänstgjort inom distriktet, främst
som vik. och e. o. småskollärarinna I
vid Ornunga småskola. TaI höllos av
ordföranden, E. Albertsson, Simons-'
gården, komminister Mönegård och
folkskoll. Rydler. Som minnesgåva
erhöll fröken Jonsson en vacker'bok.
Hon frambar till sist ett tack till
skolrådet och kamrater för avskedsi

å ldrottsplatsen, Slutarp

1,40.

örebro.den 9. (Från r'år korrespondent.)
Vid stora idrottstävlingar i Örebro
i dag lyckades HarrY Arvidsson ta
revansch på Tage Pettersson i kula
med 13,89 mot Petterssons 13,70.
Rune Persson fick se sig besegrad
på 80 meter av Lennart Nilsson, örgryte, som segrade på 1,56,0. Tvåa
blev Lönnquist, Karlskoga, På 1,56,1
och Rune Persson på tredje Plats
med 1.56.5.

1

der's.son,

Karlsson,

i kula,

Talngavallen, $Iutarp.

m.: 1) R. Grahn, K,2,59,4;2) E' An-

K, 3.00,0.
L:ndhopp: 1) O. Thörnell, Ä, 5,18; 2) R'
Göransscn, K, 5,08.
trIiijdhopp: 1) O. Thörne1l, Ä, 1'45; 2) S'

på Ta$o Pettersso'I

tolg-w1.

ERNST EKLUND
Crwlgs,F-ant
Erik Bergluntl

junioier i

Resultat:

llarry Arvidsscn tofi r$llali$oh

SIGNE HASSO

ÅsarP.

4t "l"l.

å

kl.8 em.
Barntillåten =
5

Vid en klubbn:atch i fri idrott för l8-års-

sönCags å T{ngavallen, Slutarp,
besegrade Kinarps IF Åsarps IF med 51-45
poäng.

Kommltterade.
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för motståndarförsvaret. I övrigt framträd-

de vänsterwingen mest.
Matchen var ? min. gammal då cf. på ett
vackert inlägg av hy. gjorde första målet.
Trädet hade hand om initiativet och pressade
ganska kraftigt. I 20 min. drog Trädets vy.
upp bollen och passade in i mitten där cf. åter
var framme och nätade från nära håll..

15.

' ;

scptember.
lrtrottryt'l,atsföt'en'inuen.

ter gemensamt sjöngs psalmen "Herre, signe Du och råde". tllg-lq.
I

,

{via "o*marfesten i Slutarp tLlg^t4.
I i morgon talar statsrådet Rubbe-

stad kl.

15, varjämte förekommer
körtävlan för såväI damer som herrar och unga pojkar. I övrigt medverka "Glada Gänget" från Dala,
sångare från Näs-Kälvene och musikkåren Royal Band, Ulricehamn.

''

l

:

emellertid denna samverkan utsatts tör hår_ skattefria avdrag, tolkpensioner och familieI
undvi_i<as att I bidrag o. dyl. Dyrorterna ligga nu entrigt
v-i i.-vissa inrikesfrågoi komma i
.
I detta system 30 proc. övei billigasJe ort.
rorhallande
till varanfua. Vi inom-"t"uG_
BF gå I Dett" svstern är en av orsakerna til'l lands-

da prov. Och det kan ju inte

enligt vårt handlingsprogram ut i valrörel_ bygdens avfolkning. Rättvisa måste skapas.
-aå"i
Viå ar"t" ril<sdag*tillät jag mib föreslå att
;en !ö1 att försvara- d"e synpunkter
framhå-iIes.
"ot
I beträffande civilförsvarsorganisationen att de
l-^--Vi hävda bestämt att jordbruket
-1.,'ll^ 1r.
-1r---:J anställdes
^-^rrlll^^
ha L.a+olnino
betalning
skulle
I soÅ därvid
mera bärkrafliqt o.ch_ mera lönsamt. En eit."s
t'red- i efter lika grunder. Strax efter. det propo-

Fnån laltdskoårlffi rrffi srffia

Kinneved.

i låff'n?,I"l1l$?f*,'å':*?åliåä
,,,",**j: *';'::1,",ä*n*,';ilkåf,;jåT':*iJ;:
tio.nalinkomsten. BF har atttid arbetat fö.
EXTRA eÄf,f,SfÄUUa
lilämpning även i det
"'L;";;;;;i;;;
t"t'u:i,T*3f:#åi"::
Rossbackens skora -a,'aug€o a",' iHåfäfiå
#':lä:. fåt"'å-"Sffiirt."$i".ttt:L.1r*t* X:
^iå'
27 aag. 1944 kL 16.
p"'tiå.; -;;;;ä#;".,1 'il=:å'iäi åäil='ä"r'"iJröåi rö'J"å"t""iå"""'E täÅ
'"
urulorancten bruksvänlighet och det är bara att hoppas, öropositionen men ålla soc.-dem. voro för
:^tl _df_""?-i*tällning,blir.bestående g".4-g!-, äy.är*grupnelipggls tillämpnins. även i det11ld:"17sept.Ta]..erinradeom''Lindahtsitarauäeä.påtoljaatt.majoritetenavsoc.och
Lemnes utredningar framhållande att i dem. och de repr. avslog förslaget om lik-

i

":+'iå'åL ,*"3- o:*q"sr*:r::^}T^T::
södra skaraborgsserien. -"!r$. fyä{4",},1id*"'iliå-jå{?å?,ii't
mu ftult till jämdtäUdhet i sa-mhäIlet.Ei
t0 I gått in för ätt bevilja 1,2?4 miljoner kronor.

Fra" Br sida vilja-vi arbeta för att dessa
komma tiil verklig nytta även Iör
"L"tt"lpengar
jordbrul<sarbetarna
hjälpa
fram
folk.
till
iandsbygdens
Iy.ttt"
löner i. nivå med industriarbetarna. Erin- I ritt
ko''' statsrådet in på efterkrigs|
"Lt framhälande att när kriget är
äveg 91n regqlta-tet av s_ockerstrejken. lproblemen,
11fe,
BF har bestämt
havdJi ää ',?""1å1"*Hijf""l;1|*l:f iäiä
|
"'i^äffiffär1lhri,i"Tåi;'Jlstundom ganska hårda vinden som svepte löner måste höjas och.it
fOtut"aii-li"rirfiJa"ä"",-och
så långt möiliet söka..för-l
.rruro,
"åd.n"
ningar
jordbruket.
p.odrkt*-.
själva.l
skåpas för
o"it
Hopp;-lia*aicr våra
lf.a- i planens längdriktning. Spelet, som des attböra
lantarbetarria fy
allt även vår förädlinBsind:tltl :Jl
f presterades var inte mycket att hurra för,
J9*1å,de.n.saken.lframtör
rå, ;;;"";" mot bakgrunden av H";?:0"0,:.ffi"f *iråX, tå:i.l["letn",*:llA;mn
It ;;;--il;;
;;,: ,*1$iåäXJ::HTå?T""?Jå'l
..,",
att bäda.. la,se1 måst-e-ställa upp med reser- garna därför är en mera lönsam jordbruks-l;öilÅilkattning
io d.-, som ha-en vissl
f
ver, varför de inte nådde upp till sin norrna- produktion,
lfOäadenfte,t, måstg vi gå gmot När, d9t

I
I
|

2-3.
Även Slutarps andra match i Skaraborgslserien blev trots fördelen av hemmapian ett
ino.to.t"o
M.+nh^-. förropp
+Ä-r^h^ präglades
nräar^r^- av
den
inederlag. Matchens
^_,,r^Slutarp-Stenstorp

proc. höjning skulle ej betyda mer än 2 proc.l
ifråga om.._levnadskostnaderna, men

j;"'1-fiili'1:ff111i":,,T*T:

rr'r6dr rrdr ruarl rurruruL rrarn f,llr. ert over- I L)enna har rcKe Hå
SouKarru udrrur duu lrLrr
i1t'':':"ri";,
lg:'l""'Jf::",:n .l5r :HilTi"åätåj'äjtl
cf, *""T,'::*:*,illl-1T1.'1-;
beredde hemmalagets försvar
"'#jll'n"X
,,,:u. sva,snerer att stoppa.
gy;5= *å"1?:d;L ;:l"l1ti,u?;å11il"1;
!
.
.Hemmaragets *:*"?";i3:#ttsl;lsrå:1J":tB]*:' ;:i f
ismåväxta
i dä} särskilt
I

kedjespelare kunde ej helt utnytt- timme för lantarbetarnå och jordbruk"i"r lillääiirt jä-- t o-t"r""*ulbeskattningen. garan*j?Jya. 1 öres förhöjning gör omkring tZlill"sf."tt"ingen å fasligheter i.stållet.objektlj" ritt snabbhet. De spelade alltför mycket miljoner.
är att beskattt,rtt"n,
vilket
inte
lönade
il
sig mot Stens, ",. lstatt skall i-ttfö.tt' Riktisare
,örsvarssperare. Försvaret
ltinål5å | I'il5*nfr",tlå.1':, T:f,ti";lå"#å':å"äl
-ffui";":1itt"få::1fåffi.i'u3,
l*"*:.
"?11?xta
var den
bästa lagdelen
iör att komma frå tilt en rattrellnägen
är rättvis. Alltså ha vi olika meninIi riktigaStenstorps första mål kom i 12 min., då rr1. lönsamhet,för jordbruket. B_F ä1
o*lf s"r vad det gä,l1er inrikesfrågorna, vaiför
^"a
'aft
nickade in en hörna. Sedan "dröjde det trots
väl|]llonal5ering^ "D"1.,,1"T redan I talaren _tiII slui uttalade önskeÄålet
-t:^.loT"l
övertag i spel tilr a"" s1.",iir1ä;j
::3 Jå'f'"ff*:l.3lofi
+,r;"r; :fåi:
genom ett skott från nära hå11._gjorde-2-0.
"l'uulfx";",,x_'ll:mrl"*,#,
naliseringsplaner_ som socialdemokrat"r"u
gå[fork. BF irar"""T,ffi,h:.tå,\:ru;å_ji:
I
ejort å; värdefu]l insats i
När det var 3 min. kvar fastställde cf. halv- I il {-o..
Sköld
har
sagt
att
man alltsållsamhället och det är önskvärt att förutsätt-Hr
skulle
25
arbetsfolket_vid
tidsresultatet til1 3*0.
i
-lösgö1a
fl ningarna för BF stärkes vid va1et, så att vi
-proc. .av
Rcrtrn i början
LrÄrirn av
.-, andra
.-Ä-^ t -r,,r^l- oyig"'
t-,,*r^ I jordbruket. Brist finns ju redan nu. För- i[msra förrnår hävda våra intre-s-sen- f]et wäRedan
l-å1ffii,1"'';*Iäå?ää,ilol'.1ii-"1,rilffi;lln::l-täu:,li1ul#iä,11'i"j*""ä"ifjJ.i:
l"l:t:o
hemmalaget
mål av cr'
cf.
ändra ställandra
stall- personer
sättet bli lösgjorda. ll set och att
'crrurraraBe, genom mar
i"""orru. som på det sättet-bli.lösgjorli3.
arf rri
<iå eniga
cniqe bakom
l-rrlrnm de
rte vitalaste
r;+alec+o
vi stå
ningen ti-I1 1-3. Trots sin överlägsenhet i'
"ätt
Vi ha emellertid att planläggå full sys- !lg"t
lllragå*"".Ru*auesman Halagård framförde
ilJTä"':i1ät T"",:i:l':rffi I, i"'#l**n"ff'"'.;f'?;åq#,"":*iiå::T,Tö'l^.
;fi'":xl,f
göra
alltmer.
rvr
Det iåter sig
rr5 därför
uar
N^s
så Ilde närvarandes tack till statsrådet.
icke Evr 4 rq
+i, mat
*år *^_ 44
,r min'
rrtr
men *:^^^r^
m$sade rl L_r-_l-,
halvlekens
] som socialdemokrateria synas vilja förut- lDärefter utbringades ett fyrfaldigt
reducerade hi. ti[ 2-3, vilket blev slutresul- j sätta i det failet. I varjä fall råagera
lteve för statsrådet.
tatet. Bra
"'- domare var E. Wilhelwrsson, Tom- i från BF mot tvångsåtgärder - expropria-"i |
;;;"

srorsröd-rR,bbesrormffiW*ffi
.

lfll/. .

I;

I ninngvgd.
sommarrest, anordnad av Kinn"-

t*'*f q+m-+*t--å#
q

gå.Äed
att gå
med lönsamheten
lönsamleten fa"
för dem,
a..",-to--tilf-i
som till-i
"tt

""#,å1f;1å: ät"#:"J"*-ånadskostnade,,,"r

å'*f*j*#,r1""ä:;å'd"iä*3T

i'ifi{:

I

I

Tfrulimgflr
Ii enteriörbed'wy",t^rp^,kör:ni'ns

l

ff#:?i#äiä:ii"',""i"ffid"1':llå*il
iiliriör]".{*,:iå,'r"rffiä:i'å*T
|
ryi*i{f"*h*jim;'.%
f,ä,;"',T-1"ä?åi
ilhölls
ö'ffil"ääåä3"i.x1rlj+,1å?',t
av statirådet
Axel Rubbestadl

j

au

"#fs:å111äH",
jffi:i#
-litll""åäii':L-å:,ä-ilä;u1.1''å"""
*ää,',,f.fflt'{;l,rJ""t"'r,#;
d':t;;rHJ***ilff,;il
dessa frågor. Nåsot måste"::^::::l^l:'lltill tävlingsledaren tel. 1 Kinäarp.
kunna samlas titt ö""'råes"i;e*'";;"]:";;r.
kommltö. som te42

"'tåå;"å;':itt'"u"'taäill

31
nedbringa {e !9Sa byggnadskost-|1,,,....
t""tä""ÅÄ.--J-""-;å_ att,kunna
^.._-, Luttra, Slöta
naderna. men motstånd mötte från-arbetare-.lfKi'nneued,
SLU-aud.
dö;;;;ä;.";"*"
påIrestningstider lett ra"aets oae"--be;;;; häl. nn tgmmlllf lillsattes, från vilken
t--"il
inl.ea11tid'va'it"åraii-}å';";;;i;g;-lääi":,hlattväntaförs1ag.'.|'
fallet, men det vore iylt freq -";'?i'k.,fi;
in på frågan om
, Statsrådet kom därefter
dyrortsgrupperingen,
vilken han ansåg vara
bibehåIla samverkan
i;;:
-ätt""äÄ"..;
lingsre€eringen till krigets ,1;t. S;å.;";- :. pe,stböld, som måste opereras bort så
sPekt har mött oss tacF vare J"";;-;;nir;t fort ske kan. Den infördes 1919, ehuru i
annan form än vad den sedan blev. Nu har
ifråga om ordnandet
-.a "a.. "ilrtrb-?;ä- dg"
gor. Under den nu pågående
smugit s19 in öyerallt,_ vid beräkning av
frä.
"ri;i"i;;;
Därför böra vi vara
dig Iörsyn o;h ;;;

Länsstyrelsen har även meddeAffär med handetsfastighet. AÅf, I
lat- tillstånd för skolstyrelsen i KinHandlanden John Ca,rlgren-, Äker_ l
neveds socken att utan hinder av rä- ,l Äkeriägaren John Fransson, Kinnarp, har
hill,
Slutarp, har av handl. Eric WaU- i
dande byggnadsförbud uppföra ett härstädes anhållit om tillstånd till beställ-å
jämte
skolhus
ett uthus Hassla ningstrafik för godsbefordran med stations- ,evister för obekant pris inköpt den_l
Västergården 22s inom Kinnarps i, ort i Kinneveds socken med automobilen R f nes handelsfastighet Jonslund, Barnei
utomplansbestämmelseområde i Kin- 610 för befordran av högst 3,330 kg. gods el- lÄsaka.
Äsaka. Tillträde
Tiltträde 1 nästa oktober. I
neveds socken. Såsom villkor har
I
liimpligt antal levande djur, vilken trafik
,ler
I
länsstyrelsen föreskrivit, att byggna- tidigare utövats av Tage Andersson i Slut,

I

Kr"gö*l*.

