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Kungorense.
Härmed tillkännagives, att röst-

längd för val till riksdagens andra
kamrnare jämte kommunal röstlängd
för

Kinneveds kornrnun och
valdistrikt

S$ffif$vrt{ffi#f SKtif, Il
talar vid sommartingöt t S'LII tARP'

söndagen dcn 9 juli, Utförligare program senare'

Klnneveds Arbetarekomnun.5396

finnes under tiden från och med
den 6 till och med den 12 juli
framla,gda i undertecknads bostad
för att där vara för granskning till-
gängliga; och erinras tillika, att den,
vilken rösträtt enligt iängderna el-
ler någon av dem ej tillkommer' men
sorn för sig vill påstå sådan rätt, el-
ler den, som anser, att annan icke
skall vara i längderna eller någon av
dem upptagen såsom röstberättigad,
äger att ingiva sina anmärknilgar,
skriftligen avfattade och åtföljd* av
de bevis, han vill åberopa, till under-
tecknad sist å tisdagen den 18 juli fö-
rc kl. 72 på dagen även,som att Pnöv-
ning av mot röstlängderna framstäIl-
da anmärkningar äger rum i under-
tecknads bostad tisdagen den 25 ju-
li med början kl. 7 eftermiddagen.

Hallagården, SlutarP, den 22 juni
1,944.

GUSTAV HALLAGÄRD.
Valnämndens ordf,. 5148

förrättas i
Rävkulleno Slutarpo

torsdagen den 6 nästa juli kl. 12, varvid Ivar Bood med anledning av irpp-
hörandet med jordbruket låter försälja all sin lösegendom, varav nämnes:

HÄSTAR: 2 ston, 3 och 4 år, 1 sto 11 år rned stoföI.
KREATUR: 12 st., därav 6 kor, nägra i snar kalvställning, 2 kvi-

gor i kalvställning, 1 kviga 2 är, 3 kvigor 1 år och 1 tjur 1 år.

JORDBRUKSREDSKAP: SjäIvrensande tröskverk, Deering slåtter-
maskin, självavläggand.e hästräfsa, släpräfsa, arbetsvagn, lastvagn, 1 par
slädar, medlbotten och häck, plog, fjäderharv, åttiopinnarsharv, hackelse-
verk, selar m. ,xrl.r 1 refi, 1 personbil (Chevrolet L928 års modell med
däck och slangar)

Slåtter å 5 hektar m. m. som ej specificeras.
Av rnig kåinde såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit, an-

dra får betala kontant. Äganderätten till inropad vara förbehåller jag
mig tilis den blivit till fullo betald.

Slutarp den 29 juni 1944.

5358 BAGNAR JOHANSON.

Krnaltlt$-
samt auktion & slåtter

ormskadornaersättas. zolllr-\4' 
I

Länsstyrelsen har.. hemställt om I

ooh lönöremuktimm

ntrrktiorrt
å kreatur, Iösöre och slåtter förrä{tas
i Rävkullen, SlutarP torsdagen

den 6 nästa juli.
Ut"förligare annons senare.

Slutarp den 26 juni 1944.

5193 Ragnar Johanson.

fitt damarmhandsur
Torget, Frilköping.

52it8

reaktionsfri

TJUR,
röd, till salu.

Flallsäng Kinnarp.
S. Johansson.

Spnångtjur,
röcl, R.-fi'i, 2 fir, tiil sitlu hos

darna 9/32 mtl Back-or i Göteveds
socken och t/72 mtl Kotarp i Kinne-
veds socken största möjliga ersätt-
ning_ för skador på ladugård och an-
dra byggnader orsakadJav det cvk-
lonartade ovädret över vissa delar"av
tr'albygden den 24 maj. Ersättnin-
gen föreslås för Backor till 6,000 kr.
och för Kotarp till 1,b00 kr. på
Backor blev ekonomibyggnaden, in-
nehållande stall, ladugård, loge och
lädor, fullständigt först-örd. pä Xot-

Stormskadorna ersättas.

medel för att tilldela ägarna av går-

Luttra och Kinnarp
utkämpa om söndag en klubbmatch för i8-

årsjuniorer. Grenarna bli roo, 3oo och r,ooo
meter, höjd, längd, kula, diskus och spjut
(samtliga kast mecl juniorredskap). l{atchen

Itrarry Arvidsson debuterade
för FAIK 2.,/6-uq.

vid Stadiontävlingarna i går kvä1l och note-
rade det förnäm1iga re.sultatet 13,89 i sin spe-
cialgren. Arvidsson ligger f. n. inkallad vid
Ii.\ r, men är att vänta hern i början av juli.
Och scdan m.ilitärtjzinsten väl är avverkad,
kanske kulan flyger över 14 metersstrecket...

j upphittat å Stora
lr'ei. zt, Kin'arp.

arp blåste större delen av ladugårdenl
ned, varjämte lösegendom ska--dades. I

En

2 är,

5292

SIöm Gi
att besöka

KINNEVEDS

SKYTTEFöRENINGS

F'EST

i dag och i morgon.

För musiken svarar The Fi,ness.

Kart Johånssonr I(innarp. Tel. ?1.

^r,- i T..r+-^6.rr r Lu Ltr d. zz/b-.1r1.

Styrelsen.
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Gösta Arvidsson
I I lr

juniormästare.

Arf Larsso" ""** n; %f,'^"*r.

Falköpings AIK, rr,9.
Löpning 4oo m.: r) O. Santi6n, Skackans IF, 

1

5z,z sek. ; z) Alt Larsson, Falk. AIK, 5S,o. !
Löpning r,5oo m.: r) S. Cottlridsson, IK 

I

Omega, 4,o7,2 min..
Str-"hopp, i) E. Eriksson, Hageos I4 frol

cm.; 2) Y. Frisk, Kinnarps IF, z8o. 
I

Längdhopp: r) L. Brinkenberg, IFK Sköv-l

Juniormästerskapen för Västergötland gingo

i lördags och söndags av stapeln i Skövde.

Älvsborgs iän fick 5 mästare och Skaraborg 7.

Av dessa togo L. Brinkenberg och Eskil trriks-
son hem dubbelsegrar för Skaraborg och

Gottfridsson, Omega, för Älvsborg. Av fjol-
årets mästare försvarade Bergstrand sin titel
i häcklöpning och Eskil E. i diskus, vilken gren

hörde till de bästa med två man över 40 me-

ter.
A1f Larsson var ej j bästa slag, då han stäl1-

de upp, och fick nu se sig slagen på 4oo meter
av Sand6n, Skackan, som han slog på Skara-
borgs. Tiden här likson på roo meter vittnar
ju också om, att Alf L. kan bättre. G. Ar-
vidsson, Kinnarp, tog som väntat hem mäster-

skapet i kula.
Gösta Leandersson uteblev få grund av sjuk-

dom f rån z5,OOO-meterstävlingen.

Resultat:
Håcklöpning rro m.:' r) P. E. Bergstrands,

IF Elfsborg, r7,o sek.
Löpning roo m.: r) G. Abrahamsson, Kinna,

rr,3 sek.; 2) A. Lindal, Kinna IF, rr,4; 3) O.
Sand6n, Skackans IF, rr,6; 4) A1f Larsson,

Spjutkastning: r) L. \'Iillbert, IFK Skövde,
53,63 m. ; 2) E. Eriksson, Hagens IF, 53,04.

25,ooo m. för seniorer: r) H. Al.ofsson, IK
Ymer, t,44,o5,2 titn.

Löpning 3,ooo m.: r) S. Gottfridsson, IK
Omega, 9,%,6 min.; D P. O. Pettersson,
Stenstorps TF, 9,.t5,2.

Ilöjdhopp: r) A. Ho1m, IFK Borås, r7o crr.'
z) E. Eriksson, llagens IF, r7o.

Trestegshopp: r) L. Brinkenberg, IFK
Skövde, r3,35 rn.

Diskuskastning: r) E. Eriksson, Hagens IF,
4r,13 m.; 2) L. Ä. Johansson, Skackans IF,
4o,r8; 3) G. Arvidsson, Kinnarps IF, 37,27.

$gl|ttimffi fr s!åttsrvnllar
Genom offentlig auktion, som för-

rättas å

Stora Mönarp, Strutarpo
lördagen den 8 innev. juli kl. 14 för-
säljes prima timotej och grässkörd å
större områden vallar.

Med vanligt äganderättsförbehåll
lämnas kredit åt vederhäftise inro-
pare i tre månader, andra be*tala vid
anfordran.

Slutarp den 4 juii 1944.

5478 Ragnar Johanion.

Langdhoppt r) L. ljrlnkenbefg, IiK Skov-l
de, 63o cm.; z) O. Sand6n, Skackans IF, 629.1

Kulstötning: r) G. Arvidsson, Kinnarps IF,
12,66 m.; 2) E. Eriksson, Hagens IF, rz,z8.

$karfrhog'$$ lärl

ffiB m' aB:f
$

frffi,
l

å ldrottsplatsen, SlutarP
söndagen den 9 iuli.

FöREDRAG av Statsråd'et Sköld.
FÄLTGUDSTJÄNST: Kyrkoherde Larsson'

SÄNG av Operasångd,re La,rs Kappers-Wiberg.

UPPTRÄDANDE av "Den glada.Fyrklöuern", Lars Hector, Anna-

Lisa Carlsson, Oscar Nilsson, G. Alexandersson.

Und,erhå,tlni,ngsmusik av Olle ö'stbergs kapell. ,

Tombola, Skjutbana, Chohladhjul m. m.

Servering av kaffe, mjölk och s'mörgåsar.

PROGRAM:
13,15 Musik.
13,30 Fältgudstjänst.
74,75 Sång av Lars KaPPers-Wiberg.

15 Föredrag av Statsrådet Sköld.

16,30 Sång av Lars Kappers-lViberg.

L7 Skämttävlingar.
18 Musik.

,, t9 "Den glada FYrklövern".

,, 20,30 Folklekar.
Entr6 1 kr., 50 öre. Barn under 72 är i rnålsmans sällskap fri entr6.

54L9
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Lullrar juniorer ob'qr'

beregrade llir,ttatpr.

Förra sönrlagen hölls iLuttra en klrrbb-
match i fri idrott, varvid Luttra SK slog Kin-
narps IF med 53 poäng mot 43.

Tävlingen gä1lde r8-årsjuniorer. Resultat:
loo m.: r) R. Eliasson, L, tz,7; z) Stig

Carlsson, K, r3,z;3) R. Göransson, K, r3, z;
4) Arne Andersson l, L, r3,3.

3oo m.: r) R. Eliasson, L, 44,o; z) A. An-
dersson II, L, U,+; 3) S. Carlsson, K, 45,8;
4) R. Göransson, K. 5o,6.

r,ooo m.: r) A. Andersson II, L, 5,o5,+; z)
S. Albedtsson, L, 5,so,2;3) E. Andersson, K,
3,r2; 4) Äke Torstensson, K, 3,24,8.

Stafett 4 x roo m.: r) Luttra SK 55,6; z)
Kinnarps IF S2,6.

Kula: r) S. Andersson, K, tt,z3; z) R. Gö-
ransson, K, rr,r8; 3) L. Andersson, L, ro,93;
4) A. Andersson I, L, ro,6r.

Diskus: r) S. Andersson, K, SS,6+; z) L.
Andersson, L, 3r,o5; 3) A. Andersson I, L,
3o,7g; 4) Rtrne Göransson, K, 3o,3o.

&ukllerl a s|#tterwallar 
!

förrättas i 
I

Slutarp, ödegården, 
i

tisdagen den 11 juli kl. 15 varvid'
Fredrik Andersson låter försäIja

[ståttern å cirka 5 tunnland och hav-'
I revajl.

34,50; D L. Andersson, L, 32,71. .

Höjd: r) L. Anrlersson, L. t.5o; z) Stig
Carlsson, K, r,45; 3) R. Eliasson, L, t,4o; 4)
S. Andersson, K, r,4o.

Längd: r) R. Eliasson, L, S,4z; z) A. An-
dersson II, L, 5,o-S; 3) S. Carlsson, K, S,o5;
4) R. Cöransson, K, 4,73,

I Av mig kände såsom säkre inro-
lpu"" erhålla tre mänaders kredit.
!Äganderätten förbehålles tills varan
I r15@uuur @u

Iblivit betald.

I Stutarp den 6 juli 1944.

lffgg Ragnar Johunson.
Spjut: r) R. Göransson, K, 35,65; z) A.

Torstensson, K, g5,oo; 3) A. Andersson I, L,



fito r fi e rn 6yg dsfest i I I u ta rp. 
li**r"Tt#,ffi;å:'q*5i.{,,ffigåä:

r _ lil'"fi;i": ff;å1-J'ffi.'ä T;fi:'; "iå:X-li,&to r lt e rn 6yg dsfest i 8l u tarp. i1;$:l"l*ry,;:*rt**-ffil
I I brukaren saknar resurser därtill, I

I nb-nn I nfter föredraget, sorrr betönadesl

I gl. a. tal av statsrådet skökl. lPud applåder, sjöng operasånga.ren 
I| ' 'Drquvr vnvru' llars Kappers-Wiberg, Falköping, l

I 

- 

l"Land du välsignade" samt "Sveri-!I 
l3å!:f'å,,":,:'i':lnnx;'l'J::iå ffl å""fJi: lliå";.i.äåf-"1tf'åålirt:i"i3""1ffå:lI I Iffitfitt**äffill',-u*iåT'råT,F'-nt'|tlilffil

1l'i'llru;-,n":**ffiT"ffi*h"*'rr$#*'ffi:ffii# | W T W Irv@v4rlrlLlt-uLLuPP5a'vD.!|l!.ar.ccnseoanuItueI.llauaudqgIlUIIvllIvLrtrwt

lil,uJ",Tlit#?T"$r;,T'srrffil,f.;ail:*$'5tän13';***ä*l W I

lffifil1tf, Jl3"åffi1'?ä,"?,''#"å:l ;:"d[fååf#::1-åff{5t"ä:ffi:rirJ:"nl "rrkoherde 
Larsson. 

I
lprogrammet, så att de olika numrenf,icke miiitären' 

rdna det så, att allall på frågan varför vi fira missionsd"e"r, o"rl
l:i -4o*ryo i den ordning l.oT *""il"#åi,ål,ffiftåhåtif, iang tid. somliga varför viorfra.så mycket rill.missionin kanl
Itltkt sig. .,Sedan. Olle- östbergs,llha fårt ligga ute en retativr kort tid, unfls1 svaras, att vi såsom siensk! tott<.\e|9.va,mis-l

lÄsarp, stråkkapell spelat ett parllää-;i; 
";ä"" fått tjänstli;ra ända rlpp till sionen. Det linns så mycken nöd"hä,r,hem-l

Inu-frer, öppnaldes fästen ;"-h"ll ii; ä.. f"r. _"et"traä. "-"-a.t 
..', o.såk".na {'' Kunde icke de medel som gå till mis-l

lBernskog, våierter"ordJåä"rä*#llh#ttli *"r,- d"t skulle bli alltfor vidlvttigt sr.o-nen användas för att lindra nöden' in-l

lge"i.J[ä;så;";;ä""".ä";, Jt.i#ääällåf 
"%"',tJå *'lji;::lt:n';"J;l,irul; ,,:lffi."lu'oi:1, P''!"|tr;ril* ill-1ä41

lsköld, som höll ett lägre föred"ugllik"i^lta* sitt "trå 
tifi-"t"&.".- l:o* exempelvis användes"till..nöjen..i drtl

lom tidsläget av i dag saåt op_-g; i1'-ll' r^r. kom därerter * ri.r:_i*l^":l^o:,n::li:ilf;",H:iliä:;t""iå: :::'";r-"Jl 
t"ll"H:;

lSärder' som_från regeringshåll vid-lltrestningarna. Före.krlget eygrterajl yt,-ul'ir]", varandra, var än i världen vi äro bo-l
Itagits i en del vitala fråeor. llmä"gd varor till utlandet och imPorterad" i:r"tt". Då del icke längre i;1. 1.1s"t 61t lI va,rd"k.iget h,, .,u på**;; ;n." r- *li;;!1,'J.,,åHi'' ";:'i-4e:i:l ii .'?ir-""fl,*t"*'rt';?mlm':h:"':Ll*ka*l
lsade tal', och gång e'fter annan ha vi haftll lä"äal 

-1.å" -rrar"- 
^iaruindelser 

våisterut. läl a", religiösa? De i kurturent hänseendellorsak att hvsa farhågor för att vi skulle dra-ll\iåri-lo."ol:"i"g.tiueår,e"" h" t1-i r.ui,å"gt ståerrde fotken behöva missionen för atrlleas med i virveln' Åren 1940 och -41 votol"'ri'6.u och minäre. 
"r,ulåL"rir.". rt"" iår.9 ii,1:r" atrr en människovärdig til]varo. vi stål

l:-"9"ii1"^liT-1111e särskilt.risk{vlr'da, rs+rl'6u1"11 så mycket. o- "älå'"'Å ttli f-"ljdil'"to. t""t.omhcrsskurd rill dessa folk i ma-llvar negot lugnare' men nu äro vi åter innen'r.,, "-io.ktti.tg.n stiga i n1is, s-a kqt i" di" li"ri"ut hänseende, a"s*. tltt 
-rå*-iå"g"-iattl

li cn kritisli period' Tal' e.inrade i samman-{rom har p"n!", r.aö", -åäilt +T,l'"-ti.g"".lilå?0"" för oss.för en spottstyver. Vi se detl
lL::S"i::-*^om-invasionen i Frankrike, omlsvaita. ra, ätt söka bot ror detta missror-lbäst nu under avspärrningen. För egen derl

l:ää1:T.;,1il:iL#"1 f,:Tilh:"T,:f .trln'ill'*tl,,lt_*"ru1*'1"""""F*.ft i1; l*ä,,'",*JTd*f'"å,"^TJåi"*åä:llvi icke äro direkt angripna, så beröra dessaf iu;;r1 hindra. rar 
"ii-'il-::lp" 

ä. äi"a* i'iir"ionär..r,a Iör den andliga kultur vi nått, llhändelser oss på det djupaste' Ett {ritt Fin-l-*-"61ade har -",r aa'lo*''lnio.t"rrurii'-pa liä. .,rur" kristliga tänkesätt, som br. a. sattllland är för oss av hö8sta-rä:u"llå#j?uftf i."' .rr.or. Få så säti r'"'äi".t"b'i"Å;.'1fila, i vår lagsti-ttning. -Det.kan.tvckas.aulI ingen del se det under

liilt -ä*xJi,ftl.;fi{i:;iä lrm":åll. T" Tåi^'i'}Tl',.'1"öTi}^- j*,' :.ll ':;,1ffå::Hi"!j",åä}-,*,,"idå'Ti-i!-ii,:å{flväl vara möjJigt att 
'aven 

iTå.äti"iråällnerna, så {år folk det,.br.q, detta utan attlöverföra tiLl hedna{olken. .Det är dock ickel
llot"u or" g";;;b;;";e;;";. 'll tänka på, alt det inte är..lönerna u{a1,m,a;ld.enna i många.[all snedvridna kultur, mis-l
i ttt"n aei tittt omm;; 

";__ 
il'rrrr. .,r"k 

"--ll 
t"r man lever av. säkerligen skall deflsionen predikar_ -Iör hedningarna, utan ,detl

l-r, ;å ;ai,ii"t;-fåi";;;;";;;;"ä-'vrIkomma en tid, då man med tacksamhet skali 5p endast budskapet om. Kristus, viirldensl
l-åÅt" "lå" t "åi1ur." #;"-i.;l;ä-;äÅ".i-ll erkänna fackföreningsfolkets.. återhåIlsamhet,herre och frälsare, den vill överföra. I

1il,:tr';tff':ål*il,iNl*p:"".*tailllr't|,,:,","_::,::: H";;J;.i,*i1,f;a"f;fnt"#;y'1,"i$,, ,ä?t?""l31
Itala om. Den militära beredskapen är väl ll rar' rulsa^'aue, aLL

ld"t "o- för vårt r"L "Jriiä'i"å"ätf,n,.,f-ll 
ransoneringen cller prisstoppct skola få fort-barr" samt "Sommarnatt". I

l;;;":*'b; miiä",-1"'"i; Jj,;d';Gö^illtq'i"1i"gtc.1i1nö$.ict äi.--y^lg"T,"5Tij l:l på kväuen vidtog den lättare av-l

!l;"lLn:li,;xffxi:,t:.:l,"itl,:x t:l!:';6i;,iir;åi'iåili: lxäi;-{'iiå ifr-jfflderningen av progia;;";:-- st ;i-l
hå;^iåä1år,""'i]å^ Lem oeh famitj. Tat.!lpå 1930-talei, -"i h"" lovadc" att lortsätt-'fördes skämttävlingar, "D91_gludul
lsade sie dock ei ha träftat nåson. som saettt'lilg.f.tall IöJja, så snart omständigheternafyrklövern" från Floby uppträdde tilll
latt a"" militåra beredskapå li' onaai!.llo"å.t#å1iå;0" efterkrigsprobtemen nämndc allmän förnöjelse, och slutligen ut-l

Itnt. utt det lörst o"r' l',ää!i'"nö;^;.i;;;-.å,fördes folklekar' 
B. I.l

att al.la i mollrgaste män 1å arbete. Jord-
brukarnas arbete bör vad det'lider under-

brukaren saknar resurser därtill.ttb-Lrvt. I nrter föredraget, sorrr ,belönades



Falbygdsqlliqnsens

iubileurnslqvlinger.
tfls-un.

Wilske tog standaret, Kinnarp pokalen i Falbygdsmäster.
skapet. 

- 
Två nya rekord trots regntunga banor.

Falbygdens ldrottsallians jubileumstävlin- första mästerskap i Slutarp år 1fl34, Ja-Cf"-
gar å Odensplan i söndags missgynnades i son vann denna gren med K. G. Johansson

hög grad av vädrets makter. Det häftiga sorn tvåa. Bra gjort att kunna hålla sig i
regnandet på morgonen och middagen gjorde toppen så 1änge! Spjutkastningen förlorade

att banorna blevo tunga och blöta. Trots I mycket av intresse genom att förra söndagens

detta uppnåddes en hel del mycket goda re- | juniormästare Hoffman, Broddetorp, ej ställ-
sultat. I löpning 400 och 1500 m. sattes så- I d* upp. Arne Frisk, Kinnarp, vann nu med

lunda nya mästerskapsrekord, på 400 m. an I Niln*ott, Luttra, sorn överraskande tvåa. I
Eliasson, Luttra, som förbättrade Torsten- | kula segrade som väntat Ärvidsson, Kinnarp,

sons, Kinnarp, gamla å 55,6 till 54,8 och på I med 12,52.

1500 m. underskred Älexandersson, Kinnarp, Stavhoppet blev en ren Kinnarpsaffär med
Algotssons, Floby, rekord sedan år 1942 med tre Kinnarpsbor i toppen. Gunnar Vilgotts-
0,8 sek. och noterade 4,15,2, son tog i och med dagens seger sitt åttonde

Den med stort intresse emotsedda kampen mästerskap i denna gren. Höjdhopp är en

om standaret (där poäng räknas för de tre av de svagaste grenarna f. n., och ingen or-
bästa vid alla mästerskapsgrenar) mellan kade.över 165. E. Fant, Wilske, segrade här

Kinnarp och Wilske biev en spännande hi- på 160 med juniormästaren Nilsson, Luttra,
storia. Wilske startade ju med ett ganska närmast på samma höjd,. Olsson, Kinnarp,
stort försprång från de förut i år hållna mäs- bLev längdhoppsmästare på 596 med klubb-
terskapen och hade 16 poäng mot Kinnarps kamraten A. Frisk närmast, som i sitt sista

enda. Men Kinnarpspojkarna knappade in på hopp kom hotande nära, end,ast 4 cm. skilde.

försprånget undan för undan, så att niir De:r avslutande stafetten vanns som förut
sista grenen, stafetten återstod, ledde de med nämr:ts av Wilske med Luttra närmast.

en poäng, 29 mot 28, och stafetten blev alltså Pri:utdelningen förrättades av Alliansens

avgörande. Denna vanns dock av Wilske, ord{., folkskoll. Evert Clason. Före täv-
som därmed kom upp till 31 poäng. Kinnarp lingar rras början på em. riktade denne sig i
kom på tredje plats och stannade på 30 poäng. ett anförande tiIl Alliansens idrottsmän och

Det blev alltså Wilskepojkarna som tog hem ledare och gav en återblick på de gångna tio
den åtråvärda dyrgripen. Pokalen (dåir poåingl åren samt tackade dem för gott arbete till
räknas endast å friidrottsmiisterskapet 1-6 | idrottens fromma och gav parollen: "Falbyg-
plats) vanns d,äremot av Kinnarp med gan- [ dens idrottsmän åt Falbygden".

ska betryggande försprång, 78 poäng mot I Resultat:
wilskes 68' I st"r,d,arut: 1) IK wilske 31 p.; 2) Kinn-

Tävlingarna inleddes på förmiddagen med
försök på 100 och 40,0 m. samt höjdhopp och
spjutkastning. På eftermiddagen avverkades
finalerna samt återstående grenar. 100-m.- i

försöket gick i 3 heat med fyra man i varje. i

Bästa tiden här hade Gustavsson, Gudhem,
med 12 sek. jämnt. I finalen vann Dahl-
ström, Wilske på 11,9 sek. med Gustavsson
hack i häl. I 400 m. försök noterade Algots-
son, Wilske, bästa tiden 57,8' sek. Finalen blev
den hårdaste hittills i Alliansens historia med
tre man under det gamla rekordet. Eliasson,
Luttra vann före Alexandersson, Kinnarp,
som ledde ti1l upploppet men där måste släp-
pa den framstormande Luttrabon före sig.
En mycket populär seger. 1500 m.-loppet
blev mycket jämnt med 5 man under 4,20.

Man var inställd på en överlägsen seger för
Alexandersson, Kinnarp, men jlärav vart in-
tet, ty de övriga hifugde med överaskande
bra, och det var först i upploppet han kunde
säkra sin seger. Tiden 4,15,2 är nytt mäs-
terskansrekord.

Diskuskastningen såg en av de gamla ' i
gamet som segrare. K. G. Johansson, Wilske,
noierade mycket goda 41,14 m. Här deltog
även Alliangens ord. och belade fjärdeplat-
sen. Dessa båda deltogo även i Allansens

arps IF 30; 3) Luttra SK 9; 4) Broddetorps
GIF 5; 5) Stenstorps IF 4; 6) Gudhems IF
2; 7)och 8) Tiarps IF och öja AIG 1 poäng.

Pckalen: 1) Kinnarps IF 78 Poäng; 2)
IK Wilske 68; 3) Stenstorps IF 26; 4) Luttra
SK 23; 5) Gud,lrems IF 13; 6) Karleby GIF 7;
7) och B) Flob:' IF och Tiarps IF 4 poäng.

l1l0 m,: 11) S. Dahlström, IK Wilske; 11,9;
2) E. Gustavsson, Gudhems IF, 12; 3) S. Dah-
l6n, Stensiorp,I2,2; 4) K.-E. Fant, IK. Wil-
ske, 12,4; 5) L. Rystedt, Stenstorps IF' 12"6;

6) I. Ni,ckiasson, IK Wilske, 12,7.

400 m.: 1) R. Eliasson, Luttra Sk, 54,8; 2),

G. Alexandersson, Kinnarps IF, 54,9; 3)'
K.-E. Fant, IK. \[ilske, 55,3; 4) I. Algotsson,
d:o, 56,6; 5) N. Jakobsson, d:o, 56,9.

1500 m.: 1) G. Alexandersson, Kinnarps
IF, 4,75,2; 2) P. O. Pettersson, Stenstorps IF,
4,16; 3) G. Frisk, Kinnarps IF, 4,17, 4) E.
Fant, IK Wilske, 4,L9,2; 5) K.-E. Eckerlid,
Kinnarps lF, 4,20; 6) Bertil Magnusson, IK
WiJske, 4,22.

Kula: 1) G. Arvidsson, Kinnarps IF,12,52;
2) A. Frisk d:o, 1L,72; 3) K. E. Lindgren, IK
Wilske, 11,03; 1) Å. Ström, Karleby GIF,
10,73; 5) K. G. Johansson, IK Wilske, 10,66;
6) E. Classon, Stenstorps IF, 10,46.

Diskus: 1) K. G. Johansson, IK Wilske,
4L,14; 2) G. Arvidsson, Kinnarps IF, 37,37; 3)
R. Andersson, Karleby GIF, 35,37; 4) E. Clas-
son, Stenstorps IF, 34,45; 5) A. Nilsson, Lutt-
ra SK, 31,21; 6) L Alexandersson, IK. Wilske,
31,06.

$låtterauktiott
kommer att förrättas å Grane mos-
se lördagen den 15 juli kI. 16 var-
vid Nils Johansson Västarp, Kinnarp
låter försä'lja slåtter å cirka 2 hektar
prima vallar. Samling vid framfarts-
våigen till Granö.

Av mig kände och säkre inropare
erhålla tre månaders kredit mot iian-
ligt äganderättsförbehåll.

Slutarp d"en 11 juli 1944.

5631 Ragnar Johanson.

Halmstatl-Nässjö järnvägs-

. har fått
obehövligt

att försälja ett
av stationsområ-

I
: För olaga veduppläggaing

I voro en handlande, två hemmansäsare
.samt en fru i Kinneve instämda. Svar. 

"ha_
de lagt veden invid allmänna landsväsen o;hplacerat den så, att den d"l" 

",ky*J;;Lik-te-n, och dels var hindrande .,.ia ,Ot"- ,r,
*dq". I ett fatl hade den t"er," i jiilJ 

"ähthindrade- vägens awattningl S""rr"aå"ä
| ggmdes {ör den ifrågavarande förseelsen att
I bota 15 kr. vardera. tlg_y4.
f

det i Slutarp.
Lqll lt tt

ALL JAI{T
3j g . ,r,t

är vid laga )ansvar'förlljuden å
mtl Lofsgården 'samt 3/4 mtl.H
arD i Kinneveds socken.

Å,ry arna o. .j akträttsinrueha,a a,rna.