-

den uppföres på minst 25 meters av- j arp. Ansökningshandlingarna hållas här tillstånd från mitten av länshuvudvägen i gängliga intill den 3J- augusti 1944; och äga
tr'alköping-Ulricehamn. t?t - -l't.
i'i trat*tatet"g, som kunna beröras av den i-fråll S"."tt" trafiken, så ock andra, vilka ärendet
I kan angå, att före angivna dag tiil länsstyrelsen inkomma med skriftliga yttranden
Ersättning för stormskadorna.
över
ansökningen.
K. m:t har anvisat 7,500 kr. till
Mariestad
å landskansliet den 16 aususti
understöd åt Ragnar Götlind, Göte1944.
yeds socken, och Gilbert Karlgren,
Kotarp, Kinneveds socken, f,ör skaLÄNSSTYRELSEN.
6545
dor, som orsakats på dem tillhöriga l
byggnader vid stormen den 24 ,t
pojklaget segrade årer.
niu]i ar. sr.aaorna pä öåäi"ä"'äg;: I
dom ha uppskattats till 14,g8f t<r. I vid match i Slutarp i söndags segrade Flo- i
på Karlgrens till 3,625 kr. Göt- lby pojk)ag över Slurarps d:o med hela 9-o.
9ch_
- 246-qr4'
lind har nu fått bidrag med 6,000 kr. | " '
och Karlgren med 1,500 kr. q/t-W.il
:l-

l

!

ä.

-l

frIYMFIÄ

E

|Ärr.
SLUTARP

-I'got?*o

lBarntillåten
It- lta.rllluralerl

YLV

,=

=-=
Åte Söilerblom, Lasse Dnhlelvist,

!
=
E

i

=

.l

ililnul!llll

B-lagsmatchen

=
E
=
=

Luilvig Gentzelo Emy Ilagman =
!
det stråIancle roliga svenska
lustspele[ =

tri Maslhu$s$soi!ffir

I
förmidclagen mellan TGIF:s B-lag, och !
Siutarps IF slutade med en seger för giffarna !
med ej mindre än q-r (halvtid +-o)' Slutarp I
spcladc matchen igenom med Io man'
I
NIå1en för GIF gjordes av Bender 3' Arne'i
Anclersson 3, G. Österberg, Bo Karlsson och l

på

Arne

Johansson.

SlrrilrPs mäl gjoldes av

=

c

-t

=

dnrunnurunrrir!nunnnnnunnnunnutE
=

ellg'nl'

!

f

I

ill ialc

F'öRENNNGARN&
Tävlingar

i

exteriötbedömning av hästar

samt körrring hölls derr 20 itug. i Kotarl,
Slutarp. Tävlingarna, som anordnades av
Kinneved, Luttra och S1öta SI-U-avd., voro

myckct lyckade. I exteriörbcdömningen deltogo 16 och i körningen z4 cleltagare. Prisdomare voro J. Larsson, Svartarp, Äslätt,
Valdemar Johansson, Slutarp, och Torsten
Johansson, Prästg., Kinneved.

I

exteriörbedömningen uppnåddes bästa re-

sultatct av H. Käi16n, Kinneved, med 6r poäng närmast löljd av B. Vårddn, Kinncved,
6o p. Elon Andersson, Luttra, visade sig styvast i att köra hästar och fick 88 poäng, närmast Iöljd av Gunnar Gustavsson, Grolanda,
med 85,5 p.
R e s u 1t a

t:

r\lnneied "\LU-Iud,.:
Exteriörbeclömning: r) H. Kä116n 6t p.; z)
B. Vård6n 6o; 3) Bcngt Nilsson j,{.
Körning: i) Bengt Nilsson 85 p.; z) Alice
Gtrstavsson Bz,5;

Lultra

Södra Skaraborgsserien.
Bjurum-IFK Falköping B A-S
Stenstorp-Äsarp 3-6
Ticlaholns GIF-Slutarp 9-i

Tidah.GIFB
IFKFalköpingB
Äsarp
är vid laga ansvar förbjuden å såväl Trädet
in- som utägor tillhörande Kyrkogår- Stenstorpdarne, Klockareg., Prästeg., \/4 mtl Bjurum3or2
Halsarp samt Hassla Västerg. i Kin- l'{ullsjö
Slutarp3oo3
neveds socken.
Äg arna och J aktrd,tt sinnehauar en.

zo{g-W.

FRÅN

a; d.:

49.

o

22-1

o
r

It-I

20 r

r

2

8o.

Exteriörbcdiimning: r) Georg Johansson g9
p.; z) Elon Andersson 54; 3) Ingvar Karlsson

3 3 o
3 2 r
32o
2r r
3 r o

o

i R. Södcrberg

ö
5
2

8-z
8-r r
II-1

5-r

I
1

3-i8

4
3

2

I
I
o

Körning: r) Elon

p.; z)

S.

Lennart Larsson

54

-A.ndersson 88

Öst 77,5; 3) Nils Johansson /gl
Slöta

ail.:

Exteriörbedömning:

r)

p.; 2) H. Abrahamsson gz; :) Sigvard

Jo-

lransson 44,5.

Kör'ning: r)' Sigvard Johansson Bz,5 p.; z)
Maj-Lis Johanssorr 72,5; i Sten Eriksson 7r.

6439

Alla, Alla, tnäffas vi På K. I.

Filmun trihst är det bästa tinU
visas

F:s

i

Förenin gshusetr'I{innarp,

tisdagen den 22 aug. kl. 8 em.
Föredrag av riksdagsman O. MalmDorg.

Allmänheten hiilsas viilkommen.
T ol ItlL r-t r ti, r: t s

v" a

ll;r

et s fö r b u n cl.

KINNARPS IDROTTSFöRENING
anordnar i morgon k1. 10 å Tångavallen

klubbtävlingar

i fri idrott i

prov för idrottsmärket.

Till

landsdelstävlingen

Alg-

i orientering i

Yl{.

tiltilililtilililililfiI|ililtililililililllllllllilllllilllilllllllllllllllillillllllllllllllfillllllllllllililll
Lördagen den 26 augusti kt. 20 och söndagen den 27 augusti kI.

samband. med

Blidsberg i morgon har KIF anmält Gustaf
Gustafsson, Karl-Erik Eckerlid och Karl-

Erik Augustsson.

fiu$tlstlträff 'T,Tffiil"
19.

Edith $egenstedt ä?'å'l åäI:*t;i i:1.
Tomholo' tned, oärdnfwlla

flrirnrl

rtinster.

Spel oäh seroerliz,lgur.
KINNARPS. T. F.

SKYTTE
__,, uts-w.
Kirureveds Skyttelörening
anordnade den 6 dennes Vilske-Frökinds-

kretsens tävling i skolskjutning. I grupptäv1an mellan föreningar segrade Grolanda skytte{örening mecl 328 poäng närmast fö1jd av
Kinnevecl rned 3r9 p. I'{ästerskytt för året
blev H. Alfredsson, Grolar-rda, mecl 9o p'
De bästa resultaten blevo:
K1. IV: r) A. Bohman, Kinneved, 70 P.; 2)
H. Alf redsson, Grolanda, Zo; i P' Johansson,

d:o,

å
i

i

uppköpes.

ERIK SAMUELSSON, SLUTARP.
6739

Statsbidrag

66.

=

EDVATTD PSNSSO}T

i

sin största film

f,.lumfi

hittills

E

på fimm$sfi E

i5?

iE

Äsarp

IFK Falk. B

Slutarp

strängningar

y "*

/-zw

3 r3-i8

I

6

tl

I
I

lroTB{rf,*L
innunrusvar,LEN,, ÅsaRP,
!

t

Söndtgen den 3 sept.

kl.

13:30

fisar$s i.f. mot $lutarffs

l.t.

$lutarp.

Fallf,rukt

uppköpes

dlf-qul;.

;.;;.;.;

titl"";;;";".
;;_
"""UrrJ_
när dessa två ånyo _,;t"..

inte den gode Harry då ta, ,"uans.h.

6

aJ-r.)

J

Bjurum

o"'uuäonnrus.
*

i

Trädet

måndagar, fisaagar Jch

Harry Arvidssorrs andraplacering
i kul" u",
bra.
a. Och

o ro--7 si
I r2-r4 rl
r ro--5 3l
3 r r-r8

Stenstorp
,,

I

r

X,Iullsjö

F

like.

uppkö1-,as

Och att få stryk mecl ,.,agrr
-..t nåpra"
u1'..Tn*: Pettersson sporrar btott

Södra Skaraborgsserien.
Slutarp-Bjurum 4-2
,I,[u1lsjö-Stenstorp 7-3
Äsarp-Tråclet 3-z
'Tidah. GIF B
o zz-6

F
fturnurluunururlugllnnnruunuuuntS

r=
r

fo1kfilm.

$iaktftiins o, lrycfrlinoar

I

-!i

En folkfest
- en
En succ6 utan

i

huvudsaktig överensstärn:
rltningar: Högi
sta kostnadssumma, varpå statsb"idrag till byggnadsföreta!'et må be_
räknas, föreslås fastställd till 124,180
kr., varav 7,370 kr. belöper, på fc;r:
sta uppsättningen inventariär till
gymnastiklokaler, slöjdsal och skolkök.

lki. G-B etrt. E
lru","ruat"o. =
=

Slutarp.

melse rned företedda

gf yMF{Ä lg.iloAc
SLUTARP

-" i

Ztrlg-tj1.-

Skolöverstyrelsen tillstyrker hos

byggnad

Backgårda1na,j

Ledsgårdarna, Siggagårdarna; .Mar-:
bog., Mellomg., Lyckorna, Odeg.'
Gust, Johansson, Gränslund, Mossag.'
Josef Svantesson.
Slutarp den 1 sept.'1944.
Ägane och iakträttsinnehavare. i

skolhusbysse

. m:t att Kinneveds
x.
skoldistrikt be_
viljas statsbidrag till en nV skol.

ElHllllltlrntHiHlrltlllllIilrilEltlitlHlllll lllle

=

till

Kinneved.

nedannämnda gårdar ärivid lagal

ansyar förbjuden:

F^ALLFRUKT

i

Kl. III: r) S. Gustavsson, G, 7t P.; 2) G'
Gustavsson, K, 7r; :) E' Karlsson, G' 7o; +)
J. Blank, G, 6Z; ) J. Karlstedt, K, 66; 6)
B. Johansson, Vartofta, 63 '
I(1. II : r) I. Samuelsson, Brismeue, 55 p';
z) L, I-Icrmanssor, K, 54.

E

AI! jakt

öm$ffis$ fiöpA

önd$KA$ ffiöPA

FmHnfnukt
uppköpes.

Gunnar Clauson, Slutarp.

llögerns film "LAIfD$BYGDEilS FRAMIID"

visas i
Ordenshuset, fredagen den 8 september kl.20,00.
Föredrag av Agronom J. M. Hagma,n,Klagstorp, Skbvde
S L U_T A-R P, tr'öreningslokalen, lördagen den g september kl. 20,00.
fli1ed1ag av Förste vice Talman Karl Magnr,cssom,*Skövde.
Till
talrikt besök inbjudes.

BROpDETORP,

Lands,bygdens

folk!

Se

Din egen

filrn!

688b

saNflEss,

m&ruffi
å Tångnvnl[en,

$tutargg
Iördagen dcn 2 scpt. kl. 20.
Idrottsplatsförc

n! ng e n.

Wg gÄg,"IAE
slag av k6:nstgödsel, oljekraftfoder,
\ ' al{a
kli, betn{ngsme,de! n!. nt, 'ffiensn:ing
av utsäde

utför.es.