Längd: 1) A. Olsson, Kinnarps IF, b96; 2)
{. Frisk, d:o, 592; B) E. Fanf, IK'Wilsk;, :

Spjut: 1) A. Frisk, Kimarps IF., 44,75; 2):
A. Nilsson, Luttra SK, 43,57; 3) L, Bystedt,,
Stenstorps IF, 4L,27; 4) R. Hallagård, Kinn- :

arps IF, 40,66; 5') S. Alexandersson, Floby
IF, 38,33. ;

Höjd: 1) E. Fant, IK. Witske, 160; 2) A. I

Nilsson, Luttra SK, 160; 3) G. Arvidsson.
Kinnarps IF, 1.55; 4) J. Wennerholm. IK
Wilske, 150; 5) K. Lantz, Gudhems IF. 140.

48;-al B. Gustavsson, Gudhems IF, b75; 5)A Vejdemo, Floby IF, 569; 6) S. Dahl6n,
Stenstorps IF, 548.

-.Stav: 1-) G. Vilgotsson, Kinnarps IF, 320;
2) E. 

-Andersson, d:o, 310; B) Å. Andersson,
d:o, 260; 4) K. Lantz, Gudhems IF. 250.
_ Stafett, 1000 m.: 1) IK Wilske,' 2,12; 2)
Luttra SK, 2,15,4; 3) Kinnarps tF', Z.tS,g; 4)
Stenstorps IF, 2,19,4; 5) IK Wilske II, 2,2i,9.'



Lekafton
å festparken i Kinnarp
onsdagen den 19 juli kI. 20.

Inträde 50 öre.
Alla hjärtligb välkomna.

5691 K'innatps Samhcillsfören'ing.

Evald Fant, Wilske'

IänsmäStafe xfr-uu.

på 5,8{18 meter.

FAIK tog tre av KinnarPs två
andraplaceringar.

Falköping och Falbygden höll sig relativt
bra framme vid det l-5:de skaraborgsmäster-
skapet, som i söndags avverkades på Guld-
kroksvallen i Hjo. Med några segrar till
skulle dagen absolut blivit lyckad, och des-

sa hade siikert kommit, orn inte FAIK måst

resa utan så säkra segeraspiranter som Rune 
1

Stiftsnytt. nl'4..r4. 
I

Tjänstledighet har beviljats ky"- |
koh. i Kinneveds pastorat K. Lars- i
son fr. o. m. den 17 juli t. o. m. den I
4 aug. med past.-adi. L. Wetterholmi
som vikarie: kyrkoh. i Blidsbergs;
pastorat W. öhlin fr. o. m. den 24 ijuli t. o. m. den t2 aug. med komm. !
I. Hemming som vik.; v. pa.storn G. !

I{ärnvi, N. Åsarp, för sjukdom fr. o. ! 'm. den 6 juli t. o. m. den 6 aug.; I

ikyrkoadj. i Tidaholms pastorat G.l '
lÄrvik fr. o. m. den 28 juli t. o. m. :

lden 28 aus. med komm. G. Gunolf 
'

fsomvik. 
" _ I'

Lekaftön'
' ''' anofdnäs"'å

FestParketr' KlnnarPn
lördagen den 20 juli kl. 20.

FOLKLEKAR till musik.

Inträde l'0 öre. Atta hjärtligt väl-
komna;
5800 ' Nt !. o.' Ki'Y\Y!l'

l(inneueds SkYtlefiirett,
anordnar den 30 juli kl' 12,30 uttag-
nings- och Pokaltävling'
5948 Styrel'sen.

Persson och Simon Claesson. Den först-
nämnde sparade sig till måndagskvällens

stora drabbning mot Arne Andersson, medan

Simon ej kunde komma loss från beredska-
pen. Nu blev det endast en seger' en myc-
ket 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-
bygdsföreningarna väI framme. Det blev in-
te mindre än .fem andraplaceringar, tre till
FAIK genom Allan och Urban Svensson samt

Alf Larsson, och två till Kinnarp, som Alex-
andersson och Wilgotsson svårade 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 s€grare. Fant löpte

verkligen vackert, 1åg avvaktande de första

vårven och hängde sedan, fint med rxir

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 me-

ter, och han sänkte sitt personiiga rekord

från 16,06 tiil 15,4,6,

Lrdlroplngs rage relterssoll rlc.K revanscl
på Harry Arvidsson i kula för nederlaget vid
triangelmatchen förra söndagen. Längderna

voro inte alls imponerande, Petterssbn vann
på 13,20. Arvidsson, som för tiagen överras-
kade negativt, hade blygsamma. 12,80, som
gav honom tredje platsen efter AIIan Svens'
son. Diskusen blev en triurriT för den nyko-
rade juniormästaren "Kim" Johansson, Skac-
kan. Resultaten voro ej heller här över sig,

men vinden kanske besvärade något. Andra
platsen gick til1 Falköping genom U. Svens-

son, som i sitt sista kast gick förbi några av

sina kon-kurrenter.
Om kastarna besvärades något av vinden,

så tyckte säkert l00-meterslöparna om.den
så mycket mera. Vid fögsöken vann Alf
Larsson sitt heat på 11,4 och i finalen över-
raskade han med att 1ägga beslag på andra
platsen efter Sven Persson, Lidköping. Ti-
derna blevo bra 11,1 resp. 11,2.

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, tr10 m.: 1) L. Brinkenberg, IFK,
Skövde, 17,5; 2) T. Ekman, Hagens IF, 17,8;
3) S. Moberg, IFK, Skövde,'17.8.

100 meter: 1) Sven Persson, Lidköpings
IS, 11,1; 2) Alf Larsson, Falköpings AIK, L1,2;
3) O. Sand6n, Skackan, 11,3.

400 meter: 1) A. Ahlberg, Skackan, 51,5;
2) A. Bäcklund, Lidköpings IF, 52,4; 3) K.
E. Arvidsson, Skara IF, 53,0.

1500 meter: 1) Arne Johansson, IFK,
Skövde, A,A5; 2) G. Alexandersson, Kinnarps
IF, 4,11; 3) K. E. Äberg, Skackan, 4,17.

5,000 meter: 1) E. Fant, IF Wiiske, 15,46,6;

2) E. Bäckström, Ku,ngsiena IF, 15,53,6; 3) S.

öqvist, 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.

SlägEa: 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,
573A; D L. Miiibert, IFK, Skövde, 53,30; 3)
K. O. Johansson, Skackan, 51,70.

Längdhopp: 1) L. Brinkenberg, IFK, Sköv-
de, 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,
13..20: 2) Allan Svensson, Falköpings AIK,
L2,93; 3) H. Arvidsson, Falköpings AIK, 12,80.

Höjdhopp: 1) Å. Nilsson, Hagens IF, 1,75;
2) Eskil Eriksson, Hagens IF, 1-,75; 3) A.
Svensson, Falköpings AIK, 175.

'Trestög: 1) K. E. Folger, Lidköpings IS,
13.76;2) L. Brinkenberg, IFK, Skövde, 13,56;
3) J. Forsmark, IFK, Hjo, 13,37.

Stafett 1000 rneter: 1) Lidköpings IS 2,05,6;
2) Tidaholms GIF 2,06,7; 3) IfT<, Skövde,
2.07.6. Skackan hade i stafetten bdsta tiden
rned 2,A4,2, men överskred en växlingsgräns
och diskvali-{icerades.

SIutarp"
Hösalt och cement på lager.

SANT}ENS.

Till ordinarie läraro L*h-nta'

vid Kinneveds folkskola har valts I

småskollärarinnan vid Ornunga sko- |
la fröken Ebba Jonsson. 

" 
I

Stol srådel Rubbestod
å Kinnevetls landsbygtlsorganisations festlighe-

Slutarp tlen l3 augusti.
Kommitterade.

talar
ter i

[iläT $[ffirffi$T[$T
" t, t ..: r : ! E :,

rncd. sin orkester sPchr Pit

Atf GUSTIFE$TEIS i Kinnarps Festp'ark

den 25 och 26 augusti.
Kinnarps I'. F



trndustriområtle viil $lutarp.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen

tillstyrker Halmstad-Nässjö .järn-
vligsaktiebolags ansökan om tilistånd
alt för industriändamål avstycka ett
område o(r ,, cirka ,1,500 kvm. från
stationsområdet i Slutarp'vid Lande-
ryd-Falköpings järnväg. yrl1-an.

'St"trbid"og till, skolbygge i l(innarp,
I Länsstyrelsen i Skaraborgs län
n-ar med tillstyrkan till skolöversty-
relsen överlämnat en framställning
fiån folkskolestyrelsen i Kinneveds
skoldistrikt om statsbidrag till nytt
lskolhus i Kinnarp. Den högsta kost.
nadssumma, på vilken statsbidrag
får beräknas, anses böra bestämmas
till 185,981 kr., varav 6,9B1 kr. för
inventarier.
'..

Juniormateh ab-'11.
I ET.,q,sarp-s.rnnarp. 

I

Åsarp och Kinnarp möttes i söndags i en I

juniormartch i fri idrott å Åsarps idrottsplats,
varvid resultaten blevo: j

Löpning 80 m.: 1) R. Jacobsson, Å, 10,1; 2; 
'

S. Kärlsson, K, 10,2; 3) Mats Sandin, Ä, 10,3; '

4) R. Göransson, K, 10,5.
300 m.: 1) O. ThörneII, A, 42,6; 2) P. Ja-

cobsson, A, 42,8; 3) S. Karlsson, K, 43,8; 4)
Ä. Torstensson, K, 45,5.

1000 m.: 1) R. Gran, K, 3,05,6; 2) E. An-
dersson, K, 3,05,8; 3) B. Johansson, Å' 3,15.

Längdhopp: 1) P. Jacobsson, Ä, 5'62; 2) O.
Thörnel1, Å, 5,11; 3) R. Göransson, K, 4,88; 4)
S. Karlsson, K.

Höjdhopp: 1) S. Karlsson, K, 1,50; 2) O.
Thiirnell, Å, 1,45; 3) P. Jacobsson, Å, 1,40; 4)
S. Andersson, K, 1,40.

Kula: 1) R. Göransson K, 10,98; 2) P. Ja-
cob.sson, Å, 10,70; 3) S. Andersson, K, 10,51;
4) O. Thörneli, Å, 9,85.

Diskus: 1) S. Andersson K, 33,78; 2) R.
Göransson, K, 31,58; 3) P. Jacobsson, Å, 31,41;
4) M. Sandin, 

^,27,59.Spjut: 1) M. Sandin, Ä, 38,80; 2) R. Gö-
ransson, K,37,99; 3) J. Jacobsson, 

^,37,70;4)Ä. Torstensson, K, 36,10.
Stafett: L) Åsarp 2) Kinnarp.
Slutresultat: Åsarps IF 50 p., Kinnarps IF

46 p.

ffiwEI
!. LOBY.SPORTr l/r-'ia'

Pojklagsfotboll: Flotry-Slutarp XBJ)'
Flobypojkarna vunno i söndags på hemma-

plan över Slutarps pojklag med ej mindre än

L3 mot 0. De små fotbollspelarna etablerade

en stundom välspelande match men då Slut-
arpsgossarna voro en åidersklass under Flo-
bys numera ganska rutinerade pojkar, så blev

det en ojämn tillställning. I Floby glänste

främst bröderna Thilander och särsJrilt då

Sven som därmed återupprättar namnets
gamla tradition på FJobys fotbollshimmel'

Slutarp prövade flera målvakter utan fram-
gång, vilket utgör en förklaring till det stora

nederlaeet.

aa

ffiH,gCIK
Kinmeveds 8"F", $LKF. och $Lt5.-frudelmingars

,',i 
-1 !.i

mffiffitrffi ffimw&ffiägär'w
dem fiä'13 augu$ti å ldrsttsplatsem, .$lufarp

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

Ur söndagens program framhålles:
KL.2 Musik.
,, 2.30 Hälsningsanförande.

,, 2.45 Sång av Näs-Kälvene
sångkör.

,, 3 Föred,rag au Statsrå,d,et
Rubbestad,.

,, 4 Musik.

Kl. 4.30 Sång av Näs-Kälvene
sångkör.

,, 5 Körtävlan individuellt och
rnellan lag från BF,

. SLKF och SLU.
,, 6.30 Cabar6 av Glada Gänget

från Dala.
.. 7.30 Folklekar.

Bå,d,a kuiillarnu duns å, stor rymli,g bana. Musi,k au Royal Bund, Ulri,ce'
hamn. - Sed,uanl'i,gabasaranord,ni,ngar. Stor högtala'reanliiggntng.
Kaf feseruering. - M jölkbar. 

- Kond,i,tord ochltisked,ryclter n1,. n'1.

I htind,else au regn hå,ltes festen i Föreni,ngslokalen.

Inträde: 1kr. för äldre,50 öre för barnoch militär i uniform.
Alla välkomna!

Kommitterade.

2 st. pojkar
och Kinnarps IF:s B-lag segrade Karleby med I'

med intresse för snickeri, erhålla
omedelbart anställning vid

1..8. Slularps ilöbelindustri,
Slutarp. Tel. Kinnarp 45.

_ Lä,ngdhopp: 1) R. Cardell, Ka,. 5,62; Z) B.
Steffner. Ka, 5.54.

E s[YMPtA
Höjdhopp: 1) B. Steffner, Ka, 1,60; 2) B. SLUTARP

INGRID BERGMAN =t

53-43.
Resultat:

, 100 m.: 1) B. Juliusson, Ki, 12,b; 2) R. Car-
dell, Ka, 12,6; 3) H. Larsson, Ka, 12,6.

400 m.: 1) H. Larsson, Ka, 58,8; 2) K,-E.
Augustsson, Ki, 59,1.

1.500 m.: 1) lr. Andersson, Ki, 4,33,4; 2) S.
Johansson, Ka, 4,36.

SLI]TAfi,P

= 
MARIANNE LÖFGREN =__

E Gunnar Sjöberg John Bolvid 
=

E

= I r aA =

=Juninatfen =

=E En äkta och mvcket bra svensk film. E
E Förspel: S. 

-f'. Journal 
=f ruruuumuur$iluttuuuuunutuuulrlE

l|0ns och kycklitl$ar
uppköpås mriridagail tildagar

och onsdagar,

s,4trrlElvs



emellertid denna samverkan utsatts för hår- I skattefria avdrag, tolkpensloner och {amilje-
il da prov. Och det kan ju inte undvikas 

"tti bidr.g o. dyl. "byroit"rtr" ligga nu eniigt

å3:q'3il;f41ää-331:"-d:;;;:äffi il#är;;;trål'i{:ä,:#}aåhf";'":ffi
| | 

- 

framhålles. ' beträffande civilf6rsvarsorgänisalionen att de

ll Vi hävda bestämt ait jordbruket gAresl som därvid anställdes slJie ha betalning
ll __- T9"? bärkraftigt och mera lönsamt. En t"red- efter lika grunder. Strax elter det propo-

ll KinneVed. liedel av Iandets befolkning har jordbruket sitionen däiom var framlagd, skyndade-sig
tlI uxrRA GALLSTÄMMA ;åI"'Hi]*iJil-'#""rji'"?'i:f 1i["* iä;] *u.""xx'$f-:x"1"iåLä:l?"'ä1,.",1'uåi;

if i,l:::oll\gn:,.\ola måndasen cren iäåfå"lå '"r'uii.Tll3f:fäi":: dT'::ä:. fl"Tå:"$"*ii,t."g;'Tff',:1.L*ä:* T:-
lzr aug. 1944 kI. 16. , ra partierna *"." rrr"rrif""i"r"i-"i"-:*å-le"t- och folkpärtirepresentanter råstade för
Å Orclförand,en, I bruksvänlighet__och det är bara att hoppas, l firopositionen 

^-*tr å1lu soc.-dem. voro för
]|-=-=-1'j*1"?"iT.,ä]1ning'blir.beståendecy"4.:{-iäyÅltsgruppu1i:.q9Pti1Iämpning,äveni<iet-

'ili":Ttr"'låJffitrs'#å'.,iå1Ti*'i';"j"1iF?l'"'ä$,:åTs.#,i'';Tå#*i":.'oTlå:I Slutarp-Stenstorp 2-3. ifråga om ,levnadskostnaderna, men skulle I pengar komma till verklig nytta även för

| Ä.r".t Slutarps andra match i Skaraborgs- Iy""u. hjät"pa fram jordbruksarbetarna tltll ian&bygdens folk.
I se.i"r, blev trots fördelen av hemmaplan ett löncr i nivå med industriarbelarna. Erin- I rill sist kom statsrådet in på efterkrigs-

i ;;i;;1";. 
'u"iJ"". 

iJ,ropp prägrades av den iå*'nå;'1"ff;;"iå1ä:t :;, l""*äi,ffjff;; I SrTftffii: JiäHi1ui,tl";å1"1äi;'."::

|-=-=-attd€nnainstäIlningb1ir'beståendeävenef-1dyroltsgrupperin-gensti1Iämpningävenidet-te1de317sept'Tal'erinradeom'Lindah1s]tåt"ttäeå^patol,jaatt.majoritetenavsoc'-
och Lemnes utredningar framhållande att I dem. och de repi. avslog lörslaget om lik-

södra skaraborssse"ien. 5d[. r:'H$"]å\tråå'rj##?tjffi*'i]4i :ff:f,lh ,**.n:*tg"#ffå",n?""#åt

ine(lerlag' ruarcnensroflopppragladesavden BF har bestärnt hävdat, att lantarbetätn"rlå1.tt. måste vi fortsätta att utnyttja våra na-
I stundcm ganska hårda vinden som svepte löner måste höjas och att sådana tc;ru[ati- I i"riifiJ-c"". och så långt möjligt söka..{ör-

I lram i planens iängdriktning. Speiet, som ningar böra skapas för jordbruket. Hoppa- | faraigä i'år" varor och p-rodukter själva.

:_T:"::1T ,#:^::J;":":Tl:l'^::'::-'::, iä:lt"'ållTYä:få iu" åT:lå.*:i,iå-ä | fi:r:'"Lllt 
nå?1;ä"'ffi?T'tff'å*'få 

å';men detta får dock ses mot bakgrunden av de äro d" -i";; 
-b";"1ä; ;å;"iå;,1äåri"ril liå1i,,1i".nT.1 f,:idäi;J, ,åÄ "ili ha'fram

att båda lagen måste ställa upp med reser- garna därför är en mera'tå;.;- j;;;;;k"-l;;äÅ;;#attri,-'g ;-;-a;, sgm ha__en viss
ver, varför de inte nådde upp till sin norrna- produktion. lfOå"6ä."tt*, måsIe vi gå eÅot. När, det
1a spelstyrka. Stenstorp hade ett jämnt lag, _ 

Enlist d. s. 27-mannakommitGns beräk-l;åll;-"tutt*."u bör omsättningsskatten bort.
rrär cÄr.r.ir+ ^r h^_^.{Ä^ 1"^**^r-*^+^ rx--_.^_ ,ringar har man kommit fram ti_ll ett över-lö;;" har icke BF godkänt därför att de.n

. där särskilt cf. beredde hemmalagets försvar 
r1r1r5a: 'ar 'rdrr Äulrurrtr rrdrrr rul erL uver'-lrJenna nar lcKe Dr B'uu

; r+". ä;+,i."'J,T'"*ona 
felma,asets 1*ll"l";i3l.i"rg'rl;.å:i ;:'!1x"r' ;åx l;;#l:;*i,'""'',1?:d;L i:äH'i,riå,T1ilå';| ^ 

r'vrrrrar r^uru. ucr ucryuvr o a J ore !|er l.lerna. vloare lolellBger
'småväxta kedjespelare kunde ej helt utnytt- timme för lantarbetarna och jordbrukarna lteträf{ande kommunatrbeskattningen garan-

I i, rin snabbhet. De spelade ailtför mycket sj4]ya. 1 öres förhöjning gör omJ<ring tz I ill"siott"ingen å faslighetel i stället objekt-

iit"tt""' vilket in'te lönade sig mot.s-tens- **"-?T';"","ldemokratern"" 

"åu rr"-narr..ll**\:t"i:t:?"å""*;:iffiå""i:åiL*XtJ;;";;",;ä ä.'#*"J:. T;ää *#ui";;:1?''.äåi:i,':Jl,ä.i'oä,':xTnål'fi | L*,1;,:tlolå*1"å; ";:f,tf";lå"#å'å#,::
var den bästa 1agde1en. I riktisa. för 

^.att.komma 
fraq_til! en bättrell;;gen är rättvis. A]ltså ha vi olika menin-

Stenstorps första mål kom i 12 min., då .rr1. i lönsamhet för jordbruket. B_F är med orn lf S"r" vad det gäller inrikesfrågo..rr, .,r"iiåo
nickade in en hörna. Sedan dröjde det trots en normal rationalisering. 

^Det -.4ar redanll tilaren till sluf uttalade önskeååIet att väl-
övertas i sper tilt d". Bi;;;.;;;;;;;";;;; skett och pågår sedan.80..å., tiilbaka. ,.Viljarna den 1z 

""pt"ÅG" il kil fö, ;isövertag i sper tilr den 34 min. då vi. återige" ;;ärä ä ffi.k'"fiiå"al. gii .åffii"tiJ_'liXäbr*"å,# fff,#rF:.i?.i1iå#åui,1?genom ett skott från nä|a hå11__qjorde_2-0. I naliserings_plalgl. lop "o"i"ta"-ot 
t"t"r"" åa[rit. BF har gjort en värdefu]l insats iNär det var 3 min. kvar fastställde cf. halv- I in för. Hr Sköld har sagt att man alitsåflsamhället och a""i a. oÅt"ärt att förutsätt-

tidsresultatet till 3-0. l :kt]. ,lösgöra .Z5,proc..av arbetsfolket_vidfl ningarna för BF stärkes vid valet, så att vi

,1*:L:"i':::^*'"j:u:.1 l"l'l:5 o:*" I i::i3i*""*:ffi!'ååä #å".*i "; 
'äåillln::l-t'*':,lx1ui,I'ä,i:'::';ä,,"#J,l-hemmalaget genom mål av cr. ändra ställ- i"."o,". som på a"i"atåi.iii-r".s:,1{.J.'"""11;ä'ä:f; iirlli ]ia"ålt-:"ä:*ää':T?åt::i;ningen til1 1-3. Trots sin överlägsenhet i' Vi ha emellertid att planläggä full sys- ll?.agor"".

spel kunde Slutarps forwards ej uträtta nå- | selsättning efter .kriget, Beredskapsmännen ll

got positivt. vi. hade i 11min. en klar chans' ","."'-;- b;""g"1'-?dTlr'"""l1ä;JtJ;l l^^":H9.:9:T:: T:li:*l,U:11*"^*
reducerade hi' ti1l 2-3, vilket blev slutresul- j sätta i det fallet. I varjä fall råagera ri lleve för statsrädet.tatet. Bra domare var E. Wilhelmsson, Tom- i från BF mot tvångsåtgärder - .expropria- | 

-

;;; " "'"

karnå: småbrukarna - att sjätva få be- lmed deltagare från Kinneveds BF, I

Stotsrådet Rubbestod ältä"f*'-trx#åx;Fi5åTfi"'i+L,lå:'å1"1l1's."#K*:+-'si',5jbruuBr nuoossrqq lii'1."T_itrö",iär:ä:?:,i:.ldå}#ä:: j ;"ä,:d';ää;ullär"11,å' på;?å."'"tr
, 71 . | ,att gå .med lönsamheten för dem, som till-l

I l\inngvgd. ""ö:,åtälå: ä:t"#:';'"11*ånadskostnade,,,"i I

-.-- tils-,rur. å:x#it"hå;,iå",ä,å#:i,"ffi:ä";;'å*:rt-tlv'1'r' oerhörd stegring som ägt rum i det att des- , lTl !! _- I ?

soinmarrest, anordnad av Kinn"- ä'*ffijtJ*tå""*:fJtfåå:å"T 11,u"'"i I r al'Jl'logcf,g'
veds BF, SLU och S!fq,_ hölls den redningar ha emellertid tillsatts för att söka J i enteriörbed,ömni,ng oc1 körni,ng au13 dennes i Slutarp, aarvid, i na"uä- I:*t fram med förslag.till förbiltigande.av l' htistar anord.nas iro av omkring 600'öi.o";r;{;*dä iJ;*"-:1f"f""j,Tif""il:."oljno* iä",",;"_1"i*i I KorARp, sLUrARp,bölls av statirådet Axel Rubbestadl i<"ommitt6, som 1942 "r,t:l-"r,"åä-li"^u*a":l!

'j':n;lfr*;ru**'i#*n 
jåliffi Hä1?,å',"r" r*;kt"- ry; ,i;tf l""åäii-:L'å:,äilä;ui,l'ä""-kunna samlas tiu övdruggninc* ."hE;;;,.:f ,9-".::t::l*-Iul"^t#:*"J:^:^T::^:?'lltill tävlingsledaren tel. 1 Kinnarp.

Därför böra vi vara t."fiJ"ÄÄ"-"rJ-;";å_,att,kunna nedbringa de höga byggnadskost- | ! ,.diq försvn o;h ;"; å;;-;;;;;ä;r"^ä"*" l?!erna, men m,otsiånd mötte rrån arbetare-.lfKi'nneued,, Luttru, Slöta SLU-aud".
påfrestningstider lett landets &;-b";;;; håll. En ko'mmitt6 tillsattes, från vilken "ili_int.ea11tidvarifså]ättfö";";;;i;g;-:j!inqhaattväntaförslag'|j
fallet,äen';;;;.;i;ckligt, om vi kunde , Statsrådet kom däreJter in på frå'gan oml
bibehålla samverkan -ätt^""*"ii^"^; t---;_ dyrortsgrupperingen, vilken han ansåg varalpibehåIia samverkan *åu""ä.ii"J; ;;: dvrortsgrupperingen, vilken han ansåg vara
lingsre€eringcn till krigets "j;.---dä.;;lä- :" pestböld. som måste opereras bort så
spekt har rnött oss tacf va.e J""""-""ie|r"t fort ske kan. Den infördes 1919, ehuru i
ifråga om ordnandet *ed 

"å.u "il^å.i"-?ra- 
annan form än vad den sedan blev. Nu har

gor. Under den nu pågående- 
""i;il;;; 1rl. den sTugit sig irr överallt,. vid beräknine_.av



\iiirlra Skaraburgsserieu. Yti

Trädet-Slutarp 6--0.
Trädet inregistrerade en överraskande stor

seger vid sin debutmatch i Skaraborgsserien.
Det gästande laget hade reserver för tre av
sina bättre försvarsspelare, vilket föranledde
omplaceringar. Laget saknade också match-
träning, vilkct kom till synes i slutet av mat-
chen då konditionen tröt hos de flesta. För-
svaret var på det stora hela taget bra m'en

måh'akten verkade litet orörlig. Kedjan kom
ej långt mot hemmalagets försvar. Vy., vi.
och hi. voro båist. Hemmalaget hade mera
energi och spellust och gjorde en ganska god

match. Samspelet var dock icke vad det bor-
de vara. Försvarets mannar voro i bra form
och awärjde Slutarps attacker framgångs-
rikt. I kedjan var cf. en ständig källa till oro
för motståndarförsvaret. I övrigt framträd-
de vänsterwingen mest.

Matchen var 7 min. gammal då cf. på ett
vachert 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 hå11..

I andra halvleks början blev det en fri-
I spark för hands strax utan.för straffområdet
I och denna lades in kanonhårt av vy. I fort-

I sättningen höll Slutarp spelet uppe ganska

lbra, dock utan att få målkänning. rl--0 blev
I det i 2z min. då cf. fick en stickare och drib;b-
lade av ett par försvarare och för siikerhets
skull även målvakten. Sju minuter senare
blev det straffspark för krokning av vy.
Straffen lddes in otagbart av cJ. Omedelbart
efter fastställdes slutresuitatet till 6-0 då vy.
på en passning från vh. nätade från nära
håli. Av matchens 12 hörnor hade Trädet
B st. Domare var G. Roos, Ulricehamn.

ffiinnarp slog Åsarp.
Vid en klubbmatch i fri idroti för 18-års-

junioier i sönCags å Tångavallen, Slutarp,
beseglad.e Kinarps IF Åsarps IF med 51-45
poeLng.

Resultat:

60 m.: 1) R. Göransson, K, 8,1; 2) M. San-
din, Å, 8,2; 3) S. Karlsson, K, 8,2.

303 m.: 1) Olle Thörnell, A, 42,9;2) M. Sa-

lomcnsscn. A, M,0.

1,000 m.: 1) R. Grahn, K,2'59,4;2) E. An-
dersson, K, 3,00,0.

L:ndhopp: 1) O. Thörneli, Ä, 5,18; 2) R.

Göransscn, K, 5,08.

Höjdhopp: 1) O. Thörnell, Ä, 1,45'; 2) S.

Karisson, K, 1,40.

K"ristötning: 1) R. Göransson, K, 11'66; 2)

S. Ändersson, K, 10,85.

Di'qkus: l,) S. Andersson, K,32,87; 2) R. Gö-
ranrson, K, 31,65. : _

Spjut: 1) Ä. Torstensson, K, 40'30; 2) M.
'Sandin, Ä, 36,55.

Stafett 4 x 2 banvarv (132 m.): 1) Äsarps
IF 1,14,4; 2) Kinnarps IF 1,15,2.

4t -nt"l.

Stat$rådet Ruhhestad
talar i

Slutarp söndagen den 13 augusti kl' 15'
vidare program se annons i förra lördagsnumlet samt affischerna.

Kommltterade.
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f|arry Arvidsson to$ r$rlall$ch

på Ta$s Petterssun i kula,

tolf -q1.

örebro,den 9. (Från \,år korres-
pondent.)

Vid stora idrottstävlingar i örebro
i dag lyckades Harry Arvidsson ta
revansch på Tage Pettersson i kuia
med l-3,89 mot PettersFons 13,70.

Rune Persson fick se sig besegrad
på 80 meter av Lennart Nilsson, ör-
gryte, som segrade på 1,56,0. Tvåa
blev Lönnquist, Karlskoga, på 1,56,1
och Rune Persson på tredje plats
med 1.56.5.

wr!ililt!Iilililililililil||il1ililrtlrHniltilfi lt{ ä

FGTBO'[*L.
Tångavallen, Slutarp.

söndngen den 1ts aug. kl. 12.

,SFEitY,gfO&PS fF
c. ''

SLT]TÅRP'S ,FF.

LbkäftCIn
Festparken, I{innarp

'.r ;.,otr':bd, di,16, Augt' k|. 20.

MUSIK. Inträde 50 öre.