Sfl,wtarps l{.ag,rru

,

Tel. Kimnarp

7OB

t
l
å

I

ffi

äistpr$ffi leniffiUan å F$stuy nuh
l/t-.{n

{#l\ *t

,-

Hästpremieringar ha under de sen*ste dagarrra varit anordntde i floby och Slutarp. Prernieringen i Floby som hcills i onsdags, var talrikt
b*sökt. 108 hästar uppvisades. Som
tlom*,re fungeratie liksom förra året
gorisägare Bettjeman.
Även premieringen i SlutarP' som
hijlls i torsdags var livligt besökt.
$Liltå,&f:

I

Högerns film "LandsbYgdens
""
-framtid"

$ktnrp'

tlot-rt4-

i församlingshuset, Mullsjö'
20,15. Föredragtrålles av
kl.
torsdag
husmoäer fröken Elin Hakeman'
Lidköping, och landstingsman Torsten Isaksson, SYnnerbY.
I Broddetorp, ordenshuset, visas
filmen fredag kl. 20 med föredrag av
agronom J. M. Hagman, $t_agstorP' I
-I SlutarP, Föreningslokalen, blir j
det filmförevisning lördag kt. 20. Föredrag hålles här av förste vice tal-l l
man Karl Magnusson.
I
visas

'''td,r+p

4,års ungnton' för'sta Fåu6on betäekta
sanr,t våintehokftav.
$aiona B (Sa.tyr), $öran, Andersson, Mc-sra*
E-rili
eåiJ"n, Kinuarp; Tunny B (Turrtv':r')' (ReF."n.*o,.. llrsholrnen. Luttra: Rcflcxa B
flex) " Saionrnn Gustafsson, Fl'ästg., 1 l'lnntirp'

(

Äldre fiin*ton med viirdebokstav'
Siv (Louis Råbäck) 8,20 kr., Harry Törn*
kvist, Skomakareg., Göteve; Talia (Orienlal),
B, 3O kr., Erik Dånielsson, Eralrdstorp,.VÄr*
kumla; Bläsa (Dollar), B. 20 kr,, Paul Jo-

1

Södra Skaraborgsserien.

hansrcn, Skånum, Grolanda; Bonnix (Pierrot), Gdk., Oskar Nero, Slatteg., Brisnene;
Bella (Espoir'), B, 20 kr'., Ilcnning I:år'ssoIr.
l{allan. Bri-inretre; Sylvia (Gori,iant)' 8, 20 kr'.'
Ruhe;r Andersson. Halian, Brisnrene; Lonct"tn

års ungston med skp.

Refly (Reflex), Åke Gustafsson, $toregården, Sandhem, Börstig; Lola {Reflex), Erik
Franssr.rn. Risholmen, Luttra; Monea {Si1im)'
Bröd Oskarsson, f'röjeredsled, Slutarp; Dr:lly (Loreli),
AB, 40 kr,, Erik Fran,ssorr. Risle*l(.At<illes), Bröcl" Oskarsson. Friijer:edsJed,
Itellis {Magnet), B, å{} kr', Bror
Lultra;
men,
Slutarp; Flory (Reflex), $olorrron &uslafsson, i
Helge Wikström, Hallag., Slutarp; Frebinctte
Pr:ästg., I{innar:p; Mona (l\'Ionte-Be11o), &r-,
{Frabin), B, 20 kr., Waldemar Johan-*son.
land Johanssorr. Skatteg., Brismene; Li-ssi i $iggag.,
Slutarp; Asta (Åjdor), B, 20 kr.' Carl
(Monte-Bello), Ilrik Johansson^ Tåugen, Eris*
Ekesgärdet. Brisrnene; Ästa
,dndersson,
(Monte-Belio),
Är,{.ur Ånders- (Agav),
mene; I\./lona I
l<r'., Iidk Johansson, I'ilieg,'
B,
a0
son, Kringlarp, Börstlg; Maexy (Reflex), Sa*
B, 20 kr., Jahannes
Luitra:
.(Re{lex),
Flexa
iomon Gustafsson. Pråstg., tr(innarp; Bellil Johans;son, lluleg., Siutarp;
Tyra {Reflex)'
(Reflex), PauI Johar.sson, Skraddaregården,
B, 20 kr., Nils Kä116r:, Strängg., \rårrkurr:la;i
Skånum; Li-sette {Bonit), I{erbert $vensson, I flexy
(Reflex), Ä3. 40 kr., Waldem. JohrnsMajneg,, Luitra; Göta (Mo.rrte'Bello), Iilenson, Siggag., Slutarp; Dalty (Ileroten), P, å"{}
Hallan,
Brismene;
Jolranrra
ning Larsson,
Storeg., $andhem, tsiir*
(Stim), Erik Andersson, Lofsgården, Kinnarp; kr." Åkc Gu*ta{sson.
sl iA: Reiova (Reflexr, E. 20 kr'., ärik CusLis:r (Tourver), Erik Sund6n. Mellomg", SlutNolist'n, Kinnar'1:l Vlrllis

I

ii.ltsorrs stelbh,

ar.'p.

(Verdan), B, 20 kr., Erik Fransscxr, H.ishal-

juren, Luitla: Stella (Neckar). F, ?0 kr:., Ilans
2 års ungston mrtl sh,p.
iLindgren, Nclg., Kinnarp; Ses-san (Torc), ts,
Ala-Dansy (Reflex), Ållan Johan:;son, Å1* i z0 kr., otto Johar:ssons sterbh,, lTtLlsi'rrp,

arp, Kinnarp: IVIonc{a (Monte-Bello) Saio- I Kl'rnar.p; Sal1y (Tore), B. 20 kr., Jol:ai"r
mr;n Gustafsson, Pr'ä.stg., Kinnarp; Kerstin i Svensson, Grane, Kinnarp; Lara (Hailvard),
(S tim), .Srik Ander"sson, Lu{sgården Kirrzrarp ;
i B, 20 kr , Bröd. f'r'edriksson, Orrekullen, $lö*
"
Flora (Biarrko av Tofta), Srik l)aniclsson,
ta; Aga (Tore), B, 20 hr., Srik Sund6n, 1\{e1-

Brandstorp, Vårkumla; Belli (Re{lex), Sanifrid Nils*on, Kotar:p, Sluiarpr E*pa (Enpqir)"

iHjainrar Johansson. Storegårrlen. Bör:siig;
(Blanko av Tofta), Br"or llelgc Wik*
lBella r-y"-11^-."i-J^"1,.1.,i1.^- !Ia1
f1.,{--.^.
D^-1!--.
/n,-{1..-"\
gården, ölurå:.[];
la gäroenJ
$lutarp;
Rcllan (L)',cllex),
tteriail
ström, "ftal rå
\ri{"}rrexl
;.1i|Unt,
(RcN"ilrisotr. ra0ti}r.p,
Fuxe lr[e;]ån1i'1{l
id
1\11SSOr1,
Kutat'p. i}!fiarp;
Siutalp: "ruxå
IS,;rnl;
I,,
lrgÄlr
Br'öd. r.lculrs*gll,
Dlvu.
I'reclriksson, vtf
Orirekulli:n,
$löta;
*lu!4,
€&ltlfljal,
I iiex),
IRcxi illellex), Ivar Gustalson, Ledsg", $iulrlp: .\cllv (Hr I'lcx). Anid Andcls..,,rn, II;rlsarp, Kinnai'p; Reveila (Reflex), Erik Frar"rs-

]omg., Slutarp; Darr.sy

I

kr.,

Bröc1. Oskar"sson, Fröieledsltrd, $l,r"rtar1:;
j iMtnzr-Li.ser i1/aido), B, 20 kr"., Blias $thcr'*
I man, Vintorp, Biirstig: Lilian (Virl:in), B. 20
i kr'., Filip Wingren, Storeg", Brismene; Lorelta
i {I-oretl), B, 20 kr., Erik Ander**on, Lolsgåri;den, I{.innarp; Lorella (Lorell), B, ?0 kr.,

son, Risholrnrn, Luttra; Dr:nny (Lorell), Cö* jl Linnar Ändersson, l,laglarp, Kinnarp; Ytinny
ran Ahiir:, övergårtlen, Vintorp; fi,exa.n (Re* ii (Pierot), B, ?$ kr., Salq:mon Gustafsion.

fiex), Alexis

Bohman, ödegårdcn, Slutarp; jlfriistg., Kinnarp; Vega {Magnei), B, 20 kr.,
h{ona (Monic-Br:ilr:), Niis Daniei-oson, Gle- jl Salomon Gustafsson, Prästg.. Kinnarp; I"issi
vagården, Börstig; Bella (Julkis), öuslaf ll (Gorijant), B. 20 kr.. Bröd. Arvidssexr. $to:n*
Gu.staisson, Vristergärdet,

), Brik

Brisrnene;

1)o*1'ca

jl.merr, Bri"smene;

Lar* (Loreli). B, 20 kr.,

Luttra : :i Alvid ,]ohatrsson. Nolq.. Vårkr:nrlr: .Br,jrrrl III
Josefsscn, Nolg.. | (Magnct). R. 20 kr.. Erik Andelssorr. Lof:."..
Axtorp; Banketta {Earrketl.), Hlik Frans..;on, lKinnarp: Lilly 1L,rlcl1). B. 2tt kr'., R.ar..ar'
lfiisholnien, Luttra; Pårla (Tore), fl"lrnst Ån- I Gtrsavsson. Sicså4., Sllrtarp; Loli (Blanko),
n, Axtolp,
Axtorp, Nolq..
Nolg, Kinnarpl
Kirrnarp: Sallv (Teridersson.
1T*r'- l B, 20 kr' . Gör'ar ltarlstcdt, Hassla, ösLnr;: :
lminus), .Ilary Tiirnkvist, Skornalcareg." öö- I lvlånqrtie (Magnet). B. 20 kr'., Th. Andcrss'ir),
iieve; Stella ($tinr;, .Iiul:en Ander'"+son, FIal* INag]arp, Kirrriarp: Marja (Junof), l]. 20 kr.,
}an, Brisrnene.
Fr'öjcredslcd, Slui;rrp:
IUllct. C)skarsson,
lToppsy (Flanör), B. 20 kr.. Bt'öd. Johanss,'tr,
löverg., Börstig; Kajsa (Lr:rel1l, F 20 kr.
3 års ungsion med trisedei.
Vård6n, Nolg., Vårkumla; ?orsta (To*
Avelsdipl. Relly (Re1lex), Waldem. Jr:l- I Gust.B, 20 kr.. Joh. Johansson, Huleg,, Slurhansson, Siggag., Slutarp; avelsdipl. Wirrna lre),
(Blanko av Tofta), Nils Kiillön., S'trångg., Vår* I arp.
}litgstar.
(Def ensil

Frans-con. Iriisholmen.

Dolly (Rerflex). lVilantler

kumia; Lori (Reflex) Erik Frail.cson. Rishol- I
(Cuval), AB, 100 kr'., Kinnctc<ls m
imt:n, Luttra; Lillan III (Baron Blanko), '$a* I f i.Aefle*
llingstliircn.. Siggagårderr, Slut:irp:
s,,ckn.
I
iiomon Gustafsron, Pråst;4., Kinr:arp; Lora
(Tornoi),
B, Kinneveds ni. fl. sotkn.
lSIim
j(Lorell), Ållan Johanss*n, Äl.alp, }{imartrr;
Htngsllören.. Siqqagårdcn. Slutnlp
iLi:,ia (Tourver), Briicl. Sanddn, Marirr:p;", Slut- I

iarp; Dora

.

S'.rndör. M,'ilomg.. Slutrlir; Drnsy lll
| (Äktueil), All;in Johans^son, Älarp, Kinnarp;
IGunni (örne), Bertii Anderscon, åkesgärdet,
f

Brisrner:e

.

IFK

z-3
14

F-alk. B
Åsarp

53
42
4r

Triidet
I'f u1lsjö

tl
I]

72

r3
5r o1
-5o r4

Slutarp
Sten storp
i3

oo 25-6
r3-3
IO

4J

jurum

B

7

15*-9 5
r4-r7 3
y-22 3
I

I-2I

2

Ia-22
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i Slutarp. 4lq'qa'

Föredrag

Förste vice talman Karl Magnusson
hålter för'edrag i Slurrrrp lördag kl. zu.
Högerns

film

"Landsbygdens framtid,,

visas även.
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* En film om ungtlom av ungdom.
En film utöver det vanliga. E
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$!uta fp.
'f
[,finegonn
inkomna

i

dag.

sÄ,Nr)6Ns.

(H,ef1ex) Bröd. $r-rsla{sson, G;,ir-

ide;, Groianda; $orvi (Reflex), Ilrik Fran*son,
fRislrolmen, Luttra; Freja (Lorell), "fhorsten
T:in.qer r, llri:;me'trt', Rt'A:r ( Ilc I ; t'r t
I C u,ttalsson,

lErik

Iljurirm-Trädet 4-5

X{nllsjö-Fa1köping
Tidah. GTF R

(Magnet), Ä8, 40 kr..

Ä1lan Johansson, Alarp, Kinnlrrp; Monica
(Monjark), B, 20 kr.. Bröd. Oskarsson, Iir'öjeredsled, Slr-rtarp; Carrnen (l,Iagnet), B, 2fi

i

Äsarp-Slutarp z-z
Tidaholms GIF-Stenstorp 3-o

film "LAilDSBYGDEI|$ FnÄilIlll"
iHögerns
i SLUTARP, tr'öreningslokalen, lördagen den 9 september kl. 20,00.
lvisas
I FöREDRAG av Förste vice Talman KarT, Magnusgon, Skövde.
I Till talrikt besök inbjudes.
6939
I f,andsbygdens folk! Se Din egen film.

I
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I i Proerammet klart för
lifAtf:s stortävtringar.

Trädet-Tidaholms GIF B
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$äsoilUolr$ sisla

till förhöjda priser och på
följande platset och ti{er
fredagen den ?2 sept.

uppköpes

lblq-aT

?l I
t, ',
: fL',i å | |
5 2 2 r r5--, 6l I

rflK raikörins

FfittFRUHT

Harrv arvidsson töper 200 m.

B,ör*ttg kv. kt. 1?,
t|rlsnon,e hr, kl. [7,L5.
Al*rp kl. 17,30.
Axtorp kl. 17,45.
Halsäng kt. 19.
Grolanda vld tel. kl. 18,15.
Göteve kr. kl. 18,30.
Kommevalla kl. 18,45.
Bilen stannar pä tecken vid mel-

!å#:,','""'tiil#'i'^Tt:lTjy[Tfi^"

I I I dags.

kväIl, då han avverkade distansen pä 2s,4,

llitäLi=1r,',11trffi*13år-,i,:å'H;

för att hjätpa Harry tl1 en rörnåmtig
ll,rc.re-r,

festii

,l3nliggande

platser.

7308

: ffiå,YJBfrtråÄ

-

I,"u*o,n"i o"* 76 sept. kt. eoll] |(inneueds Skyltefölsltiltg
ll .anordnar Stutspri,stiiulan, den 77
l_
ösrnitaq{ll
LLE
o
kt. 12,
ass kl.
nÄNS
lsept. med. början för R..klass
. 13, klass
Y-I{\.ADANSoRKESTEnl||!lg."Ikl.12,30,klassIIkl.13,klass

ii

*n*r-

ser'e:t:**

Kinnarps

r.F.

r

$LYMPIA
SLUTARP

rkaltävlan.

rkaler och

llH?iäjli"'ii--,i,åå1"?1',Efå
16 kl. 15 övningsskjutingsskjut-

ll"""gs5ffi

-i

llul

yrelsen,
Styrelsen.