6290 S amh cil, ls för en i n g en .

ffiöstfeffit
å ldrottsplatsen, Slutarp

lör'dagerr den ? och söndagen dcn
å september.

I dro tt syt lnts[ör cnin j c n,

Nya lärarinnan i Kinneved avskeils- |
hyllas på sin förra plats. 

I
Avskedssamkväm hölls i söndags.

kväll i Ornunga småskola för små- i

skolläararinnan Ebba Jonsson, soml
blivit vald till ord. lärarinna i Kinne- |
ved och som därför i dagarna avflyt- |tar dit. Skolrådets ledamöter med I

fruar samt skoldistriktets ord. lärare I

hade samlats för att taga avsked av I
fröken Jonsson, sorn i många år I

tjänstgjort inom distriktet, främst i

som vik. och e. o. småskollärarinnai
vid Ornunga småskola. Tal 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 avskeds-
samkvämet och minnesgåvan, varef-
ter gemensamt sjöngs psalmen "Her-
re, signe Du och råde". 1z'lg-11-

t-

t
{ViA somrnarfesten i Slutarp lzlg'14.

I i morgon talar statsrådet Rubbe-
stad kl. 15, varjämte förekommer
körtävlan för såväI damer som her- i

rar och unga pojkar. I övrigt med-
verka "Glada Gänget" från Dala,
sångare från Näs-Kälvene och mu-
sikkåren Royal Band, Ulriiehamn. :



- - Länsstyrelsen har även medde- | 
t 

-

lai rillsrana'to" sr.orJyreilg;-;-nit'-l I KungörelSe.
neveds socken att utan hinde-r av tä-l t ak""i:ie"ren John Fransson, Kinnarp, har
d-an-{e byggnadsförbud uppföra ett | 65"u,54"s anhå1it om rillstand ti1 bestält-
skolhus^ jämte ett-uthus å-Hasslal ,,i,'*"i.J* ro" g"a"t"r.rd.ran med starions-
Västergården 22s inom Kinnarpsll:ort i Kinneveds socken med automobilen R
utom_plansbestämmelseområde i Kin-ll oro ta, befordran av högst 3,830 kg. gods el-
neveds socken. Såsom villlor harll ler lämpligt antal levande djur, vilken trafik
länsstyrelsen föreskrivit, att byggna-1, tidigare uiörrats av Tage Andersson i slut-
den uppföres på minst 25 meters urr-l';".e] Äromitrsshandtingarna hå[as här till-
stånd från mitten av länshuvudvägen I I ea;eiie" inti[ äen 31 augusti 1944; och äga
Falköping-Ulricehamn. Rft-'t,1. liiå.fif.fä*tag, som kunna beröras av den i-trå-

llf e.satta trafiken, så ock andra, vilka ärendet
t kan angå, att före angivna dag ti1l länssty-

Ersättning för stormskadorna. 1""ls"., 
"i#o-*t 

meJ skriftliga vttranden

K. m:t har anvisat 7,500 kr. till [över ansökningen.

understöd åt Ragnar Gdttind, Göte- | Mariestad å landskansliet den 16 augusti

veds socken, och Gilbert Karlgren, 11944.
Kotarp, Kinneveds socken, för ska- | I,ÄNSSTYRELSEN. 6545

dor, som orsakats på dem tillhöriga Ibyggnader vid stormen den 24 ,-
maj i år. Skadorna på Götlinds egen- | rojklaget segrade å'ter.
dom ha uppskattats till 14,98f tr. | . Vid match i Slutarp i söndags segrade Flo-
och på Karlgrens till 3,625 kr. Göt- lby pojklag över Slutarps d:o med helag-o.
lind har nu fått ibidrag med 6,000 k". | 

' - ' zqg,cr4.
och Karlgren med 1,b00 kr. ql6-t4. il :--:

fllllllllllirlllllll!lllltll!llll

5 ike Söilerblom, Lasse D:r,hlqvist,5 ike Söilerblom, Irasse D:r,hlqvist, 
=

= 
Lutlvig Gentzel, Emy Ilagman i

Filtnen Frihet är del bästa linU
visas i

Föronin gshusetr'I{inuarp,
tisdagen den 22 aug. kl. I em.

Föredrag av riksdagsman O. l\[alm-
Dorg.

Allmänhetcn håilsas viilkommen.
Il ol hp et rti,els l'a lkrets förbuntl.

KINNARPS IDRoTdSFöRENING
anordnar i morgon kl. 10'å Tångavailen

klubbtävlingar i fri idrott i samband med
prov för idrottsmärket.

Til1 landsdelstävlingen i orientering i
Blidsberg i morgon har KIF anmält Gustaf
Gustafsson, Karl-Erik Eckerlid och Karl-
Erik AugustÅson. Alg- Yl{.

B-lagsmatchen e'tlg'w' I
pä förmirldagen mellan TGIF:s B-1as och 

!
^^-^- få- -:{f..na I

Sluta.ps IF slutade med en seger för gi{farna !

mecl ej mindre än 9r-r (halvtid 4-o)' Slutarp 
,

spela<ie matchen igenom med rP man'

\, ålen för GIF gjorcles av Bender 3' Arne

Anclersson 3, G. Österberg, Bo Karlsson och

Arne Johansson.
SlutarPs mål gjolcles av cf'

Södra Skaraborgsserien.
Bjurum-IFK Falköping B S-5
Stenstorp-Äsarp 3-6
Tidaholms GIIt-Slutarp g-I

I]LYMPIA
SLUTARP

söruplc
kl. 8 em.

Barntillåten

= ----r ------------ E
E i clet strålande roliga svenska !
= lustspelet =

= 
l|i Maslhusssuoikar 

=
ffi rurrunuurnnrrnnnnnnnnnuuu!n!utn

ffl iakt
är vid laga ansvar förbjuden å såväl
in- som utägor tillhörande Kyrkogår-
darne, Klockareg., Prästeg., t/4 mtl
Halsarp samt Hassla Västerg. i Kin-
neveds socken.

Äg arna och J uktr iittsi,nnehau ar en.
6439

Tidah. GIF B

IFK Falköping B

Äsarp
Trädet
Stenstorp -

Bjurum
X,[u11sjö

Slutarp

3

3

3

2

3

3

3o
2I
20
II
IO
OI
OI
oo

o 22-3 6

o ro-7 5

r i2-r3 4
o8-23
z 8-tt 2

2 II-I4 r

r 5-rr r

3 3-i8 o

Alla, Alla, träffas vi På I(. f. F:s

Affär med handetsfastighet. AÅr. 
I

Handlanden John Carlgren, Åker_,|
hill, Slutarp, har av handl. Eric WaI- |

, 
evister för obekant pris inköpt den- i

f 
nes handelsfastighet Jonslund, Barnei

lÄsaka. Tillträde 1 nästa oktober. i
J

f*ÅN 
. zlg:,rq.

F'öRENENGARNÅ

Tävlingar i exteriörbe örnning av hästar

samt körrrirrg hölis derr 20 aug. i Kotarp,
Slutarp. Tiivlingarna, som anordnades av
I(inneved, I-uttra och S1öta SLU-avd., voro
mycket lyckade. I exteriörbedömningcn del-
togo 16 och i körningen z4 deltagare. Pris-
domare voro J Larsson, Svartarp, Äslätt,
Valdemar Johansson, Slutarp, och Torstcn

Johansson, Prästg., Kinneved.
I exteriörbcdömningen uppnåddes bästa re-

sultatet av H. Käi16n, Kinqevcd, med 6r po-
äng närmast iöljd av B. Vårtl6n. Kinneved,
6o p. Elon Andersson, Luttra, visade sig sty-
vast i att köta hästar och fick 88 poäng, när-
mast följ<1 av Gunnar Gustavsson, Grolanda,
med 85,5 p.

R e s u 1 t a t:
Kinnexed SLU-aad,.:

Exteriörbedömning: r) H. Kä116n 6t p.; z)
B. Vård6n 6o; 3) Bengt Nilsson g{.

Körning: r) Bengt Nilsson 85 p.; z) Aiice
Gustavsson Bz,5; S) It. Söderberg 8o.

I-utira a.td.:
Extcriörbedömning: r) Gcorg Johansson g9

p.; z) Elon Andersson 54; 3) Ingvar Karlsson
49.

Körning: r) Elon Andersson 88 p.; z) S.

Ösr 77,5; 3) Nils Johansson /9.

S[öta aud.:
Exteriörbedömning: r) Lennart Larsson 54

p. ; 2) H. Abrahamsson gz; 3) Sigvard Jo-
l;anssorr 44,5.

Körning: r) Sigvard Johansson 82,5 p.; z)
\4aj-Lis JuherrssoLr 72,5; i Steu Eriksson 7r.

fiu$ustiträff '?ffffif"
ililtill||tilililililfiilililililililillililililllllllllllilllllllillilillllillllllllllllllllllllllllllllllllilil

Lördagen den 26 augusti kl. 20 och söndagen den 27 augusti kl. 19.

Edith Segerstedt ä:'å'l å;I3*fl,i:i,

Tolmbola- nrted r:iirdefwlla uinster- Spel oeh seruerilr,gur.
dEnIr

KINNARPS. T. F.



SKYTTE
__y y 2dS-il.

Kirureveds Skytteförening

anordnade den 6 dennes Vilske-Frökinds- 
i

kretsens tävling i skolskjutning. I grtipptäv- j

lan mellan föreningar segrade Grolanda skvt- 
|

teförening rnecl 328 poäng närmast följd av i

Kinneved rned 3rq p' l'{ästerskytt för året i

blev H. .\lfrcdsson, Grolarrda, mcrl 9o p' 
I

De bästa resultaten blevo:

Kl. IV: r) A. Bohman, Kinneved, 70 p't 2)

H. Alfredsson, Grolanda, 70; 3) P. Johansson,

d:o, 66.

Kl. III : r) S. Gustavsson, G, 7r P. ; 2) G'

Gustavsson, K, 7r; :) E. Karlsson, G' 7o; q)

J. Blank, G, 6Z; ) J. Karlstedt, K, 66; 6)

B. Johansson, Vartofta, 63 '

I(1. II : I) I. Samuclsson, Btismene, 55 p';

z) L, I-Iermanssor, K, 54.

Eil$til$tHr]!{ffi rfi $Nilfi tff ltltH n ilfi ilil HIHE

= 

gX,yfl,Ip{7} lsörunAc 
=SLT.ITARP

kl. 6-8 em. ä
Barntillåten" E

EDVARD PERSSOI\I

i sin största film hittiUs

L,ltlnt på frmm$efi E
!tEn {olkfest - en folkfilm. E
'a

En succ6 utan like.l= -E;n succe utan .tike. 
='= =ilnunlnnluuunutugilunnuuu!nunntS

MAruffi
å fångsval[em, $lutarp

lördagen den 2 sept. kl. ZO.

Idrottsnlntsföre h? nge n,

F{'TB{RE*g*
BRUNNSVAT,LEN, ÄSanp,

Söndagen den 3 sept. kl. 13:30

nsar$s Lf,. fito[ $lutar,ps !.F.

SlUterp.
Fallfrukt uppköpes

SÄNT}ENS.

öru$Kå$ fiöpA

FALLFRUKT
uppköpes. i

ERIK SAMUELSSON, SLUTARP.
6739

Statsbidrag tiII skothusbysse i
Kinneved. ztrlg-'$.- --

kr., varav 7,370 kr. belöper'på iOr:sta uppsättningen inventarilr tilt
gymnastiklokaler, slöjdsal och skol-
kök.

Södra Skaraborgsserien.
Slutarp-Bjurum 4-2
X,Iullsjö-Stenstorp Z-3
Äsarp-Trädet 3-z

All jakt
å nedannämnda gårdar är'vid laga
ansvar förbjuden: Backgårda1na,
Ledsgårdarna, Siggagårdarna; .IIar-bog., Mellomg., Lyckorna, Odeg.
Gust. Johansson, Gränslund, IIossag.
Josef Svantesson.

Siutarp den 1 sept.,194.4. ,.

Ägane och jakträttsinnehavaf,e.i

. Skolöverstyrelsen tilistyrker hos
I(. m:t att Kinneveds skoldistrikt be_viljas statsbidrag till en ny skol.
byggnad i huvudsaklig överensstäm:.
melse rned föfetedda rltningar: Högiqta kostnadssumma, varpå statsb"i_
d.TpS till byggnadsföretaiet *t be-
räknas, föreslås fastställd till 124,180

''lidah. cIF B
Äsarp
IFK Falk. B
I'Iuilsj ö

Trädet
Stenstorp
Slutarp

, Bjurum

6

b

:i
;lJl
,l

I

3 3Ao
43ar
32ro
3III
3III
4ro3
4ro3
40 r 3

zz-6
r J- r.')

to-7
f2-f^

ro--5
r r-r8

r3-r8

oljeåcraftfoder,
[?!, fif ensning

i

iSdudorrps Kaqrn, , Tel. r{innurp rog

,$lutarp.
qlf${fm."k,l*q[llfgl'

orrsdagar.

SAND6NS.

* illr-qvl;. i' 
Harry Arvidssons 

"nd."pt"..ring i kul" n". j

bra. Och att få stryk med några';;;.;;;l
u."..T"*: Pettersson sporrar tf"l, ,iff "i"-1"_,strängningar. när dessa två ånyo _öta.. U;_ 'rar om inte den gode Harry då tu, ,.lrunr.h.

öru$KE$ KöPA

FmHilfnukt
uppköpes.

Gunnar Clauson, Slutarp.

Högerns film "LÄilD$BYGDEIIS FRAMIID"
B R o D D E T oR P, oraensrrusevttsTåur*"n den 8 september kt. 20,00.

Föredrag av Agronom J. M. Hagman,Klagstorp, Skbvde
S L qT A_R P, F öreningslokalen, lördagen den g september kl. 20,00.

Fgledrag av Förste vice Talman Karl Magnusson,^Skövde.
Till talrikt besök inbjudes.
Lands,bygdens folk! Se Din egen fikn! 688b

wg sÄg,.IA;
al{a slag av konstgödsel,
kli, betningsmedel n!.
av utsäde utföres.