ONDAG
kl. 6-8 em.
S

KARL.NAGNAR GIEROW

. Atf

SJUIERO

Barnförbj,

STURE LAGERWALL

BARBRO KOLLBERG

KUNGSGATAN
En djär'v och våilgjord film efter Ivar
Johanssons ronran.

ODENSPLAN cönd. 17 sept. Isl. 12 ,

FtlTBtlTT

i

Slutarps I. F. - I. F. K.
Kl,

78t

Yästcötaserien

Iomtens

)
R

Skaraborgssorion

l. F.-1.

F. ll.

Söara Skaraborgsserien.

I Tid"hol--Bjurum J-o
I ttaaet-stenstorp 5-2
I uutttja-Äsarp 8-r
I f"ttapi"g-Slutarp 5--o
6 5 r o 3o-6 rr
{:ria"t.cIFB
6 4 z o 2r*t2ro
itrrraru.n
6 g 2 r 2a-rr 8
,fTräd"t
jiÄ."rp
7 3 2 z zr-28 I
6 S t z z8-r8 5
,,l,tutttjA
7 r r 5 2o-3o 3
.Bjurum
7 | r-5 9-33 3
Slutarp
7 ro615-292
Stenstorp

IFK:s

B-lag ltla'nrl'

spelar mot Slutarps IF kl. rz på söndag å
Odensplan och denna gång hoppas vi att poj-

karna spela för
förra söndagen.

Al1tså ej som
tippa dänför denna gång

fu11t hela

Vi

tiden.

KTNNABPS
anordnar

och

i

rF ltlq.lqmorgon klubbmästerskap

Arrangörerna hoppas

ns'

stor

I

fu11 poängskörd.

FR,öKINDS HÄNAD.
Fram till val

Högern

I

Folkpartiet Bondeförb. Soc.-dem.

1944 1940 1944 1940 1944 19,40 1944
Brismene

Börstig
Kinneved:

Vårkumla

fö, ,6-l

r8-årsjuniorer På Tångval1en, Slutarl. I
på
tillslutni

1940

6675138585227
81 94 36 35 132 105 8. 5
95 108
120 131 51 58 2M n7
455027495055

Kommun.

1%4

t7

1-

19{O

Frökinils kristiElsförbuntl.
Direktionen har fastställt inkomstoch utgiftsstat för nästa år. , På ut-

VID KINNAR,PS IF:s. KLUBBMÄSTERSKÄP
tör r6- och zo-årsjuniorer uppnåddes bl. a.
fö1ja:de resrrltat:
.r6-års

giftssidan märkes löner, arvoden och
reseersättningar 5,200 kr., hyror och.
telefon 190 kr., annonsering och
skrivmateriet 150 kr. samt för oförutsedda behov 363:42 kr. Som inkomster beräknades kassabehållning
500 kr., statsbidrag 1,700 kr., de anslutna kommunerna skulle bidraga
med fötrjande belopp: Kinneved 2,305:
08 kr., Vårkumla 460:49 kr., Börstig
792:51 kr. och Erismene 445:34 kr.
beräknat efter en utdebitering av 25
öre pr skattekrona. t'fta'qq.

juniorer.

6o m.: I) Stig Karlsson 2,8; z) A. Torstensson Lo. Långd: r) Stig Karlsson 4,72;2).4.
Tnrsfenccnn I z?
Ä. Torstensson
Spjut:

r)

3oo m.:

38,15.

r)

Stig Karlsson 43,2; 2)

Torstensson 48,o.

^.

zo-års j utxiorer :

Kula: G. Arvidsson rS,%; 2) R. Göransson
ro,74. Längd:

r)

R. Göransson 5,25t 2)

G.

Arvidsson t,o5. Spjut: r) G. Arvidsson 42,60;
z) Sven Andersson 4o,25.

Vid KIF:s samtidigt hållna

klubbtävlingar

nåddes bästa resultatet av Gösta Arvidsson,
som satte personligt rekord i kula med resultatet I3,r4. På r,5m rneter segrade Gerhard
Frisk med 4,3-1 min. före Eldor Andersson,

Kinneved.

.

VACCINATION

mot difteri av barn i åldern 2-75
år förrättas i Slutarps skola onsdagen den 18 oktober 1944 kl. 12,30 och
i Rossbackens skola samma dag klockan 2 eftermiddagen.
Barn som ej åtföljas av far eller
mor, skola för läkaren förete föräldrarnas skriftliga medgivande till vaccinationen.
7911

H iil s o u å,r d,s n ömnd,en.

oUq-qq.

Aftonunderhållning

$ödra Skaraborgsssrion.

anordnas

4,55 m1n.

Slutarp-Falköping t-r
Bjurum-Tidaholms GIF o--ro

4-o
Äsaro-Mullsiö s*z

Nykterhetslokalen Kinnarp

Stenstorp-Trädet

TidaholmsGIFB
IFKFalköpinsB
Äsarp
I radct
Mullsjö
Stenstorp
Slutarp
jurum
13

7
7
8
7
7
8
8
8

6

ro4Å

4

3 O 22*13 II

zz
zz

+
3

r
o
2
|

3

z

t
r

6-3ö

IO

p*r,5

8

3 30-23
6 t9-4
5 lo-34
6 n-AD

4
4
1

st" hytesmotorer

såsom Dodge, Plymouth, Cord 85,
Volvo, E. C. och Chevrolet, samtliga
nyrenoverade och av senare årsmo*
dell, till salu.
BRÖD. LARSSON, KINNARP.
Tel. 32.
7659

B
IFK Falköping B

7
8

Äsarp

9

Mullsjö

8

Trädet

7

Bjurum
Stenstorp

9
9

Slutarp

9

6r
.lJ

F öredrag av överlärare Hi,ld,i,ng Suensson.
Ämne: Ströutå,g' btanil
Falbygilens Fornminnen. Ljusbilder.
Sång av damkör. Musik.
Kaff,eservering. Sketch. Paketauktion och Folklekar.
Paket mottagas tacksamt.
Inträde: äldre 1 kr., barn 75 öre.
7795
Ki,nnarps Samhiitlsföreni,ng.

med skotten" Inrarna Claesson och Torstensson spelade vårdat och den {ö-rres båda mål
Mullsjö tF-slutarps IF 3-o
voro välplacerade och krutfyllda. Vy. Blom(1-0).
qvist hade i Slutarps hb. Juliusson en svår
Mullsjö tog i söndags avsked av sin hem- motståndare och hade svårt att komma fram
mapublik för året i en match mot Slutarp, på den kanten. Petrus Anderssons placering
som fick se sig besegrat med. 3-.-o. Det blev på hy. var ett experiment, som inte slog så
en mycket juste och trevlig.uppgörelse och galet ut.
De justa och sympatiska gästerna spelade
fråga är väI, om det inte var årets bästa match
inte oävet på plan men med forlvards skjutpå idrottsplatsen.
Hernmalaget gladde . med ett stundtals förmåga var som sagt dåligt beställt. Försvamycket vackert spe1, som ett tag i andra halv- ret var även här bästa lagdelen med mv. Kar1ek nästan övergick till utspelning av det inga- l6n och hb. Juliusson som mest framträdande.

lunda ofarliga men

synnerligen, skottsvaga

Slutarpslaget. Försvaret var bästa lagdelen
med ch. "Lille-Gustav" Johansson som dominerande. Det var hans bästa match. i år.
Ragnar Andersson på vb. framträdde också
med resoluta brytningar och de konditions-

starka halvorna Gustavsson och Wiktorsson
jobbade friskt men slarvade olta med ntatningarna. T,assä "Kattås" placeting öå hb. visade,
att detta är hans rätta plats. Axelsson i må{et -.hade inte så mycket att göra men visade

Södra Skaralrorgssorien.

Tidaholms GiF

Program:

'!'fn-

Jaktriittsinne'lla,uarne.

Bjurum-Stenstorp 6-I
Mullsjö-SlutarP 3-o
Äsarp-Falköping r-4

säkerhet vid de tillfällen, han ingrep. For-

n t'p6
o 26-14

r3

wardskecljan spelade stundtals smånätt, men

rJ

27-34

IO

33-23

9

tyvärr skedde det ofta på bekostnatl av effektiviteten. Cf. "Jumbo" Lindstedt gjorde en
hel del granna saker men misslyckades ofta

42 3
4r 3

2 20-15
6 z6-4r
20 7 20-35
t2 6 ro-37

7 oht. kl,. 20.

Södra Skaraborgss€rien.

å nedanstående äger tillhöråi1c1e hela Axtorps och Halsäng i Kinnevecis
socken samt Stora Risa, Simonstorp,
Ebbarp, Väbäcken och Nycklaberget
i Grolanda socken är vid laga ansvar
förbjudet.

$€ågnm

lörd,agen d,en

r3

eKH $mk*

768L

i

8
J

4
4

,Spelet var ganska jåmnt i första halvlek,
men Mullsjö hade de flesta och {arligaste
målchanserna. Det dröjde dock 35 minuter,
innan första målet kom, då Claesson slog ett
hårt skott vid vänstra stolpen. z--o blev dct
redan i andra omgångens femte minut, även
denna gång genom ett hårt skott av Claesson.
Hemmalagef hade sedan en överlägsen period
och pressade hårt men utan resultat. Slutarpsförsvaret slog hårt ifrån sig. Ätta minulcr
före slutsignalen siog så "Lille-Gustav" på ett
hårt markskott, som via ett backben och målvaktens häncler med knapp nöd rullade över
mållinjen.
Torsten Gustafsson från Falköping dömde
fullgott den alltigenom justa matchen.

FT'Tts$&L
TÅNGAVALLEN. SLUTARP.

sönd,agen d,en 8 ohtober

ÅSARPS I.

kl.
F.

13,30

c.

SLUTÄRPS I.

F.

Höstens sista seriematch i
SIutarp,
Höstens sista seriematch för Slutarps IF:s
del spelas å Tångavallen söndag kl. I3,3o,
som

haft det besvärligt med iagsammansättningen

i höst, får troligen i denna match ordinarie
lag. Äsarp, som i den pågående serien gjort
goda matcher, blir en hård nöt att knäcka för
hemmalaget. Domare blir K. Redig, Ulricehamn,

\hs-!4.

Kinnarpsidrott.
Vid Kvilles avslutningstävlingar

i

söndags

belade G. Frisk 6:e plats å 3,ooo m. med tiden

q,Ir, som är nytt klubbrekord. G. Arvidsson

deltog i nationella tävlingen i Mariestad och
blev här 4:a. i kula med 12,73 rn.
Om söndag kl. r5 går klubbm. å ro,ooo m.
Start vid Hessla. De, som ännu inte fullgjort
proven för idrottsmärket, kunna göra detta
kl. rr,3o å Tångavallen. Cykelprovet k1. r4.

ö[{$KAS l{öPS

lo/ro -qut. Slutarp-Äsarp

ALGKOTT
iill

SKARABORGSSERIEN blev det en-

i fint slag. Slutarp,
som haft ftresvärligt med laget tidigare i

Mullsjö har kommit
höst, kunde

högsta dagspris och
hämtas.

i

säsongens sista match mönst-

ra ordinarie lag och resultatet härav fick
Äsarp känna

hårt

på. Bjurum 1är ha spelat väl

i Trädet. Sådant
på. . . .
tz/A- sll .

nere

tjänar

man

J-2.

Tvärt emot tipscn lyckades Slutarp i

höstens

sista seriematch besegra Åsarp med 3-z i en
våxlingsrik och hård match. Hemmalaget ha- Slutarps farvör. Äsarp hade dock flera ande till denna match fått hem flera spelare och fall, som så när resulterat. Hemmalaget ut.kunde mönstra ordinarie Iag. Redan i 6:e jämnade till e-z på en av sina många hörnor.
min. tog Slutarp ledningen genom cf., som ef- Det var vi., som i r8:e min. hittade rätt. Vinstter missförstånd i Äsarps försvar kunde näta. målet kom tiil i 3g:e min. och denna gång var
Någon minut senarc kon-i hemmalagets vy. upp det hi., som var den lycklige skytten. I de sispå sin kant och hade chans till må1 men slog ta minuterna hade Åsarp en farlig frispark,
bollen utanför. Spelet växlade ganska snabbt som dock räddades av målvakten.
mcd någon överlägsenhet från Äsarps sida,
I det segrande lagets försvar märktes målsom i första halvlek hade lördel av sol och vakt, hb. och hh., vilken senare dock drog på
'vind. Ifatchcn började hårdna till och Äsarps sig en hei de1 frisparkar. I kedjan kunde vy.
'vh. iick en varning för ojust spel. Äsarps genotn sin snabbhet åstadkomma en del larliga
hy. utjämnade i 3B:e min. til1 i-r med ett anfall. Hi. märktes genom sin arbetsvillighet
vackert skott, som slog i ena stolpen och in. och eoda kondition.
Fem min. senare togo gästerna ledningen med
I Äsarps lag var försvaret den mest fram-

trädande lagdeien. Kedjans bästa man var
halvlekens första kvart var soelet hi., och överlag voro gästerna snabbare.
fördelat för att scda4 helt övergå i
Doma::e. var C. Redig Ulricehamn..

I andra

j;ämnt

AftonunderhåIlning i Kinnarp.
Kinnarps samhällsförening hade på 1ördagskvällen anordnat aftonunderhållning tili förmån för gatubelysningen i samhället. Föredrag höl1s av överlärare H. Svensson, Falköping, som talade om Falbygdens fornminnen

samt Falköpings gamla historia. Dessutom
förekom sång av en damkvartett, som sjöng

uppköpes

I

dast vinst med uddamålet av sju fcir ledarlaget, TGIF B, mot jumbolaget, Stenstorp.

aldrig

'

varvid Äsarp är motståndare. Slutarp,

Ensitta.rförrättning. rslb-qu.
På framställning av hr Johan
Svensson, Granö, Klnnarp, har länsstyrelsen förordnät distriktslantmätaren i Falköpings distrikt Kurt
Ax6n att verkställa förrättning entigt
ensittarlagen för inlösen av lägenheten Björkelund i Kinneveds socken.

några populåra sånger, musik, sketcher, kaffeservering samt den obligatoriska paketauktionen, där Julius Karlsson som vanligt var auktionsropare. Underhållningen avslutades vid
z4-tiden med ett tack av föreningens ordförande till publik och medverkande, t0h1-q4.