RÄTTHCAruG$$AKIffi

I Natten till clen 16 juli hade ett handels-i
biträde härstädes blivit bestulen på en cv-
ke1, som stått utanför hans bostaå. Cnkän

, värderades av ägaren till 200 kr. Sämrna
] natt hade ett par flickor som bodde vid
I samma gaia haft besök av en unq man Jrån
,Slutarp, som ville lå.na en cykcl,ten blivit
: nekad detta. I\{an hade däriör all an)edning
j misstänka att det var denne, som lagt si[
i till med handelsbiträdets cykel, vilket se-
i nare också visade sig vara riktigt. I

I En skolgosse, son till en fabrikör härstä-
i des, hade den 2 d:s kiivit frånstulen en cy-
I ke1, som var placerad i ett cykelstäil utanf"ör I

it"ff;"H;:Xl erkände, att han stulit bådai
icyk)arna samt dcssutom art han tiilgripit en I

iherrcykel i Uhicelrarnn. Polisrapportens
{ uppgifter angående förloppet vid stölderna r

I vitsordades av den häktade. l

I TroLs sin ungdom hade clen häktacie tidi- I

I gare varit i delo med rättvisan. FIan hade ,

I sålunda i höstas varit anklagad iör stöId
i och förfalskning oclL hade då av Falköpings
lrådhusrätt dömis 1it.l 5 månaders straffaibetä, I

lvillkorlig donr. Denna dom var sålunda nu s
I r-.
l 1örverkad. Rätten dömde den häktade till I
s. k. ungdomsf*-:i:..* 

i:t

ailtilt$flrtillrilnllllllllll

$ MT,YNHFIA
5LT.|TARP

ä E[iRor, FLYI.IN
AI.EXIS SMITII

_/ /_
. F'ALKöPINGS RÄDHUSRÄTT

den 14 aug.
Cykeltjuven rannsakas och dönes.

torp och nu senast anställd hos en lantbru- i
kare i Slutarp. I

Rannsakning hölls med en för cvkelstöt-
der häktad yngling, Iödd 1925 i N. Kyrke-

LUTTRAS OCII KINNAR,PS 18-ÄRS
J[I}dTORE]R z2.lt- qq.

rnöttes i söndags i en klubbmatch på Tånga-

vallen, Slutarp, varvid Luttra segrade med 5r
r.ot 42. En särskilt god prestation gjordes av

r,1-irrige Äke Torstensson, som snärtade iväg
spjutct ör'er 42 meter. Resultat:

Ioc 1L-r.: r) R. Eliasson, I', rz,4; z) R. Gö-

ransson, K, t2,8.

3oo m.: r) R. Eliasson, L, 44,3; 2) Arne
Andersson II, L, 45,9.

r,ooo m. : r) Elclor Andersson, K, och S. A1-

bertsson, L, 3,o2,6.

Spjut: r) Ä. Torstensson, I(, 42,64; z) R'

Göransson, K, s7,8+.
Krrla: r) R. Göransson, K, rr,16; z) Arnc

r\ndersson I, L, to,67.

Diskus (selrior) : r) Sven Andersson, K,

3a.or; z) Arne Andersson I, L, 26,o7.

I-ängd: r) R. Göransson, K, 5zz cm.; 2) R.

Eliasson, L, 519 cm.
Höjd: r) R.' F,liassort, I-, r5o cm. ; z) Lcn-

nart Andersson, L, r45 cn.r.

I stafetten ställtle l{innarp ej upp något 1ag,

varför Luttra fick poängen.

EN TBIANGELMATCH I ALLMÄN
ID[iOTT

. mellan Vartofta-Åsarp-Kinnarps juniorer 
'

] går i morgonr av stapeln på Tångavallen, ,

f Jt,rt"rp. tlt'rl[' Ill

Justering
av vågar, vikter och målkärl äger
rum i Sandhem, Mobergs Fiskaffär,
den 7 och i Slutarp den 10 ds.

6089 
iW',/ if Statens Justerare.

IFK:s R'ESEBI'ER SLOGO SLTIIARPS IF
MED 5J).

IFK var i denna match heit överlägsen sina

motståndare och spelade in målen med jämna

mellanrum. För målen antecknades vi., hi.
r må1 vardera samt 2 mål för hy, Vid ställ-
ningen z--o till IFK gjorde gästerna'mål i
egen bur. IFK hade även en straffspark, vil-
kcn dock lades dir'ekt på målvakten,

Sötlra Skaraborgsserien.
Tidaholm-Bjurum 5--o
Trädet-Stenstorp 5-2
Mullsjö-Äsarp &-r
Falköping-Slutarp 5--o

En nyinlröpt

Fargalt
står till tjänstgöring i Kloclcaregård,en
Ki,nnarp. . '

S,iidra Skaraborgsserien.
IFK Falköping B-Äsarp 3-3
1'rädet-Tidaholms GIF B to-o
Stenstorp-Bjurum 2-3
Slutarp-Ivlullsjö o-4

TidaholmsGIFB 5 4
IFKFaiköpingB 5 3

Äsarp. 6 s
Trädet 5 2

Mullsjö 5 2
Bjurum 6 r

Slutarp 6 r

Stenstorp 6 r

lq{{
s/1

Tidah. GIF B
IFK Falk. B
Trädet

jÄsarp
;Mutlsjö
Bjurum
Slutarp
Stenstorp

6

6
6

6

7

5r

32

Jr

II

o ge-6 rr
a 2r-r2 lo
I zo-rr 8

2 2r-28 8

z z9-t9 5

5 2o-3o 3

5 9--33 3 i

10
20
21
2T
T2
r4
r4
o5

25-4 9
16-rz 8

xt-*zo 8

r5-9 6

2tJ-r7 5

20-25 3

9-28 3
13-24 2

{ILYMPIA
SLUTARP

7 r Ö 6 ,5-"9 "l

sötvolc
kI.5,30-9.*.
Bamföqbj.

FESTFIRIIEN
uill|lilililililllillllllllllllllllllllllllllllllltllll

KTN]VAB.P
ilill|ill|ililtillltilllllilllllllllllll

$äsoilUnrr$ sista fesl

Kinw,
/fifnrrllrg

t

Ittl

söruplc
kl. 8 om.

Barnförbj.

ALAN HALE ät

ffvwnn

ffimnltlgrrlfrf| -fi
Lörda,gen cl,en 76 sept. lsl,. 9O

D A N ! *+"^ 
u, 

nf, i o'f{ufrflåi
I

Spel - Serveringar 
I

Klnnarps I. F. I

''''''--l

Gentlernan Jim åii aflt möjligt, ett
stycke rivande verklighet, ett stycke
urstyv idolfilm, ,e,tt stycke kul mänsk-
lighet, frampiskat i ett mirstigt repor-
tage, sorn far fram sorn en komet.

Miss Bio i lilun,

T}T.YMPIA SONDAG
kl. 6-8 em.

Bornförbj.SLUTARP
STURE LAGERWALL

BARBRO KOLLBERG

KUNGSGATAIT
En iljåirv och våilgjord fitn efter Ivar

Johanssons rotnan,

ännlllllnlllnntuutluulnlutuutnltlilttft E



ffifristprnffillsriffiUnn I Fåstuy nuh $|.utärp,
t/t-.rn @ {ot#t o^"'*{LU}

Hästpremieringar ha under de se-
nil.ste dagar:na varit anorrlnade i'Flo-
by och Slutarp. Prernieringen i F lo-
by sam hcills i onsdags, var talrikt
b*sökt. 108 hästar upprrisades, Som
dovnare fungera,cie liksom förra äret
gr.risägare Bettjematt.

Även premieringen i SlutarP, som
hölls i torsilags var iivligt be-sökt'

$LU?A&f:
I åT's ungston rned skp,

Re{ly (Rcflex). A}t' Gu.staisson. Storegår'-
den, Sandhern, Börstig; Lola (Rellex), Erik
Fransson. fi,isholmen, Luttra; Mcnea ($tin:),
Briid Oskarsson, tr'röjeredsled, Slutarp; Dnliy
(Akille*), Bröcl" Oskarsson, Fröjererlslct1.
Slutarp: Flory (Reflex), $olomcn Gusta{sson,
Pr:ä-rtg.. Kinnar:p; A{ona (l\{ante-Bello), llr*
land Johanssorr. Skat-teg., Brisment; Li-ssi
iMonte-Beilo), Ilrik rlohansson" fången, Bris-
mene; l\{ona I (Monte-Beilo), Ärtur Äntlers-
son, Kringlarp, Börstig; Maexy {Rellex), $a*
lon:on Gustafsson, Prr{stg., Kinnarp; Bella
(Reflex), Paul J<rhan-sson, $kräddarqgården,
Skånum; Lisette (Bonit), Herbert $ven:;son,
Majneg., Luttla; Cätå (Mrr'l1te-Bello), I{en-
ning Larsson, llailan, Brismene; Jolranna
(Stim), Ilrik Andelsson, Lofsgården, Kinnarp;
Lisa (Tourver), Erik Sund6n. Mellomg,, $lut-
lt p,

2 års ungston mcd slcp.

Ala-Dansy (Reflcx), Allan Johansson, Å1-
arp, Kinnarp; lVlonda (Monte-Bello) $aio-
mon Gust:Lfssr:n, Prä.stg., Kinnarp; Kerstin
(Slin), .Erik Andersson, Lo{sgården. Ki::.narp;

Itrlora (Blanko av Tofta), Erik Danieisson,

lBrandstorp, Vårkumla;_ Belli (Rer{lex), Sari-
ifrid Nilsson, Knta.rp, Sluiarp: Espa (E;ipoir).
IHjalruar Johanssnn. Stnregårctren. Bö;'stig;
iBelia (BL:nko av Toffa), Elor H+lge Wik*
f .strönr, llallagården, Slutarp; R*ilari {lieflcx),
l$ar,lrid Nilssr,rr. L(rriarp. Slutaip: Fuxe (Re-
i ilex r. Brdtl. l'r'edlikssori. Olrektrlk'n. Sl-to:ilex), Er'öd. I'redriksson,
Rc>;i (lteClex), Ivar Gustalsion, Ledsg,, Slu'i,*
aip; Ilefl-rr (Reflex). Arlicl Anderssern, I{als-
arp, Kinnalp; Revella (Re{lex}, Srik Frans-
son, Iiisho.lrnen, Luttrn; Danny (Lorell), Cö*
ran Ahlin. övergården, Vintorp; Rexan (Ile-
flex), Ä1exis Bohman, Ödcgården, Slutar:p;
l,{ona (Mon.te'Bel1o), Niis Daniel-*son, GLe-
vagårdet, Bör:stig; Bella (Julkis), Guslaf
Gusta{sson, Våstergärdet,, Brismene; tr)orka
(DefensiL), Erik .Fransson, Itisholmen, Lui*ra I

Dolly (Retlex), Wilantler Jcisefsson, Noig.,
Axtorp; Bankett;r {Baukett), Erik }lr;rnsgnn,

fÄishohtrer,, Lul{,ra; Plirla (Tore}, flrnst ån-
;derssorr. -Artilr 

p.-.1'lulq ,. Kitrttttrp: Sallv (Tcr-
Inrjnus). 1lar15' Tiirrrkvist, Skornaklrrce.. GJ-trr$rru)l: irdirJ rvrrravrörr rArrlr^dA€.!s5., {./v-

itcve; Sleila (Stim.), Iluben Ändersscn, I{ai*
lan, Brisnene

I

i : års ungston med lrisedcl.
I Avelsdipl. Reliy {Reflex), 'Waldem. Jo-
lhansson, Siggag., S)utarp; avelsdipi, Wirma
| (BIanko av Tof ta). Nils Käilerr, Strängg., Vår-
ikr'tmla: Lori (Ref lex) Ei ik FI'an.os.;rr. Ijisl',,1-
lm*n, Luttra; l,ili;rn III (F:rron I]lanko), Sa-
jlcrnon Gustafsson, Präsi;4., Kin::rarp; Lora
i(Lorell), All:rn. Jr:lransson, Älarp, Kinnarp;
iLii;a (Tourvrr). Briid. Sandön, Marbog., $1ut*
iarp: I)orå (Rellex) Bröd. Guslalsson, Grir-
idei, Groianda; Gorvi (R*flex), Itrrik Ftranssern,

[Rishc,lmen, Luttr:r; Freja (Loreil), T]r*r'sl;en
I Cr;*stafsson, Tången, Bris.mene, Rega (Rc {'lcx),
lArit S'rridön. I\Jeilomg.. Slu{;rr'p; D:rnsy 1}l
I lAkfueiil, Alian Jrrluttr:,sotr, Alnrp. Kinliirt'p:
IGunni (örnc), Re11il Ä.itrlt'r's,rurr, likcsgätdr'1.
f Brisrner:e.

å,års ungnt*n' törrsta gången betäckta
sarnt vänleblrkstav.

Saiona B (Satyr), (iöran ,{nders$on, Mo-sna-

CotJ"n, Kin,rilp; Tor,try B {'1 t1111 1a;'r' E*r'i1<

F."ottåt"t. llisholnrcn, Lultrrr; Rcflcxr B (Rc-

flex) - Saiorrrr:n Custafsson, Ilrästg', iiinnt'rrp'

Äldre fönston .med viirdebokstav,
Siv (Louis Aåbäck) B, 20 kr.. Harry Törn*

'kvist, Skomakareg., Göteve; Talia (Orient:rl)'
B, å0 kr., Erik Dånielsson, Bra*dstorp, .Vår-
kumia; Bläsa (Dollar), B, 2S kr', Paul Jo-
harrsson, Skånum, Grolanda; Bonnix {Fier*
ro$, Gdk., Oskar Nero, Skatteg., Bris:rrerre;
Bella (Espoir'), B, 20 kt'., l{errrring T,arsson,
Hnllan, Bil.mene: Syh'ia (Gori.iant). B. 2{l }"r".
Rulren Ånder.ssor,r. Halla;:, Brismene; Louel.ta
(Loreli), Ä8, 40 kr,, llrik Franssott. Rjshr:l-
men, Lultra; Bellis {Magrret), B, ?0 kr,, Bror
Hclcc Wikströnr, Hallag.. SIuLelp; Frebincttc
(I'r'ebin). B. 20 kr., Waldemar Johanss\'rr.

"Landsbygdens- - Slc.''q'
visas i församlingshuset, Mullsjö'

torsdag kl. 20,15. Föredrag trålles av
husmoäer fröken Elin Hakeman'
Lidköping, och landstingsman Tors-
ten Isaksson, SYnnerbY.

I Broddetorp, ordenshuset, visas
filmen fredag kl. 20 med föredrag av
agronom J. M. Hagman, -Kl-agstorn'-I SlutarP, Föreningslokalen, blir
det filmförevisning lördag kl. 20. Fö-
redrag hålles här av förste vice tal-l
man Karl Magnusson. I

Högerns film
framtid"

Tidah. GTF B
ttrK Falk. B
Äsarp
Tr:,ide t
l'Iulisjö
Slutarp
Sten storp
Bjurum

o 25-6 B

o r3--9 7

r r7-r7 7

I r5--9 5

2 11-17 3

3 q-22 3

4 rr-2r 2

4 17-23 r

j

l

l
1

Södra Skaraborgsserien.
Äsarp*Slr-rtarp z-z
Ticlaholms CiIF-Stenstorp 3-o
Iljrrrrrm-Trä<let 4-5
Mnllsjö-Falköping z-3

Siggag., Siutarp; Asta (.{jdor),8,20 kr.' Car'l

"dnder.sson, Skesgärdet. Brismene; Asta
(Agav), B, 20 .lrr'., Srik Joh*nsson, Lilleg.,
Luitra; Flexa (Reflex). B, 20 kr., Johannes
Johansson, lluleg.. Siutarp; Tyra (Reflex),
B. P0 hr., Nili; Kät16n, Strångg., \rårkumla;
Flexy (Reflex), ,tB. 40 kr., Waldenr. Johans*
son, $iggag., Slutar:p; I)ai-sy (Heroten), B, il0
kr:., Äkc Gusta{sseir. Storeg., $andhem, Hiir'-
stis; Relova {Reflex), B, 20 kr', ärik Gus*
iaissons sterbh.. Nolåscn, Kipnarpl Valiis
{Yerdan), B, 20 kr., Erik Franssur, Rishrrl-
nien, Lu'ilrai Stella- (Neckar), B, 20 kr:., tr{iitrs
Lindgren, Noig.. Kinnarp; Sessan (Tt.rrc), B,
23 kr., Otto Johanssons sterbh., Halsnlp,
Kinnarp; Sally (Tore). B, 20 kr", Johi:n

410
L'\I

53r
127
4I I
5I. I
510
.50r

Föredrag i Slutarp. 4lorqa'

Förste vice talman Karl Magnusson
hållcr föredrag i Slutarp lörtJag kt. ztt.
Högerns film i'Landsbygdens 

f"rarnticl',
visas ävqr.