Söilra Skaralorgsserien.
Trädet-Bjurum

5-r

Stenstorp-Tidaholm

3-4

Slutarp-Äsarp 3-z
Falköping-Mullsjö r-z

TidaholmsGIFB I7 1 o
IFKFalköpingB 9 5 3 r
r 3
lilullsjö
95
Rz z z
Trädet
Äsarp
ro4 2 4
2.6
Slutarp
to2 t 7
Bjurum
IOI 2 7
Stenstorp

44--9
z7-16

15
13

35-24 rr

z5-t6

ro

29-37

Io

n-39
z7-46
23-39

6
5

4

Vilgot Johansson, tel,. p4 Kinnarp.
Frökintls härads polisdistrikt

Anhud"
infordras för nedläggande av vatten-

ledning med hydroforanläggning

samt avloppsledning i Slutarps Småskola. Anbudet kan omfatta hela ar-

betet, eller rörarbetet för sig och
grävning för,sig, arbetsbeskrirrning
och materialförteckning finnes hos
Ragnar Johanson, Slutaip. Anbud
skall vara inlämnat till arbetskommitt6n före den 20 okt.7944.
Slutarp den 7 okt.7944.
8011

Ragnur Joltanson.

har upprättat och fastställt förslag till utgifts- och inkomststat för
irc 1945. Bland utgifterna upptogos
följande poster: Avlöning titl polisrnannen kr. 3,200:- dyrtidstillägg
tili d:o kr. 672:-, beklädnadsbidrag
kr. 150:-, hyra för tjänsterum kr.
240:-, semesterlön kr. 150:-, teiefon kr. 100:-, skrivmaterial kr.

100:-, försäkringsavgift kr. 20:-,

direktionens och revisorernas arvode
kr. 100:-, pensionsavgift kr. 100:-,
övriga och oförutsedda utgifter kr.
220:74, summa kr. 5,052:74. I inkornster beräknades i statsbidrag kr.
1',850:- och utdebitering å 16.013.71
skattekr. ä 20 öre kr. 3,200:74 fördelade på de till distriktet anslutna
kornmunerna: för Kinneved kr.
7,844:06 för 9.22A36 sk.-kr., Vårkumla kr. 368:40 å 1.841.98 sk.-kr.,
Brismene kr. 356:27 å 1.781.36 sk.kr. samt Börstig kr. 634:01 å 3.170.06
sk.-kr.
t4q'-\'1.

SLUTA-BPS IF:s POJKLAG TZIV.W,
har under den gångn"a sommaren haft ctt
ganska livligt matchutbyte med nårliggande
föreningars pojklag. Nlatcherna ha visat, att
det finns talanger, som i en framtid kunna
eftertr'äda de nuvarande spelarna i A-laget.
Pojkarna ha samtliga varit i r3-årsåldcrn och
i de rnatcher. där man mött jämnåriga spelare,
har man gjort goda insatser. Matcherna mot

Floby pojklag förlorades stort, vilket säkert
berodde på, att Flobypojkarna överlag voro
ett par år äldre. Föijande matcher ha spelats:
Borta mot Tr'ädet 3-2, Åsarp g-7, Floby

o-r3.

lfernma: Äsarp 5-6, Floby o-9, ör-

nen, I'alk.,

tralk., t-6.

9-o,

Falken, Falk.,

4-o,

Stjärnan,

Ring

Kinnn rID 3 7
vid behov av TRAFIKBIL.
Gert .Johansson.

Från landskorntttttltorua

-lmrdhrrlkswaffi dränfr

söNDAC
kl. 6-8 em.

erirriller irlats 1 nov. eller senare.
Wästa,rp, Kinnarp.

Barntillåten

Kinneved.

8053

Nils

GEORGE FOBMBY

ORD. PASTORATSSTÄMMA
i Rossbackens skola måndagen den
16 okt. L944kl.!5.
Kyrkostämma efteråt.

är tokroligare än någonsin i

skratt-

succ6n

F[,VGtglÅtÄdEt

Vid ord. pastoratsstämma godkändes det
uppgjorda statförslaget och utdebiteringen

kerlid är inkallad. G. Frisk visade prov på
{in höstform och nådde tiden 34,o3 min., vilket får sägas vara bra på den backiga banan.
Mellantiden på 5,mo tn. var t6,33, endast 6 sek.
över hans personliga rekord. Resultaten ble34,o3

30 öre.

:ll?'r,

skap på ro,ooo m. startade endast z man. Alexandersson har lagt upp för säsongen och Ec-

vo: r) G. Frisk

faststäldes 20 öre pr skattekrona, vilkas antal uppgå'r ti11 11,062: 29. Förslaget till utgifts- och inkomststat för prästlönekassan
fastställdes och utdebiteringen bestämdes till

t

Vid Kirinarps Idrottsförenings klubbmäster-

min.; z) K:-E. Augusts-

son 45,22,6,

Intresset för idrottsmärket är fortfarande
dåliot. Endast 3 avlade prov för detsamma.

Vid senare hållen kyrkostämma fast-

Södra Skaraborgsserien.

r-5
r-r
TidaholmsGttrB 9 B r
IFKFalköpingB Io 5 3
ro523
Mullsjö
Trädet
1432
1o424
Äsarp
rozz6
'Slutarp
Bjnrumlo277
Slerrstorplot2T
Fall<öping--Tidaholm

Trädet-l\{rr11sjö

o
2

4y-7o

z&-zt

17

i3

VACCINATION
mot difteri av barn i åldern 2-t5
år förrättas i Slutarps skola onsda-

gen den 18 oktober 79+4'k1.12,30 och

i Rossbackens skola samma dag klockan 2 eftermiddagen.
Barn som ej åtföljas av far eller
mor, skola för läkaren förete föräldrarnas skriftliga medgivande till vac-

*cinationen.

7g!l

'

Hiilsouå'rdsntimnden.

i3-39
27-46
23-39

uttleldi de nya ihköpskorten för mjöl,
smör och socker, i KinnarP hos Erik
Gusiafsspn, Hassla, måndagen 'den
16 okt. kl. 9-14, i KYrkskolan, Eörstis kl. 16, i Brismene hos handl. Carl
Jofiansson kl. L5-77, i Vårkum-la
skola kl. t5-77 och i Slutarp kl. 9,30

-13.
De gainta inköPskorten

K

4

ord'f

,

med fem kontroller, som skola angivas på
kartan eftcr fullgjord löpning. Den, som ej
är Iörsedd med karta, kan erhålla sådan vid
kl.

14

ej.

vid Brotnaus. tqhg-Ya.

Mullsjö

son, P:ästg-,

ro

IO

Bjurum

IO

Stenstorp

TO

IO
IO

8z o Sr-r2 18
z z8-zr 13
c2
3 36-25 12
44 z z8-rg 12
42 4 29-37 ro
6 .13-39 6
2I
z 27-46 5
7 23-39 4

ffi WffiNS=
anor0nas I

Föreningslokalen, Slutarp

lörd. iL

n{rrsil<

ll0 kl.

8 em.
av ING-BRITTS hapell.
2T

SI]RVERI\Td.

Olsson, AlarP, Kinnarp),

Kinnarp). t1&-1]-._,

ro
ro

Trädet
Äsarp
Slutarp

elektorer för val av lanttör Kinneaeds och Vårhumbruksombud
la socknars hushållningskommitt6 ägde
rum i måndags. Valda blevo (ersättare
inom parentes): E. Johansson, Fröje,

O. Kjeilander, Nlossag., Slutarp (P.
Abrahamsson, Krogstorp, Slutarp), L.
Flermansson, Naglarp, Kinnarp (L' Andersson, Naglarp, Kinnarp), E' Bohman,
Slättäng, Vårkumia (V. Oskarsson, Fröjereclsled, Vårkumla), G. Wård6n, Nolg.,
Vårkumla (A. Johansson, Nolg., Vårkumla), I. Gustavsson, I-edsg., Slutarp
(V. Johansson, Siggag., Slutarp), och H.
Wikström, tr{allag., Siutarp (T' Gustavs-

B

IFK Falköping B

Kontm'itteratle,

Reaktionsfria

lcop och
i

kvigor

kalrställn'ing nov., dee. önsleas.lcöpa.

Tel" 105 Klnnqrp*,

sarnt

UNGDOMENS OBIENTERINGSDAG
anordnas av Kinnarps IF i m-orgon' Banan,
som är snitslad och mäter 6 km., är försedd

starten. Komoass erfordras

Tidaholms GIF

5

4

\'-ai av

personkortet medtages.
Slutarp clen 12 okt. 1944.

8143

Sötlra Skaraborgsserien.
Tidaholm-Ttädet 2-2

6

anordnas av Kinneued,s SkEtteföreni,ng söndagen den 22 okt. kL,72.
Samling vid Halsarp. Allmänheten varnas beträda terrängen syd
och sydost om Byslätten.
8306
Styrelsen.

Kinnarp (V.

Frtiki nds" I(ri sli ds n äm n d

staten för kyrkokassan och utdebiteställdes
ringen bestämdes till 40 öre. Antalet skattekronor är 9,220:31. Stämman beslöt att avsätta 1,000 kr. ti11 kyrkans blivande restaurering.

36-25 t2
2O-r7 r I
2q-37 ro

FältskiutnimU
Kinneved.

Lrho_t4ul.

KENNEVED.

Ord,förand,en.

Kinnar psid,rott.

Joltsnsson,,

Starten

sl<er

Tillkånnagivande.

undertecknad firma får härmed meddela, att vi överlåtit den av oss
bedrivna målerirörelsen i slutarp till rnålaremästare Bengt Lind,gren,
Floby. (obs. ej verkstadsarbete). vi be få tacka för visat förtroendä under gångna år och hoppas att detsamma kommer vår efterträdare till del.
Vördsamt
BRÖD. AHLQUIST.
Åberopande ovanstående ber jag få rekommendera mig i alimänhe_välvilliga hågkomst, och utiovas ett gott arbete till humana priser.
Beställningar mottagas t. v. på telefon 99 Kinnarf.
Vördsamt
8387
BENGT LINDGREN.
tens

Frökimds krlstids-

söwpEc
kl. 6-8

llämmdor

Barnförbj.

'K.E.,I

*e#d#ffie

em.

utdelar de nya tilläggskorten å bröd
och smör måndagen den 6 nov. kl. 9
hos Erik Gustafsson, Ilassla, Kinnarp, och för Slutarp under expeditionstid, i Vårkumla skola mellan kl.
15 och 17, för Börstig i Ekarps skola tisdagen den 7 nov. kl. 15 och i
Brismene onsdagen den 8 nov. hos
handlanden Carl Johansson kl. 15
och 17. Personkort skola medtagas.
Slutarp den 2 nov. 1944.

MUNKS DRAMA

.;

ffirdet
I huvudrollerna:
VICTOR SJöSTRÖM

Rothgardt, Gunn Wållgren,
. Holger Löwenadler, Ludde Gentzel,
Rune Lindström, Stig Olin,
Wanda

Ord,förand,en.

8805

Inga Landgt6.

inneh. 2 lägenheter om vardera 3
rum och hök, till salu vid Kinnan:s
jvg.station. Siiijcs undcr lranrl r"id
snar uppgörelse rncd åigaren.
Frans Johansson;
3808
Rox 55 Ifinnarp.

s[,un]TanP'

Trätofflor
med prima liider samt
arhetshandskar inkomna.

Ett mindre parti dam- och
barngal.osch€r utsäjljaS :från

I

lsr,u'rnnn"
t--l

;Höns, Kycklin

:

SOI{DAG

Eår,

sand6ns.

rel.

113

Kinnarp.

HUMPIIREY EOGAR,T

j

INGRID BERGMAN
PAUL IIENREID

I

I

8573

i

Claude flains, Conrad Veidt'
Sydney Greenstreet, Peter Lome.

ST,UT'ARP

JuIfisken
i

Nyinkommen fin,
Salt sill och makrill.

god tid.

startade sammanlagt ro. Segrarna i de olika åldersgrupperna blevo: A: Sven Andersson 52 min.;B: G. Kunnarsson S8,zl; C: Ä.

D: Gunde Johansson

Y.2r'.OO.

Frålt landslromntultorna
Kinneved.

8740

Lägenheten ligger vid landsvägen intill Luttra gräns, areal 0,4500 hektar,
boningshuset, om 2 rum och kök.
Närmare upplysningar lämnas av undertecknad.
Dessutom kommer att försäljas
den avlidnas lösegendom, varav nämnes möbler, torv och ved m. m. som
ej specificeras.
Av mig kände såsom säkre inropare erhålla tre mån. kredit, andra
få betala kontant.
Slutarp den 2 novernber 1944.
'8806.

KINNEVED.

EXTRA PASTORATSSTÄMMA

nov. 1944 kI.

dennes kL.72 då arvin-

försälja boets fastighet lägenheten
SXutarp 615 i Kinneveds
socken.

VID UNGDOMENS OBIENTERING
trfq -rtv'1,
ll KINNA,RP

Rossbackens

I

garna efter Justina Karlsson låta

anordnar i morgon sista täviingen {ör "UngBrodomens orienteringsdag" med start vid
mäoch
snitslad
är
mans kl. ro. Banan, som
målet
vid
som
kontroller,
ter 6 km., har 5
behijvs ej'
skola utpekas å kartan' Kompass

i

Hffisffirymenfrkt$nBrB
kommer att förrättas å stället tors-

dagen den

Itr CIIP.gII,

Torstensson 34,ro;

skolu måndagen den
15.
Ord,f.

$fluilarp
!m

SANDENs.
KINNARPS

extra billigt.

SANDENS,

berheta och fascinerande stdder

$m$ffiffit&ffinffi
har kommit. Köp den

tofflsr

Intensivt spännande äventyr bland
flyktingar i en av världens mest fe-

uppköpes till högsta dagspris måndagar,
tisdagar och onsdagar.
I

I

Uddapar i fllt; oeh läde*-

r

I

I

1.50 paret.

em.