B, 20 kr., Göra* Karlstedt, I{assla, Österg,;
lVl:r:rgrrie (Magnet), B, 20 kr., Th. Ånderss*n,

äir,få:*'#i:xH, 
*s,r&"l.l'åäfl *'*i,|*å} 

$! UtA np.?oppsy (Flar:ör), B, 20 kr.. Br'öd. Johan--oson,
överg., Börstig; Kajsa (Loreili, B 20 kr..

visas i SLUTARP, Föreningslokalen, Iördagen den 9 september kl. 20,00.
X'öREDRAG av Förste vice Talman Korl Magnu,sson, Skövde.
Till talrikt besök inbjudes.
Landsbygdens folk! Se Din egen film. Ofigg



Programmet klart för
FAIK:s stortävlingar.

lblq-a\
Harry Arvidsson löper 200 m.

Programmet för FAIK:s tävlingar rJen z4

sept. har nu {astställts och omfattar följande
gfenaf: roo, 2oo och r,5m mcter, stafett 4x4oo
meter samt längdhopp och diskuskastning.

Harry Arvidsson, FAIK:s gode kulstötare
och tillika sprinter, har begärt att få löpa zoo
.meter för att bli i tillfälle att attackera Simon
Claessons klubbrekord, som lyder pä 4,2. Att
Harry har goda chanser att putsa rekordet ett
tag, visade han vid klubbmästerskapen I tis-
dags. kväIl, då han avverkade distansen pä 4,4,
trots att banorna då voro ganska tunga. Nu
hoppas man, att Håkanson är villig att springa
2oo meter i stä1let för roo, som tidigare var
bestämt, för att hjälpa Harry ti11 en förnämlig
tid.

F[ttrnufiI
uppköpes till förhöjda.p4se.r- och på

fb[ande p]atser och tiCer
fredagen den 22 sePt.

Bsrsttg ky. kl. 17,

Srlss€no lrr. kl. l'7,15.

Al*rP kl. 1?'30.

AxtorP kl. 17,45.

Halsäng kl. 18.

Grolanda vid tel. kl' 18,15.

Göteve kr. kl' 18,30.

Kommevalla kl. 18,45.

Bilen stannar på ,tecken vid mel-
?308r81ryry1q9_$"8:l

: trå,Yi$,$tråÄ sörupnc
kl. 6-8 om.

BarrltiilSTUTARP

s T I c J.Ä P n E ['E.Rlr'1ri'81*löitUrNc
FR A N K SUNDSTROM. HOTGER IOWENADTE!

' Regli

KARI-RAGNAR GtERgW . Al'[ SJUIEnO

INGA il.DBI.AD
taunllz FALI(

VID I{INNARPS IF:s KLUBBMÄSTERSKÄP
för 16- och zo-årsjuniorer uppnåddes bl. a.

Iöljande resultat:

t6-årsjuniorer. ,

6o m. : I) Stig Karlsson 2,8; z) A. Torstens-
son 9,o. Längd: r) Stig Karlsson.4,7z; z).4.
Torstensson 4,47. Spjut: r) Ä. Torstensson

38,15. 3oo m.: r) Stig Karlsson 43,2; z) A.
1'orstensson 48,o.

zo-årsjwttiorer:

Kula: G. Arvidsson r5,q; z) R. Göransson
ro,74. Längd: r) R. Göransson 5,25 ; 2) G.

Arvirlsson 5,o5. Spjut : r) G. Arvitlsson 42,6o;
z) Sven Anderssön 4o,25.

Vid Kl F:. samtidigt ,hållna kiubbtävlingar
nåddes bästa resultatet av Gösta Arvidsson,
som satte personligt rekord i kula med resul-
tatet 13,r4. På t,5co rneter segrade Gerhard
Frisk med 4,34 min. före Eldor AnderSson,

4,55 min. z,?/4-taq.

$öclra Skaraborgssoriori.
Slutarp-Falköping r-t
Bjurum-Tidaholms GIF o-Io '-
Stenstorp-Trädet 4-o .

Äsarp-Mullsjö S-z
TidaholmsGIFB 7 6

IFKFalköpingB 7 4
Äsarp 8 a
'l'rädet 7 3

Mullsjö 7 3

Stenstorp I z

Slutarp 8 r

B jurum 8 r

I Kinneueds SkylteförBlrittg
,anordnar Statsprrcttiulan den L7

lsept. med början för R.-klass kl. 12,
fklass I kl. 12,30, klass II kl. 13, klass
IIII och IV kl. 14. Kl. 15 pokaltävlan.
I Den 24 sept. kl. 12,30 pokaler och
lskänkta pris.
I Lördag den 16 kl. 15 örrningsskjut-
lning.
l?163 Styrelsen,

ro4A13
3 O 27-13 rr
z z z5-3o ro
2 z zQ_ .rF ti
r 3 30--23 7l
o 6 rY-q 4l
2 5 ro-34 4l
r6p-p 3l

I

IFK:s B-lag jcla-lt' 
I

spelar mot Slutarps IF kl. rz på söndag å

Odensplan och denna gång hoppas vi att poj-

karna spela för fu11t hela tiden' Al1tså ej som

förra söndagen. Vi tippa dänför denna gång

Iull poängskörd.

KTNNARPS rF lsfq-1q' I
auordnar i morgon klubbmästerskal för 16- |

och rS-årsjuniorer på Tångvallen' Slutarl'l
Arrangörerna hoppas på stor rillslutning' 

I

FR,öKINDS IIÄRAD.
Fram till val

-Hög""tt Folkpartiet Bondeförb' Soc'-dem'

1944 1940 1944 19'10 1944 1940 1944 1940

6675138585227
s1 94 36 35 132 105 I 5

120 131 51 58 203 207 95 108

45 50 2 7 49 50 5 5

Kommun.
1944 1940

t7
1-

Äsarp
Mullsjö
Trädet
Bjurum

6r
53
42
4r
32

20
I2

o 4o-6
o z6-t4
3 27-34
3 33-23
2 n-15
6 zft--4t
Z n*35
6 "te-37

I
8

7

I

3

3

o

I
8

/
,4

I
I
I

Stenstorp 9

F0TB0tL;löflitifffä;*
Yästg:ötaserien

Iomtens l. t.-1. t. ll.

Brismene
Börstig
Kinneved
Vårkumla

&KH $mkå
å nedänståeilde ägOr tiilhöråhcie he-
la Axtorps och Haisäng i Kinneveas
socken samt Stora Risa, Sirnonstorp,
Ebbarp, Väbäcken och Nycklaberget
i Grolanda socken är vid laga ansvar
förbjudet.
7681 Jaktrrittsi,nne'h,auurna.

Siågrm 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

Sötlra Skaraborgsserien.
Bjurum-StenstorP 6-r
Mu11sjö-Slutarp 3-o
Äsarp-Falköping t-4

Tidaholms GIF B 7

IFK Falköping B 8

Slutarp



Frökinrls kristidsförbuntl.
Direktionen har fastställt inkomst-

och utgiftsstat för nästa år. , På ut-
giftssidan märkes löner, arvoden och
reseersättningar 5,200 kr., hyror och
telefon 190 kr., annonsering Och
skrivmateriel 150 kr. samt för oför-
utsedda behov 363:42 kr. Som in-
komster beräknades kassabehållning
500 kr., statsbidrag 1,700 kr., de an-
slutna kornmunerna skulle bidraga
med följande beloPP: Kinneved 2,305:
08 kr., Vårkumla 460:49 kr., Börstig
792:5t kr. och Erismene 445:34 kt.
beräknat efter en utdebitering av 25

lrre pr skattekrona. brto'qq.

Kinneved.
VACCINATION

mot difteri av barn i åldern 2*75
år förrättas i Slutarps skola onsda-
gen den 18 oktober 1944 kl. 12,30 och
i Rossbackens skola samma dag kloc-
kan 2 eftermiddagen.

Barn som ej åtföljas av far eller
mor, skola för läkaren förete föräld-
rarnas skriftliga medgivande till vac-
cinationen.
797L H iils ou år ilsniimnilen.

Afton u nderhålln ing
anordnas i

l,örd,agen d,en 7 oht. kl. 20.

Program:

__ 
F'öredrag av överlärare Hi,ld,i,ng Suensson, Ämne: Ströutå,g btanil

Falbygd,ens Fornminnen. Ljusbilder. ; -

Sång av damkör. Musik.
Kaffeservering. Sketch.
Paket mottagas tacksamt.
Inträde: äldre 1 kr.. barn

7795 Kdnnar p s S amh d,ll s | ör enin g.

Nykterhetslokalen Kinnarp

Paketauktion och Folklekar.

75 öre.

I

5ödra Skaraborgaserien. lmed skotten. Inrarna Claesson och Torstens-

I son spelacie vätdat och den iörtes bada mäi

!Vq. Mullsjö lF-Slutarps lF 3-0 lvoro välplacerade och krutfyllda. Vy. Blom-
(1-0)' 

I cvist 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, I lå den kantelr, Petrus Anderssons placering

som fick se sig besegra.t med J---o, Det blev ll nå hy. var ett experiment, som inte slog så

en mycket juste och trevlig uppgörelse och ll salet ut'

fråga är väl, om det inte var årets bästa match il De justa och sympatiska gästerna spelade

på idrottsplatsen. ll inte oävet på plan men med forrvards skjut-

Hernmalaget gladde . med ett stundtals ll iörmåga var som sagt dåligt beställt. Försva-

mycket vackert spel, som ett tag i andra halv- ll ret var även här bästa lagdelen med mv. Kar-

lek nästan övergick til1 utspelning av det inga- ll l€n och hb. Juliusson som mest framträdande.

lunda ofarliga men synnerligen. skottsvaga ll Slelet var ganska jåmnt i första halvlek,

Siutarpslaget. Försvaret var bästa lagdelen ll men Mu11sjö hade de flesta och farligaste

med ch. "Lille-Gustav" Johansson som domi- ll målchanserna. Det dröjde dock 35 minuter,

nerande. Det var hans bästa match i år. ll innan första må1et kom, då Claesson slog ett

Ragnar Andersson på vb. framträd<le också ll hårt skott vid vänstra stolpen. z---o blev det

med resoluta brytningar och de kond-itions- ll redan i andra omgångens femte minut' även

starka halvorna Gustavsson och Wiktorssotl ll d.tttta gång genom ett hårt skott av Claesson

jobbade friskt men slarvade ofta med matnin- ll Hemmalaget hade sedan en överlägsen period

garnd. Lasså "Kattås" placering bå hb. visa<le, ll och Oressade hårt men utan resultat. Slutarps-

att detta är harr. rärta plars. Axelsson i må- ll försvaret slog hårt ifrån sig. Ätta minutcr

let hade inte så mycket att göica men visade ll före slutsiSnalen siog så "Lille-Gustav" på ett

säkerhet vid de tillfällen, l.ran ingrep. For- ll hårt markskott, som via ett backben och mål-

wardskedjan spelade stun(ltals smånätt, *ett ll vaktens häntler med knapp nöd rullade över

tyvärr ske<lde det ofta på hckostnatl av effek- ll mållinjen'

tiviteten. Cf. "Jumbo', Lindstedt gjorde en ll To.tt"tl Gustafsson från Falköping dömde

hel tlel grqnnn 5sk9r men misslycka<les oftaj fullgott den alltigenom justa matchen'

TÄNGAVALLEN, SLUTARP.
söndagen den 8 oktober kl. 13,30

ÄSARPS T. F.
c.

SLUTARPS I. F.

Höstens sista seriematch i
SIutarp.

Höstens sista seriematch för Slutarps IF:s
del spelas å Tångavallen söndag kl. r3,3o,

varvid Äsarp är motståndare. Slutarp, som
haft det besvärligt med lagsammansättningen
i höst, får troligen i denna match ortlinarie
lag. Äsarp, som i den pågående serien gjort
goda matcher, blir en hård nöt att knäcka för
hemmalaget. Domare blir K..Redig, Ulrice-
hamn.

)hs-44.

Kinnarpsid.rott.
Vid Kvilles avslutningstävlingar i söndags

belade G. Frisk 6:e plats ä l,ooo m. med tiden
9,Ir, som är nytt klubbrekord. G. Arvidsson
deltog i nationel.la. tävlingen i Mariestad och
blev här 4:a i kula med 12,73 m.

Om söndag kl. r5 går klubbm. å ro,ooo m.
Start vid Hessla.' De, som ännu inte fullgjort
pr:oven för idrottsmärket, kunna göra detta
kl. rr,3o å Tångavailen. Cykelprovet kl. t4.

öil$!{A$ KöPA

ALGKOTT
uppköpes till -högsta dagspris och

hämtas.

Vifgot Johansson, tel. p4 Kinnaryt.

Anbwd"
infordras för nedläggande av vatten-
ledning med hydroforanläggning
samt avloppsledning i Slutarps Små-
skola. Anbudet kan omfatta hela ar-
betet, eller rörarbetet för sig och
grävning för sig, arbetsbeskrivning
och materialförteckning finnes hoi
Ragnar Johanson; Slufaip. Anbud
skall vara inlämnat till arbetskom-
mitt6n före den 20 okt.7g44.

Slutarp den 7 okt. 1944.

8011 Ragnar Johanson.

F{trBg'f',L

2 st. målare 
-';I

erhålla omg. arbete.

Sten Ahlqvi..t, Slutnlp



Ensittarförrättning. t{/6-rt{.
På framställning av hr Johan

Svensson, Granö, Klnnarp, har läns-
styrelsen förordnat distiiktslantmä-
taren i F alköpings distrikt Kurt
Ax6n att vcrkställa föruättning enligt
ensittarlagen för inlösen av lägenhe-
ten Björkelund i Kinneveds socken.

lolo -9{. Slutarp-Åsarp B-2.
Tvärt emot tipsen lyckades Slutarp i höstens

sista seriematch besegra Äsarp med 3-z i en
växlingsrik och hård match. Hemmalaget ha-
de till denna match fått hem flera spelare och
.kr-rnde mönstra ordinarie lag. Redan i 6:e
min. tog Slutarp ledningen genom cf., som ef-
ter missförstånd i Äsarps försvar kunde näta.
Någon minut senarc kom hcmmalagets vy. upp
på sin kant och hade chans till må1 men slos
bollen utanför. Spelet växlade ganska snabbt
med n:igon överlägsenhet från Äsarps sida,
som i första halvlek hade .fördcl av so1 och
'vind. l,Iatchcn börjacle hårdna till och Äsarps
'vh. fick en varning för ojust spel. Äsarps
hy. utjämnade i 38:c min. till r-r .me<l ett
'vackert skott, som slog i ena stolpen och in.