Barnförbj,

Kalksner mn fil.

l:

kl. 6-8

I

6

8622

tl/tr

vit salttorsk.
'Sand6ns"

Ardenneraveln står högt

-ubt. i Vartofta- och Slutarps-

trakten.
försvarade med framgång
sin ledning inom länet med de flesta
visade hästarna och stora ringar av
goda ungston och framstående föIston. Närmast i detta hänseende

Vara

följer Kvänum, Vartofta och
Lidköping, men även i Götene- och
Slutarpstraken står ardenneraveln högt med konsoliderade

sto-

stammar och goda representanter i
premieringsringarna. På den i år
nya uppvisningsplatsen S an d h e m
var anslutningen ringa med ganska
enkla hästar. Något skäl att behålla Sandhem som premieringsplats
torde ej finnas, säger hr Betjemann.

Ragnar Johansson.

cllt-qll.

Extra pastoratsstämma hölls i måndags,
varvid stiftsnämndens val av skogligt biträde för pastoratet godkändes. Vald till
denna befattning är skogvaktare Per V.
Andersson, Tidaholm.

Gonomgrävning av vägar.
Slutarps elektriska distributionsförening u. p. a. i Slutarp har meddelats tillstånd att för nedläggande
av en jordkabel låta genomgräva allmänna vägen Mönarp-Slutarp vid
järnvägskorsningen i Slutarp i Kinneveds socken. t.{fil-I.1.

TGIF och Kinnarp
i toppen på klass 2
tlltr av friidrottsserien.
-4Y'

A F T ON T/NI} E R, W ÅY-,LNTNG
anordnas av

KINI{ARPS SANNHÄTLSFöRENII{G

i

NYKTERHETSLOKALEN, Kinnarp, lördagen den 25 november kl. 20.
Föredrag av folkskolliirare Sinten Bengtsson, ämne: Jul' i,Vtistergöt, ;
land, för 700 å'r sedan. Viistgötahistori'er.

Stor kontrollapparat. Resultaten
låta vänta på sig.

Sång av damkör, musik.

Kaffeservering och paketauktion.
Inträde: äldre 1 kr., barn 75 öte.
Paket mottagas
_ tacksamt.

Från Västgötaserien klass 2 i fri idrott
kunna vi nu lämna resultaten från 2
enligt vårt förmenande av de starkaste

9372

klubbarna, nämligen Tidaholms
GfF och

Kinnarps IF.

Klassen består förutom av dessa båda
klubbar av Bredareds IF, Herrljunga SI{,
IFK Hjo, Helios, T 2,P 4, IL5, Mariestads
AIX', Svenljunga IK, Tibro ÄIK. Nu är det
ju mycket svårt att kunna bedöma de militära föreningarnas styrka, men vi skulle
dock tro, att TGIF och Kinnarp komma att
belägga framskjutna platser i serien.
TGIF erövrade under första omgången
5,300 poäng och har under andra tagit

SÖNDAG
kl. 6-8 ern.

11,3 760 p.
11,3 760 p.
200 m.
23,4 711 p.
400 m. ' 52,7 ?30 p.
B. Lindgren
53,5 692 p.
Gunnar Nilsson
1500 m. 4,2!,8 692 p.
3000 m. 9,41,5 650 p.
R. Steen
längd
6,58 695 p.
R. Falk
höjd
1,65 616 p.
E. Teike
1,55 512 p.
Bengt Johansson tresteg 72,50 585 p.
Arne Johansson
72,27 557 p.
R, Steen
12,40 573 p.
B. Sund
slägga 47,57 836 p.
B. Ändersson
47,40 691 p.
Ragnar Larsson
38,50 627 p.
L. Steen
kula
7]-,78 601 p.
B. Sund
11,66 590 p.
B. Sund
viktkastn.
14,68 74A p.
,,

Missioxrsförsäljnins
dersson.

Gåvor mottagas tacksamt. I(affe
servcras. AiIa rålkomna.

Klockan,, på
Rönneberga

Mi,s

s

i on

s

för s uml,in

g

en,

Axtorps missionshus

3,538.

B. Lindgren
Roy Sten
B. Gustavsson

Slutarps missionshns.
torsdagen den 30 kl. 19. lfedv. soldathemsförest. C. Willson, Arv. An-

Barntillåten.

13,378, vilket sammanlagt gör 18,6?8 poärrg. Andra omgångens poäng uppdela sig
på löpningar 5,755, kast 4,085 och hopp

TGIF:s poängtabell ser ut som följer:
B. Gustavsson 100 m. 11,8 260 p.

STYRELSEN.

L

Halleskog

höjd

512 p.

1,55

Summa

3367 p.

Rast:

Nils

Svensson

I.

Halleskog
G. Arvidsson

Arne Frisk

slägga 40,09 662 p.
diskus 40,70 732 p.
kula 13,06 721 p.
diskus 39,23 689 p.
kula 77,72 595 p.
diskus 33,04 517 p.
Summa 3916

p.

KIF är alltså något bättre i löpningarna,

if,!::dan TGIF är bäst i hopp och kast. Beiiiij'i:rir-le iiöl'sta omgången- ltan nämnas,
i,i.r i{rrilqi;1p då tog 2,731 poäng i löpning,
1,097

i hopp och 1,428 i kast.
kan erinras om, att

Det

varken TGII'
behövt medtaga så dåliga
hoppresultat som t. ex. FAIK, som ju täv-

eller Kinnarp

lar i en högre klass. FAIK fick nämligen
ta med några 498-poängare. Om man räki första omgången 5,256 poäng och i andra nar ut medeltalet pr gren för F'AIK och
13,176 eller sammanlagt a8,432 poäng.
ovannämnda klubbar, skall man finna, att
Kinnarps poäng fördela sig såIunda:
tr'alköpingsklubben har omkring 20 po-

Missionsförsäljnlng hålies
kl. 16.

dasen den 25

Iör-

Predikan av pastor CarI Nilsson.
Gåvor mottagas tacksamt.
Kaffe seryeras. Alla välkomna.

Ny kornmunalfullmäktige i Kinneved..
Vid inför länsstyrelsen företagen röstsammanräkning för utseende av efterträdare i Kinneveds
sockens kornmunalfullmäktige åt avgångne ledamoten pensiönatsinnehavaren Karl Gran, Siutarp, som på
grund av förestående avflyttning
från orten erhållit begärt enttedigande från uppdraget, har lantarbqtaren Erik'Nar6n, Mönarp, Slutarp,
befunnits vald för gruppen 'ärbetarepartiet-Socialdemokraterna". Va,
let gäller för tiden intilt den 1 jan.
tclrl..44.
7947.

.Kinnarps IF tog

Löpningar:

G. Alexandersson

Z:a omg.

1500 m. 4,06,4 848 p.
3000 m. 9,14,8 762 p.

m.
3000 m.
1500 m.
1500 m.
3000 m.
1500 m.
800

Gerhard ärisk

K.-E. Eckerlid

Ejdor Andersson
Hopp:

G. Wilgotson

rier har FT förhört sig hos

Svenska

2,03,5 723 p.
9,11,0 780 p.
4,75,0 757 p.
4,20,0 709 p.
9,27,6 706 p.

Idrottsförbundet, men där kunde man ännu
ej Iämna något besked. Det framhölls, att
serierna, som ju i år anordnas för första
gången och på prov, erfordrat en väldigare
agpar4t, än man kunnat vänta sig och att
4,3t,6 608 p. kontrollen tagit lång tid. I en tävling som
denna, frarnhöll man, är ju ett stort ansvar
Summa 5893 p. lagt på de deltagande klubbarna, men det
har visat sig, att många ej motsvarat förstav 3,36 636 p. troendet och att flera resultat måst korrl-

G. Arvidsson

höjd

Arne Olsson
Arne X'risk

längd
längd

Ejdor Andersson

äng mer.
'Beträffande slutresultaten från resp, se-

stav

L,62
6,01
5,92

3,10

584 p.
559 p.
538 p.
538 p.

geras.

I.rågan om serierna kommer att diskuteras på Idrottsförbundets stundande årsmöte.

TEKAFTOIT
anordnas

i

Lokal Vintennyo l(innarp,
lördagen den 2 dec. kl. 20. Folkl,ekar
tmiler l,eclnin(r. Sketch, sång och

musik. Serverilrg.
N. T. O.

llupslt$frrEa
JULGRANS-

ocrr-

ANTIKLJUS.

SANDENS.

Kinnarps samhäIlsförening t'ö/tt-'tut'
hade i lördags anordnat aftonunderhållning. Sedan de närvarande
häIsats välkomna, höIl folkskollärare
S. Bengtsson föredrag över ämnet
"Jul i Västergötland för 100 år sedan" och berättade därefter en del
västgötahistorier, allt livligt uppskattat av publiken. Pianomusik utfördes av fröken Hjördis Gustafsson
och en damkör från Kinnarp framförde på ett förtjänstfullt sätt några sanger.
I övrigt förekom paketauktion och
kaffservering.

SÖNI}AG
kl. 6-å on.
sarniiii.
JOITN

I\KTOREN.

,

utdelar de nya rabattkorten och tex,tilkor,ten hos
Erik Gustavsson, Hassla, Kinnarp,
måndagen den 11 hl. 9-13,
i Slutarp kl. 9,30-13;00,
i Vårkumla skola kl. 15-77,
i Brismene hos Karl Johansson tisdagen den 12 kL. I4-t7,
i kyrkskolan, Börstig, tisdagen d.
19 kr. 15.
Medtag personkort och den sista
kronodebetsedeln.
Slutarp den 9/L2 L944.
9985
Ordf.

över 2,300 kr, vid missionsauktion

i Kinneved. tls-+Y'

De båda avdelningarna av Kinnekyrkliga syförening hade i mån-

veds

dags missionsförsäljning

i

Kinnarps

föreningslokal. Efter andaktsstund
av komminister Edvardsson i Flobv
och kaffeservering vidtog försäljningen. Auktionens slutsumma blev
2,303:75 kr., vilken oavkortad går till
missionen och flera andra välgörande ändamåI. Intäkterna torde vara
de största, som influtit vid en mis-

i

orten.

KTITNARP

Kyrkli,ga'8yföreni,ngarna,.

i

Missionsförsäljning hölls

i

Slutarps

i fredags. Högtiden inleddes
missionshus
av Arvid Andersson med bibelläsning och
bön och soidathemsförest. CarI Vilsson'

Skövde, höII missionspredikan. Efter
servering av kaffe vidtog försäIjning, som
inbringade 1,119 kr. Mycket folk var samIat.

-fabrikat, emottagas. Ett förstllaqsigt utförande garanteras.
Eric Blombergs Rad,i,oserui,ce.
Slatarp. Tel. Kinnayp 47.'

sionsförsäljning

hålles måndagen den 4 dec. 1944 kl.
14,30 i Ki,nnarps F öreni,ngslokal.
Predikan av kommin. Ed,ua,rdsson,
Floby. Kaffe s€rveräs;
Gåvor mottagas tacksamt.
Ätta n;aruigt välkomna.

Slutarp. *Ät-qq'
Hos länsstyrelsen hemställer hr
Fredrik Andersson, ödegården, Slutarp, m. fl. om faststäIlelse av ett av
distriktslantmätaren i Falköpings distrikt upprättat förslag tiil ändring i
avstyckningsplan på de1 av fastigheten Slutarp ödegården 11e samt på
ödegården 132, 135 och 13e i Kinneveds socken. I beskrivningen framhålles att länsstyrelsen den 2 juli
1942 fastställt avstyckningsplan på
del av Slutarp ödegården 11e. Planen avsåg uppdelning av ett område
i bostadslägenheter'. Sedermera har
inom området uppförts en större
byggnad, inrymmande möbelindustri.
Härigenom har uppkommit förändrade villkor för bebyggande inom
området och nu föreliggande planförslag innebär jämkning av planen
för vinnande av överensstämmelse
med förefintliga förhåilanden.

{/p-{{.

Ra,d,ioreparationer

Frökinds kristidsnämnd

damgaloscher och bottiner tilI
resp. L:5O och 2:5O Pr Par. -"-

Avstyckningsptran

nad.

alla

slutsiilja vi till 25-.6{D öre rullen.
Vi ha åinnu kvar nitgra 10-tal Par

9551

för järnvägsändamåI, år avset för uppförande av industribygg-

behövs

surrnulne.

TAPHTE[ä

Syföreningsauktion

Halmstad-Nässjö järnvägsbolag
har begärt att från järnvägen fä avstycka ett område om 2180 kvm. vid
Kinnarps station. Området, som ej

En rasande trevlig oeh underhåIlande
film, som sätter sprätt på den mest

SE WT/6'RP

,s,4/vDE/VS

_ GABY STENBERG
BOTVID
- SIGGb iOUNSt

NILS POPPE

i Kinnarp.

Industribebyggelso

6ltt-4q.

GöR EDRA JUTINKöP

$f\\soteo:l;'=
i nyttiga och trevliE;a

JULKLAPPAR samt mycket
EXTRA GOTT JUTKAFFE

&,-ffi,

i

gott för

julbordeto

dekorerade. fina skrin.

:Kiltnarp.s Textililldu$tri
försäljer

al

I stags månufaktur

i parti.

IfEL. KINNARP

85.

Möbelindustri håller
Slutorp med bqdhus.

Sil,UTARP
Hilns, Ilcklingat, fialkoner
samt allt slags VILT uppköpes
måndagar, tisdagar, onsdagar.

SAITilENS

t''llrz-tq.

God ekonomi

i

Tel. Kinnarp

samhällsföreningen.

Slutarps samhälle är på framåtgående och i detta har de uppväxande
industrierna en stor andel. Bland
dessa märkas först och främst Slutarps Möbelindustri som den största. Dess nybyggda komplex inrymmer en modern maskinpark och sysselsätter för närvarande c:a 25 man.
Tillverkningen utgöres av hela möblemang - och kompletteringsmöb1er.
För närvarande har man en arm6leverans av bord för mässar o. d. lokaler. I samband med fabriksloka-'
lerna har man byggt ett badhus inrymmande bastu och karbad, som är
tillgängligt för allmänheten. Platsens äldsta industriföretag är Slutarps Snickeri- och Likkistfabrik, vilken ger arbete ät c:a 10 man. Bland
övriga företag märkas Falbygdens
Väveri, som tillverkar draperi- och
ryöbeltyger samt Ahlqvists Syverkstad, vars tillverkning utgöres av ar]retskläder o. d.
Föreningslivet
.
är ganska rikt utvecklat och lokalbehovet år tillgodosett genom den

för några år sedan uppförda Föreningslokalen. Denna äges av en
byggnadsförening, som finansierar
verksamheten genom uthyrning av
lokalen för filmföreställningar, sammanträden o. d. En livaktig samhällsförening finns även och tack
vare denna har samhället en god gatubelysning. Ekonomin är god tack
vare den hembygdsfest, som'anordnas varje midsommar, vilken blivit
en tradition och samlar mycket folk.
Ombyggnatl av itlrottsPlats
stiilld 1$, framtitlen.
Vad idrotten beträffar finns
Idrottsplatsförening och Idrottsförening. Idrottsplatsen Tångavallen
äges och förvaltas av SlutarPs
Idrottsplatsförening, som för fem år
sedan inköpte ifrågavarande jordområde. Ritningar och kostnadsförslag finns uppgjorda för anläggning
av fotboilsplan och löparbanor, men
på grund av rådande -förhållande
torde ombyggnaden få ställas På
framtiden.
trdrottsarbetet inom socknen är
uppdelat på två föreningar. För
några år sedan kom en uppgörelse
till stånd, varvid Kinnarps IF fick
den allmänna idrotten på sin lott och

Slutarps I.F representationen i fotSlutarps IF, som innevarande
år kunde fira 25-årsjubileum, har av
olika orsaker ej kunna hävda sig i
årets fotbollsserie. A-laget, som i
flera år spelat i Södra Skaraborgsserien, har efter höstomgången belagt den blygsamma sjätte platsen,
men utsikter finnas'för avancering

boll.

till

113

Lucrtff$est

våren.

I

Gert Johnil$$on$
BIeck- & Plåtolageri
utför alla inom branschen
förekommande arbeten.

Det verkligt goda

J[ITKANi FFHT
köper

VI HA ETT PARTI

Voxduk
till mycket lågt pris

sAnråerus.

hos

5AHIDEN5.

tsl' UTARP
FöT

JULBORDET
ha ui, ri,khal,tig sortering

KONSERV

au

BR.

:

SA NDfNS.

Säg Ood Tul med blommot!
I
Slutarps Handelsträdgård.
BESTIILL EDRA BLOMMOR OCH KRANSÄE

TEL. KINNARP

GOD TID.

48.

Krånglar rad ion
vänd Eder med förtroende till

ERIK BLOMBER.G
-.SLUTAR,P.

RÄDIOCERVISE
Försäljer PHILIPS och LUXOR kvalitetsradio.

Tel. Kinnarp 47.

Höjhopp: G. Arvidsson r,6z; H. Jor,(q; I. Halleskog r,55.
st""n,ii,
c. Wilgotson 3,36; E. An|,
I

ffn tredjedel sv Kinnarps
f F:s medlemmar aktiva,

o'::'?"..l'':'

I

tqfta-.{q.

Kinnarps

IF

han ivter se ti,ttbs.ka bå, en

sarnheten kar liksom tidigore frä,mst o'tnfottat frr i,drott, tnem tiuen i. ori.enteri,ng

Lulsrotnlng: G. Arvidsson r3,r4; A.
Frisk r r,93.
Diskushostning: I. Halleskog 4o,Zo;
G. Arvidsson 39,23.
Spjufkastning: A. Frisk 44,59; R.

Haliagård 43,4o.

Livligt i fri idrott som vanligt.
ganycn idrottssdsong med tiltfrcdsdiitlelse, ty iizten i, å.r hal de uppnå.dda reswltaten tr'r,elt motsa,arat förvdntninga,rna, ja
i. en del fall t. o. m,. öuersti.git rle'tn. Verh-

sefsson

N. Svensson 43,54.
N. Svensson r3,o3.
Resultaten äro ei fullt i nivå med de
föregående årens, främst beroende på
Sldgghastning.'

Vikthastning.'

bygclsidrotten, Wilske. Sistnämnda klubb
hade nämligen från tidigare hållna mäs3lt föreningen förlorat ett par av sina
terskap i orientering, skidåkning, terräng- Dasta man.

löpning och löpning 5,ooo rn. ett stort
poängiörspr'ång. Dctta lycltades doclr,

I

orientering,

l<innarpspojkarna under tävlingens gång som först i fjol togs upp på programundan för undan knappa in på, så att sis- met, har föreningen representerats i sex
ta grenen, stafetten, blev avgörande. Ge- tävlingar. Framgångsrikast hai K.-E.
nom seger i denna erövrade emellertid Ecekerlid varit. Vid en nattorienterins
Wiiske det åtråvärda standaret. Mäs- i Blidsberg bclade han 2:a, vid en landsterskapspokalen, som gäller blott fri delstävling å samma ställe 5 :e samt vid
idrott, vanns dock av Kinnarp med 78 en tävling i Hällstad z:a platsen. Han
poäng mot Wilskes 68. Individuellt lade har vidare nått god placering vid en störKinnarp beslag på m;istersrkape.t i 5 gre- re tävling i Värmland. Av föreningens
nar, nämligen genom Alexandersson på övriga orienterare har G. Frisk belagt
r,5oo m., Olsson i längdhopp, Wilgotson ro:e platsen vid F. M. samt vunnit en
i stavhopp, G. Arvidsson i kulstötning tävling i Äsalp, varvid Sven Andersson
'ch A. Frisk i spjutkastning, varjämte 5 därjämte blev z;a.
z :a-placeringal uppnåddes.
Under året har som vanligt anordnats
]

har företdngen bentödat si.g om. att h,öja
sitt, stiillning. Shidsport har på grwnd. aa

|

snöbri,st ei alls kwnnqt utöztas och gå'ngsport har, sedan riksmqrsherna numera
u!fl,tört, e i omfattats med, något intresse.

I;ri idrottsstisongen inledd,es sonx zranli,gt med, ett antal , terröaglöpndngar.

Fytimste man på d,etta områd,e va.r Gösta
Ale.randersson, som i Hei,mers t,erriing,

D. M. oclt Sharaborgsmtistcrskopen i

klass II nådde pl,aceringarna S, rZ'resp.
7. f[an belade de.rsrdont. z:o platsen i.
Falbyodsmiisterskapen, aarztid. KIF ge-

\,'ad juniorerna beträffar blev G. Ar- propaganclatävlingar, nämligen Riksoriviclsson
mästare i kulstötning vid både entering samt tävlingar å Ungdomens
G.
D. M. och Skaraborssmästerskapen. var- orienteringsdag och underlJngdomens
F-ri,sh eröztrade z:alaqpris.
i jämte han belade 3 :e platsen i diskus- fri-idrottsvecka. Trots energisk propaUrrder året har KIF utirämpat 7 lrlubb- kastning vid båda tävlingarna. Y. Frisk ganda
har emellertid intresset för dessa
nTatcher i fri idrott, varav 2 av seniorer- blev här
4:e resp. 2ie man i stavhopp. varit ytterst ringa.
na, 2 av zo-års- och 3 av rS-årsjuniorer- Vid F. lll. för juniorer fick KIF mäs3
na. Seniorerna uppnådde mot Tidaholms tare, nämligen G. Arvidsson i kula
ocH'
Stort gynr mastik$eltaga,ntle.
GIF poängställningen 56-57 saml mot diskus samt Ejdor Andersson i stav,
Idrottsföreningen
bedriver även, i samKarleby 43-53. I sistnämnda tävling varjämte förstnämnde och Y. Frisk nåddeltog KItr med så gott som B-lag. Ju- d.e var srn z:a plats i höjd resp. stav. band med N, T. O., gymnastik under
vinterperioden med c:a 4<l ö_vningskvälniorerna har två gånger tävlat mot var- Aven stafettlaget beiade en z:a plats.
lar, varvid i genomsnitt c:a 15 man deldera Luttra och Åsarp samt i en triangelFöreningens idrottsmän ha dessutom
tager.
Förra vintern uppgick antalet övmatch mot Luttra och Wilskes juniorer, I . : "'l":"4.-'i ett zo-tal allmänna tävlingar, ningsbesök
ldeltagit
varvid poängfördelningen resulterat i en
hll{ ko,nkurrens lillkämpat sic tycks bibehållati1lsig.544, vilken frekvens nu
l":l
I
obetydlig övervikt för motstånclarna.
I många hedrande placeringar.
Av föreningens c:a r3o medlemmar ha
I I matchen mellan Skaraborss och omkring
4o varit verksamma i någon
Älvsborgs läns juniorer blev G. Ärvids5 finalplaceringar vid DM.
sportgren.
Då ungefär hälften av dessa
Såväl seniorer som juniorer'har med son segrare i kulstötning.
utgöres av juniorer, av vilka fiera visat
Under året har i fri idrott satts z sig vara m)rcket iovande, hyser
oväntat stor framgång deltagit i åtskilföreninjuliga mästerskapstävlingar. Vad de först- klubbrekord av seniorerna och 8 av
gen gott l-ropp om att kunna behålla sin
nämnda beträffar uppnåddes 5 finalpla- niorcrrra, varjämte ett rekord langerats.
KIF har i år i Svenska serien deltagit idrottsliga standard.
ceringar med sammanlagt 13 poäng vid
D. I'I. och 6 finalplaceringar med 24 po- i Västgölaserien klass z och med samäng vicl Skaraborgsmästerskapen. Före- manlagt r8,435 poäng nätt z:a platsen.
ningens representanter voro vid båda
Ärets trästa resultat:
tävlingarna desamma, nämligen Alexanroo
m.:
A. Olsson tz3; A. Frisk r2,3.
clersson och'G. Frisk på r,goo m., Wilzoo
A. Olsson z5,r;8,. Andersson
nx.:
Arvidsson
gotson i stavhopp, G.
i kulstötning och Svensson i släggkastning, 26,r.
varjämte Ejdor Andersson blev finalist
4oo m.: G. Alexandersson 54,9; A.
i stavhopp vid länsmästerskapen. Vid Olsson 5/,7.
8oo'tn.: G. Alexandersson z,cx>,6;
D. M. i ro-kamp belade A. Frisk 4:e
är en gedigen radio.
I(-E- Augustsson 2,ro,B.
platsen.
r,5öo m..' G. Alexandersson 4,o6,4i
Köp den hos
G. Frisk 4,r1,a.
trXåril strid om FM-.
standaret.
3,ooo tn.: G. Frisk gJr,oi 'G, AlexanWALFRID JOHANSSON.
dersson
9,r4,8.
Ärets Falbygdsmästerskap blev med
Tel. 25.
S,ooo nx.: G. Frisk t63o,z.
avseende på standaret en ytterst spännan.led,ande miirlten.
För
marknadens
ro,ooo
w.: G. Frisk 34,o3,o.
de uppgörelse mellan Kinnarp och dess
Liingdhopp': A. Olsson 6,or; A. Frisk
nye konkurrent om hegemonien inom faln0il,t. honöm,, K.-E.,Awgustsson och,

I

I

Familjens bästa

Gulhf-ap-p.

5,92.

I

!ndurlrinybyqqen i
Hir,trr"p o. $lolarp.

Kinneved och Vörkurnlo.

9lp,ttl.

Från koleraäret 1834-

vid industrierna i
Kinnarp och Slutarp är livlig och
Verksamheten

över allt har man full sysselsättning.
Enligt vad FT erfarit är det två föreLag, som under det kommande året
planera avsevärda nybyggen.
Kinnarps Textilindustri ligger f. n.
i underhandlingar med järnvägsmyndigheterna om förvärv av tomt alldeles intill Falköping-Halmstadbanan i närheten av Kinnarps station. Vi ha vänt oss till fabrikör
Ivar Gustafsson för att f.ä höra lite
om de närmaste planerna.
F. n. ha vi ju endast grossistoch försäljer manufakturvarörelse
ror, som vi köpa upp från fabriker
li bygderna, men vi ämna sätta upp
med en egen fabrik här i KinnarP.
Järnvägsbolaget har just begärt att

Den hemska pestsjukdomen koleran I
:$Jj*"o; iå' tiä ,Triär ä
r',:"
h #; å

su.ndhetsil:iti::::r3rt;

T,: :^ 1:1 *:
: ? *::
",1"'
8s''' Ji'lii'l::r
ål %I:
"t-"'*::
I
9-'i
1".1\TX
i:fl::
i nämnden
rö'ä'.'d'i''å
IolJanoe:
numera aro :l,,1tj,t:lamöter

;"i"""'ää'.?":å;'ii;i""'å;lnt;;;l

len nekade sitt regn, och vattenbrist rådde". I en rapport från Jönköping berät- | Kinneveds socken:
tas, att värmen ofta i solsk.i..,.:r:c*L11]
yoh"n',., Andreasson i Nohrgl. Ax-F 40"
under *1 J."-,
inte glcK
gick ulger
; t]olYo |ltoirr. nämndeman
38';s.lalvalr^.46o och lnte
nämn,pmrn Anders
An.ers Andersson
Andåsson i
Vätterns vatten, *"'"]]-.:t,11.9"liil t:I
lÄi;p, ;ämndeman Magnus Andersson ii
Kinneved, Afrde,s svensson
:lT1ic,,-]i.9",1.:Tllj1l1':,lj*
tidf
omkring
3 ainars djup under denna 31lr<y.f"si.
öJääi'r"ö;;;;; jolr",.n., Andersson

:ii,

tt";i,?l?T;

ur. l,isigsad. Slutarp, Lars Johanssoni y"ri'riri:iT"il"det rörsta
^r:"r..r"ä."
raf allet i Götebo's',
{*t11p;,,,3:"1-:^:tif*#"d:1i::
lltyä]'.
'äi.å"
s1räcka sin tillsynöver både Fastorps
seclan sprecls över h";;;. ö;;;'ö;i;;;
llatt
uttd::^11r,:th
rotar' ocf

.{e
ret var en timmermurl, ,orn avled samma lloch..Hud.ene
a""t clen rote, varuti han är boende'
dag t.ran blivi1
I Wårkumla socken:
sjukclomen teclan allmänt spridd i _ttn-

angrip;""ö;;;j;]i^;;;11."
I
ännu inte på det klara

avstycka ett område om 2180
kyadratmeter, som ej är behövligt
för järnvägsändamåI, och detta skulIe vi
därest anhållan nu bifaiies
köpa- för att uppföra en fabriksbyggnad, vilken skall bli 11x 25 metdr. Ritningar och allt är klart och
vi hoppas bara att sedermera få
byggnadstillstånd. tr så fall beräkna
vi, att driften skall hunna sättas i
gång nästa höst. Fabriken skall omfatta sysal och vävsal samt syssel-

tä

clen. Man var då
I Lurc pehrsson i Lillegl. wårkumla,
med att clet verkligcn var l;ol.cr,a; först | ;oh"rrn", Larsson i wäJterbo, Anders
den 4 arlgusti förklarad: 91.]älrqtg of- | (vairer i srätäng, att hava uppsyn var
fentligt att han inte kunde skilja sjukdo- | o.h en i den rote,äär han är boepde.
men från l<olera.
Av de medikamenter, vilka provicialMyndigheterna i Göteborg visade I läk"...r dr Huss föreskrivit såsom böransig tyvärr. inte v4ra -situationen-.tu.1nu: I a. nöclvändigt anska{fas ,och till hands
panik utbröt och bef olkningen f lydde i l]nanut
,u,räh.trnämnd bör ofördröj"u
itq.n skaror -från staden,,och ddrmed llflg." fr"*köpas
kvantvrn 12 st. kräkpuifördes också sjukdomen vidare.. RS-.9ui uör, rz laxdrpulver, f sl<pund kamfert,
den z aug. hade magistraten inställt i ]r d'n cintron^meliss,-r d:o krusmynta, z

Göteborg-pågående teaterföreställningar, å,o fläderblom, r kvarter sprit, vilka
och en teatergrupp begav sig hals öYer mediLamenter förvaras i pråstegården
huvud ti1l Jönköping, dit 9en a_nlände den iltills vidare. (Det kan här ånmärtas att
4, medförande smittan. I Jönköping tol- ll*"n vid clennä tid inte kunde veta vill<a
de farsoten ha rasat häftigare än på nå- llnoi"-.d.t som var lämpliga, då koleragon annan pblr i riket, var 7 :e person ll bacilien ännu inte var uppåckt, och man
ävled där, i Göteborg var Ir:e.'.. som llltrt" ,rirst. hur sjukdoÅön spre,1s. Baurrutr 'ltpqtjämförelse
att under
tiarr nämnas
nalrlluas dLL
tysl<en
r883 av tysken
lorst röö3
upptäckte; först
Jamtorclse kan
l clllen upptacktes
-)p4" llcillen
slia sj.ukan" rgrB-r9 dog i hela landetflRrgnur koch vid undersökningar i sam,l
ungefär var r7o:e rnvånare..
med epidcmier i Egypten och In" Uand Baciilå
Ite,latr år r831 _ha_{e.. psleranrått
påträffas äirita i koleralt;sn.
Europa, och man hade då över heJa Sve- lr1uL"r tarminnihåll, och Koch utrönte
rige företagit vissa åtgärder
- inrättan- | ait kolcran vanligcn spreds vid tarmutde av sjukhus,.anskaffande av kyrkogår- llamningarna från"de kälerasjuka.)
tor den hanclelse sJuKdomen I
dar t. ex.
skulle nå -vårt land. Man hade iyen ut- ]l
RovrSoRrSKA SJURHUS
sett särskilda sundhetsnämnder förrar- ]l
t" ,BDNTN,STÄLr,DES.

sätta ett 2}-tal arbetare. Huvud-

sakliga produktionen blir silkecharmeuse och, då tiderna det tillåta,
även bomull.
Ahlqvistg syfabrik i Slutarp
sysselsätter f. n. 10 personer förutom
en hel del, som äro i farten med hemarbete. Fabrikationen startades för
sex år sedan och den huvudsakliga
produktionen är byxsömnad.
Nu ha de nuvarande lokalerna blivit för trånga, meddelar fabrikör 4.,
vid ett sarn-taL med FT, och under
nästa sommar ämna vi utöka verk-

sämheten och bygga en helt nY
ifabrik. Denna kommer att förläglgas tilt Källedal, där tomt för ända-

je

ugl

kommun'
. en sädan nämnd t ll
au hava tilrgång ni ,;rr.nur,, varest
kumla sammanträdde1':":^"r*
ll ...
L: "0,.

Tlli',
"-'

; ö;sä;.'

målet inköpts.

Falbygdens väveri
håller f. n. också på med utvidgning
av sin rörelse. Grunden till tillbyggnaden är redan klar och man hoPpas att i början av nästa år kunna
Itaga de utökade lokalerna i bruk.
lDessa avse i första hagd förberedIningsavdelning för väveriet och fab.
lriken kommer härigenom att bli en
Itratv gång större. Fabrikationen
är möbeltyger och 72 man äro sYsselsatta.
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FöRSra
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ÅreÄR. il:Llått:o-1lq-'5,i::1-.*,:ry::1:1*'|isiöts. att man skall vidtala Anders Nils,.

Ito"1 iitr"d.

Svenstorp, det han mot skä-

följe av en från landshövding"; lfG ersättnlng upplåtei sin obetrodda stuämbetet ankommen sl<rivelse av den 8 lgå på Trestäna' backen till sjukhus för
aug. med urrderrättelse om, att f arsoten lkiiour,rd, socken ; och till de sjukas
Ch-olera utbrutit i Götheborgs. stad och lvårcl utsågos följande:
dess omgivning, utsatte ordföranden ll riu s;ut vårdåre Johannes Andersson
(kyfkoherde Joha,l TeleslTl t:I1]l$",:qgl Lagärstorp. Till. sköterträde med sundhetsnämnden på. föte- ll""de.
llskor Caja otåisaotier i Liunglyckan och
nämnda dag och ställe, och ehuru blott 9l llc"ttra.iåa Larsdotter på' Kinneved Tå.
del av dem, som år r83r blivit valde tillllf;tt Baderska Rebecka Pehrsdotter på
leclamöter i nämnden inställde sig, l<unde I Slutu.pr Nybygge.
man icke därföre låta.sammantrzidets.än- | Till^sjuklus"i v,å,rhwmta socken är att
uu'd"v*ruravgjorrorctu*s och
urar'r företogs
clamål förfelas, utan

å:liiti:;åtJas'

|

|

C.

*

M'

Kinneved.
Och sedan nämnden e{ter
tillgå en soldatstuga ttnder Skattegl ' hetsmått.
pålysning
samiat sig i Kinneveds
skedd
Vå"rkumla ; till de slukas vår'd och skötföljande beslut:
fattades
m.
kyrka
k1.
e.
5
sjukvak?{"
sel utsågos därstädes : till
r.
i
den olyckliga händelscn Cho-l
Soni
StiTill
sköterskor
Ttygg.
avsk. soläat
skulle inom församlingen
i^ Andersdotiei- på Wårskäls Tå och lera-Farsoten
ledamöter ej
sundhetsnämndens
utbryta,
Axtorp'
Britta Andersdotter under
medhinna att var och en inom sitt
kunna
Församlinskola
Siukvårdspersedlar
hava den noggranna tillsyn, som
n.r,i innevånare lämna in natura, både distrikt
fall vore nödvändigt, blevo till
i
sådant
socknar
ilrom Kinneveds 'och Vårkumla
följande uppsyningsmän
triträde
deras
påkallar'
behovet
när
till sine sjukhus,
:
tillsatte
4. Tili lik- och sjukbärare utsågos.i
Ki,nnez.'ed's socken: avsk. soldat Brandt
Johannes Jonsson i Halsäng, Jan Petoch Andreas Larsson under Fröje, Isaak tersson i Katteskalla, Håkan Larsson i
på LåniKinrat under Västorp, Petter Lager- Svenstorp. Andreas Arfwidsson
Lillegårtlen
i
gaberget,
FastorP.
Nohlg.
Jonas
Johansson
under
lcuist
'
I pa. Vålhwmla socken: avsk. soldater- Laseritotp, Pehr Andersson i Nohlgårlna Quick, Mård, gamle Leo och Ander den: Fastolp, Lars Ericsson i Hallagården, Jonas:Pettersson på Liden, avskeAndersson under GrännarP.
t'ygge,
(. Till medicamenternas rbetalning ibi- dade ioldat Lars Lund i Slutarps
MörnarP.
under
dräsc, varie person inom församlingen, Johannes Jeansson
to*" ä. över r5 års ålder med r sk' banJohannes Andersson i KorsgaLrden
ko,' och de som äro under denna ålder Wårkumla, Johannes Svensson i Fröjemed 4 rst samma mynt, vilken avgift sex- redsled, Sven Dunder i Hallerstorp.
männen skola uPPbär;'.
Sundhetsnämndens ledamöter äga att
6. Sedan sundhetsttämndens ledamö- var ogh en inorn sitt distrikt bestämma
ter blivit uppmanade, att var och en inom huru vidsträckt dessa, dem underlydansitt distrikt vaka över, att folket i all- de uppsyningsmän, skola utsträcka dcras
mänhet hål1er snyggt inom sine hus, verkttingskräts. Och dessutom äro desiakttager ordentlighet i sitt lcvnadssätt, sa uppiyningsmän skyldiga att.å-tlyda
Loch lörsiktighet i sin l<lädsel, såsom de sundhetsnämndens föreskrifter vid vite
lkraf tigaste [örvarningsmedel mot d€n av r riksdr ,banko.
härjande farsotens smitta, stadgades
Som Anders Nilsson i Svenstorp uppsiutiigen, att vite av 3z skr banko, vartill låtit sin stuga på Trestena backen till
den av sunclhetsnämndens ledamöter gör siukhus för Kinneveds sockens fattige,
sig förfallen, som underlåter att infinna men nämnde stuga för närvarande icke
sig vid de sammanträden ordförande ut- är i det tillstånd, att den kan 'bebos,
sätter.
skulle man vidtala Anders Nilsson att
Detta är vad undertecknade enhälligt mot nöjaktig betalning ofördröjiigen sätbeslutat.
ta stugån i det skick, att hon kan för äni
lohans Tenggren
damålet begagnas.
Sundhetsnämndcns ord f örande
Den sorn i sitt hus emottager och härlMngnus Andersson i Kyrkogl. Kinneved, bärserar f rämmande, kringströvande och
Anders Svensson i östergl. Lagerstorp, ei äed sundhetsbevis lörsedde personer'
Johannes Larsson i Wårskäl, Lars P-ehrs- oiikt"r ro riksdr banko. Alla viten delas
son i Lillegl. Wårkumla, Johannes Lars- inf hälften emellan åklagaren och förson i Alarp, tillstädesvarancle ledamöter samlingens siukvårdsanstalter ochförav sunclhetsnämnden."
vandla! i brisi på tillgång enligt ro kap
SIG
KOLERAN NÄRMAR
r $ utsökningsbalken, såsom kongl' forFALBYGDEN.
oråninsen au der- tz novernber i detta
fall stadgar.
24,
samlades
den
Senare i augusti,
Utom de medikamenter, som redan äro
sundhetsnämnden åter. Det heter i probör med det för-sta hemköpas
hemköpte,
lItur^vyLe,
tokollet:
'rökningsäm.ne -*l
ibil
som
I anledning av clen underrättelse'
någo1
9t* som,i
den
av
kungörelsen
91
kungörelkongl.
allmänna
i
av
till
inhämtacles
n:ö
i dae
sernä, att Cholela-sjuiidomen plötsligen ;uli r83r föreskrivas.'
Xagä" uppgi-f1. om huruvida "kgler1n
utbrutit inom S/aorsfods församling (Barföran(crklieen
ordföranden
sig
lgen nådde Kiinneved och Vårkumla
ansåg
härad),
ne
låten att ånyo sammanl<a1la sundhets- ilr
i"S inte funnit, men rlet är.troligt,i
nämnclen för att taga vidare försilitig- ntt den"gått här. Andra församlingar
\ rakten iemsöktes nämligen av f arsoten'
i,l. H"bn och I lömh.
K. E.
".
l
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ORD. KYRKOSTÄMM]I
håIles i Rossbackens skola rnåndagen
den 18 dec. 1944 kI. 14,30;
Pastoratsstämma efteråt.
10219

Ordf

.

j

{

I)aros
Annandag Jul, kI.

i

2O.0O

Förenin$slokalen, $lularp.
Tcmplet Vinterny

i

Kinnarp

höll i iördags sin traditionella luciafest.
Lokalen var tiU bristningsgränsen fyild.
Sedan Västgötasången sjungits unisont,
hälsades de närvarande välkomna av föreningens oldförande Franz Svedberg. Därefter höIl kyrkoherde Larsson ett föredrag.
En koiiekt upptogs till törmån för Luteå
stifts diakoniverksamhet. Denna inbringade omkring femtio kronor. Luciatablån
med Lucia och hennes tio tärnor var vacker och stämningsfull, Efter kaffeservering följde elt program i den lättare stilen.
Tre sånger sjöngos vackert av en dam-

kvartett. Två Frödingsdikter reciterades
och till sist följde en sketch, allt mottaget

med livliga applåder från en tacksam pub_

lik. Kvällen avslutades med en stunds
folklekar.

lorkZ-qra.

IilNNEVEI).

Lrle-c!t,
Kyrkostämma hö11s i måndags, varvid till
revisorer utsågos hrr I. Gustafsson, Slutarp,

oeh E. Johansson, Alarp, med hrr K. Svensson, Slutarp, och G. Sandin, Rossbacken, som

Lrppdrogs åt ordf. att bestämma dag
och tid .för nästa års stdmmor.
Vid pastoratstämma valdes tiIl reviso- hrr
rer
I. Gustafsson, Slutarp, och G. Os-

ers.

karsson, Fröjeredsled, med E. Josefsson,
Backg., och G. Sandin som ers. Til1 pasto-

ratscmLud vid under år 1945 möjligen förekommande förrättningar valdes hr Ragnar
Johansson, Slutarp, med O, Gustafsson, Fröjeredsled som'ers.

L JÄx{r

AT,T, "sÄx{T

är vid laga

ansvLl,r för:bjuden

å

I

ne-

danstående går'dar. Hassla 0ster.
g'å,rden, Surö, Nolgården, Lillegården,
Ostergir,rden, Björhet samt Smeagårcla,rna inom Kinneveds socken.

|
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$lutarp med o!$rleid

Frökinds |(ristidsnämnd
utdelar de nya kaffe- och tobakskorten å expeditionen,,slutarp, onsdagen den 3 jan. kl. g,B0-13i-i Vårkumla skola kl. 74-]:6. i Brismene

hos handl. Carl Johansson torsdagen
4g" 4 kl. 12-15, i Kinnarp hos Erik
95_tqfqqqft, Ilas,sla.jreSrSen den b

En stövaretik
tilh.aratagen. Återfås mot a,nnonskostnad hos 7. Fal eq åril,, Slutarp, tel.

Kinnarp

3.