'.Fem 
min. senare togo gästerna ledningen med

f, I arlclro halvlekens första kvart var spelet
j;ämnt fördelat för att sedan helt övergå i

Aftonunderhållning i Kinnarp.
Kinnarps samhä1lsförening hade på 1ördags-

kvällen anordnat aftonunderhållning ti1l för-
mån för gatubelysningen i samhället. Före-
drag hölls av överlärare H. Svensson, Falkö-
Ding, som talade om Falbygdens fornminnen
samt Falköpings gamla historia. Dessutom
förekom sång av en damkvartett, som sjöng
några populära sånger, musik, sketcher, kaffe-
servering samt den obligatoriska paketauktio-
nen, där Julius Karlsson som vanligt var auk-
tionsropare. Underhållningen avslutades vid
z4-tiden med ett tack av föreningens ordfö-
rande till publik och medverkande. t0lp-44.

I SKARABORGSSERIEN blev det en-
dast vinst med uddamålet av sju för ledar-
laget, TGIF B, mot jumbolaget, Stenstorp.
Mullsjö har kommit i fint slag. Slutarp,
som ha{t besvärligt med laget tidigare i
höst, kunde i säsongens sista match mönst-
ra ordinarie 1ag och resultatet härav fick
Äsarp känna på. Bjurum lär ha spelat väl
hårt nere i Trädet. Sådant tjänar man
aldrig på.... &lo- tf4.

Slutarps farvör. Äsarp hade dock flera an-
fall, som så när resulterat. Hemmalagel ut-
jämnade till z-z på en av sina många Lrörnor.
Det var vi., som i r8:e min. hittade rätt. Vinst-
må1et kom till i 3g:e min. och denna gång var
det hi., s,om var den lycklige skytten. I de sis-
ta minuterna hade Äsarp en farlig frispark,
som dock räddades av målvakten.

I det segrande lagets försvar märktes mål-
vakt, hb. och hh., vilken senare dock drog på
sig en he1 de1 frisparkar. I kedjan kunde vy.
gcnotn sin snabbhet åstadkomma en del farliga
anfall. Hi. märktes genom sin arbetsvillighet
och goda kondition.

I Äsarps lag var försvaret den mest fram-
trädande lagdelen. Kedjans ,bästa man var
hi., och överlag vor'o gästerna snabbare.

Domare var C. Redig Ulricehamn.

Södra Skaraborgsserien.
Trädet-Bjurum 5-r
Stenstorp-Tidaholm 3-4
Slutarp-Äsarp 3-z
Falköping-Mullsjö r-z

TidaholmsGIFB 8I r
IFKFalköpingB 9 5 3
Itlullsjö 9 5 r
Trädet 8 4 z
Äsarp ro 4 2
Slutarp ro 2 2

Bjurum to 2 r
Stenstorp ro r 2

SLUTARpS IF:s pOJKLAG tzlU-V,\,
har under den gångnh sommaren haft ett

ganska livligt matchutbyte mcd närliggande
föreningars pojklag. Matcherna ha visat, att
det finns talanger, som i en framtid kunna
eftcrträda c1e nuvarande spelarna i A-laget.
Pojkarna ha samtliga varit i r3-årsåldcrn och
i de tratcher, där man mött jämnåriga spelare,
har man gjort goda insatser. X{atcherna mot
Flobir pojklag förlorades stort, vilket säkert
berodde på, att Flobypojkarna överlag voro
ett par år äldre. Följande matcher ha spelats:
Borta mot Trädet 3-4 Asatp 3-l, Fl.oby
o-Tj. Hemma: Äsarp 5-6, Floby e--g, ör-
nen, I'alk., 9-o, Falken, Fa1k., 4-o, Stjärnan,
Fa1k., t-6.

Från landslrolnntunsrilfl

Kinneved.
ORD. PASTORATSSTÄMMA

i Rossbackens skola måndagen den
16 okt. 1944kL.t5.

Kyrkostämma efteråt.
8053 Ord,lörund,m.

Kinnarptid,rott. t 

:!l?^,

Vid Kirinarps Idrottsförenings klubbmäster-
skap på ro,ooo m. startade endast 2 man. Alex-
andersson har lagt upp för säsongen och Ec-
kerlid är inkallad. G. Frisk visade prov på
fin höstform och nådde tiden 34,o3 min., vil-
ket Iår sägas vara bra på den backiga banan.
Meilantiden på 5,mo rm. var 16,33, endast 6 sek.
över firans personliga rekord, Resultaten ble-
vo: r) G, Frisk 34,o3 min.; z) K.-E. Augus s-
son 45,22,6.

Intresset för idrottsmärket är fortfarande
dålir1. trn6".t 3 avlade prov för detsamma.

Kinneved.
VACCINATION

mot difteri av barn i åldern 2-]5
år förrättas i Slutarps skola onsda-
gen den 18 oktober 1944kL.12,30 och
i Rossbackens skola såmma dag kloc-
kan 2 eftermiddagen.

Barn som ej åtföljas av far eller
mor, skola för läkaren förete föräld-
rarnas skriftliga medgivande till vac-*cinationen. '

7977 H rilsou år dsniimn d,en.

o
I

3

Å

o

44---9 15

ct-r6 r?

35-24 r r
z5-16 ro
29-37 ro
13-39 6

27-46 5

23-39 4

Frökinrls härads polistlistrikt
har upprättat och fastställt för-

slag till utgifts- och inkomststat för
är 7945. Bland utgifterna upptogos
följande poster: Avlöning till polis-
rnannen kr. 3,200:- dyrtidstillägg
till d:o kr. 672:-, behlädnadsbidrag
kr. 150:-, hyra för tjänsterum kr.
240:-, semesterlön kr. 150:-, tele-
I'on 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:i4. I in-
komster beräknades i statsbidrag kr.
1,850 :- och utdebitering å- 16.018.21
skattekr. å 20 öre'kr. 3,200:74 för-
delade på de titl distriktet anslutna
kornmunerna: för Kinneved kr.
1,844:06 för 9.22A36 sk.-kr.. Vår-
kumla 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

Ring
I(innn rID 3 7
vid behov av TRAFIKBIL.
Gert Johansson.

Friiki nds" Itrislidsnäm nd
utdelåi de nya inköpskorten för mjöI,
slnöf gcb socker, i Kinnarp hos Erik
Gustafsson, Hpssla, månflagen .den
16 okt. kl. 9-14, i Kyrkskolan, Eör-
stig kl. 16, i Brismene hos handl. Carl
Johansson, kl; L5-1-7, i Vårkumla
skola kl. L1-tT och i Slutarp kl. 9,30

-13.De gamla inköpskorten K 4 sarnt
personkortet medtages.

Slutarp den 12 okt. 1944.

jtlu ordf .

UNGDOMENS ORTENTERINGSDAG
anordnas av Kinnarps IF i motgon. Banan,

som är snitslad och mäter 6 km., är försedd
med fem kontroller, som skola angivas på

kartan eftcr fullgjord löpning. Den, som ej

är försedd med karta, kan erhålla sådan vid
starten. Komoass erfordras ej. Starten sker
kl. 14 vid Brornans. iq[O-IC.

sk.-kr. ' t4w-rt.



SKYTTE
* -- nl,l-.rq,

Kinneveds skytteförening
hade i söndags anordnat prisutdelning av de
priser, som under året erövrats och med stor
tillslutning.

Prislistan hade följande utseende:

Statspris.
III och IV klass: 1) B. Engdal 65 p., pokal;

2) G. Karlgrerr 65 p.; 3) G. Gustafsson 65 p.;
4) J. Karlstedt 61 p.; 5) J. Karlsson 57 p'; 6)
A. Boman 56 p.; 7) G. Johansson 56 P.

Klass II: 1) L. Hermansson 73 p., pokal; 2)
S. Ahlqvist 69 p.; 3) H. Arvidsson 67 p'; 4)
B. Torstensson 63 p.; 5) A. Andersson 62 p.;
6) Ä. Andersson 62 p.; 7) K. Asp 60 p.; 8)
G. Silvander 59 p.; 9) G' Johansson 53 p ;
10) K. Alvin 52 p.

Klass I: 1) B. Fredriksson 78 p., pokal.
R.-klass.: 1) H. Gärdman 91 p., pokal; 2)

S. Johansson 83 p.; 3) Å. Andersson 73'p.

Vandringspokalen.
1) A. Boman 8å p., pokalen; 2) G. Gustafs-

son 78 p.; 3) G. Johansson 76 p'; 4) J. Karls-
son 0? p.; 5) B. Engdal 65 p.; 6) L. Hermans-
son 61 p.; ?) V. Johansson 60 P.; 8) G.
Karlgren 59 p.

Blankettförlaget 1941.

1) A. Boman 47 p.; 2) R. Fredriksson; 47;

3) G. Gustalsson 46 p.; 4) L. Bertilsson 45 p,.;

5) U. Frisk 44 p.; 6) Karl Asp 44 p.; 7) E'
Kjell6n 43 p.; 8) Å. Torstensson 43 p'; 9)
G. Cilvander 42 p.;; t0) J. Karlstedt 42 p.;
11) H. Gärdrnan 41 p.; 12) G. Gunnarsson
4o p.

Edvin Erikssons hedersPris.

' f) l. Hermansson 47 p.; z) R. Fredriksson
47 p.; 3) K. Asp 4,6 p.; 4) Å. Andersson 45
p.; S. Ahlqvist 45 p.; 6) H. Arvidsson 45 p.

Blankettförlagets hederspris 1938.

1) G. Gustafsson 50 p'; 2) G. Johansson 49

p.; 3) H. Trygg 46 p.; 4) B Engdal- 45 p-.;

B; A. Boman 45 p.; 6) E. Johansson 44 p.; 7)

V, Johansson 44 p.; 8) S. Ahlin 44 P.

Algot Karlssons hedersPris.
1) H. Trygg 49 p.; 2) A. Boman,  B p.; 3) !'

Engdal 48 p.; 4) G. Johansson lt8 P.; 5) J.
faibteat a6 p.; 6) L. Hermansson 46 p.; 7)
K. öman 46 p.; 8) E. Johansson 45 p.; 9) G.
GustaJsson 45 p.; 10) G. Johans.son 42 p.;J'1)
K. Asp 41, p.; 12) V. Johansson 41 P.

Riksd,agsman Hallagårds hederspris.
1) J. Karlstedt 49 p.; 2) E. Svensson 47 p..;

3) B. Endal 46 p.; 4) E. Johansson 46 p.; !)
J. Karlsson 46 p.; 6) G. Johansson 46 p.; 7)
S. Ahiin 46 p.; 8) V. Johansson 46 p.; 9) L.
Hermansson 45 p.; 10) H' TrYgg 45 P'

SkidskyttePokalen'
1) L. Bertilssonr rt8 p.; 2) U. Frisk 46 p.;

3) R. Fredriksson 46 p.; 4) H. Gärdman 43 p';
5) G. Gustafsson 43 p.; 6) E. Kje116n 42 p.;
7) B. Torstensson 42 p.; 8) K' öman 41 p';
9) B. Engdal 39 p.; 10) Å. Torstensson 39 p.;
11) G. Johansson 38 p.; 12) L. Hermansson
3? p.; 13) K. Asp 37 p.; 11) J. Karlsson 37 p'

Pris från t*"T;,äi-äfå':sån bestående

1) J. Karlstedt 6S p.; 2) G. Gustafsson 61

p.; 3) A. Bomarr 61 p.; 4) J. Karlsson 60 p.;
5; L. Hermansson 59 p.; 6) V. Johansson 59
p.; 7) H. Trygg 57 p.; 8) K. .Asp 57 P.; 9)
N. Knutsson; 10) G. Larsson 53 P.

Mörks hederspris.
1) G. Gustafsson 50 p.; 2) G. Johansson 49

p.; 3) H. Arvidsson 43 p.; 4) J' Karlstedt 47

sönntc
kl. 6-8 em.

Earntillåten

GEORGE FORMBY

är tokroligare än någonsin i skratt-
succ6n

FLVEMAtAdEil
FmffiKSp0fiTAn

ffi KBffiNS =anordnas i
Föreningslokalen, Slutarp
lörd. d. 27ll0 kL 8 em.

l\{rrsik ay ING-BHITTS ka1tell^

SERVERII{G.

Kornm'itterad,e.

Tillkännagivande.
Unclertecknad firma får härmed meddela, att vi överlåtit den av oss

bedrivna målerirörelsen i Slratarp till rnålaremästare Bengt Li,ndgren,
Floby. (Obs. ej verkstadsarbete). Vi be få tacka för visat förtroende un-
der gångna år-och hoppas att detsamma kommer vår efterträdare till del.

Vördsamt
BRÖD. AHLQUIST.

Äberopande ovanstående ber jag få rekommendera mig i alimänhe-
tens väivifliga hågkornst, och utiovas ett gott arbete till hirmana priser.

Beställningar mottagas t. v. på telefon 99 Kinnarp.

8387
Vördsamt

BENGT LINDGREN.

- Val av elektorer fgr val av lant-
bruksombud för Ki,nrceaeds och Vårkwm-
la sochnors hushållningskommittö ägde
rum i måndags. Valda blevo (ei'säLtare
inom parentes): E. Johansson, Fröje,
Kinnarp (V. Olsson, Alarp, Kinnarp),
O. Kjellander, I{ossag., Slutarp (D.
Abrahamsson, Krogstorp, Slutarp), L.
Flermansson, Naglarp, Kinnarp (L. An-
clersson, Naglarp, Kinnarp), E. Bohman,
Slättäng, \rårkumla (V. Oskarsson, F'rö-
jereclsled, Vårkumla), G. Wård6n, Nolg.,
Vårkumla (4. Johansson, Nolg., \rår-
kumla), I. Gustavsson, I-edsg., Slutarp
(V. johansson, Siggag., Slutarp), och H.
Wikström, Hallag., Sh.rtarp (T. Gustavs-
son, Prästg., Kinnarp). lal6-tt{.

p.; 5) K. Asp 46 p.; 6) G. Larsson 46 p.i't)
O. Andersson 45 p.; 8) V. Johansson 45 p.;
9) H. Johansson 44 p.; 10) L. Ilermansson
43 p.; 11) A. Boman 43 p.; 12) H. Trygg 43
p.; 13) L. Lx 42 p.; 14) B. Engdal 42 p.

Normas hederspris.
1) J. Karlstedt 48 p.; 2) Gustav Johansson

46 p.; 3) A. Boman 44 p.; 4) H. Trygg 43' p.;
5) G. Gustafsson 41 p.

Mristerskapspokalen,
1) H. Arvidsson 90 p.; 2) R. Fred,riksson 89

p.; 3) N. Knutsson 87 p.; 4) J. Karlstedt 84
p.; 5) L. Ax 84 p.; 6) S. Ahlqvist 83 p.; 7)
G. Gustafsson 81 p.; 8) A. Boman 80 p.

Damernas skänkta pris.
De 10 första pristagarna voro:

1) A. Boman 47 p.; 2) H. Johansson 46 p";
3) R. Fredriksson 46 p.; 4) G. Gusta{sson 44
p.; 5) E. Johansson 44 p.; 6) A. Alvön 42 p.;
7) Ä. Andersson 42 p.; 8) L, Hermansson 41
p.; 9) J. Karlstedt 41 p.; 10) B. Engdal 41 p.

Mästerskapspokalen för mesta sammanlagda
poäng erövrades av G. GustaJsson för 582
poäng.

Jubileumspokalen erövrades av R. Fred-
riksson för 95 poäng.

Efter prisutdelningen var samkväm med
kaffe anordnat för föreningens medlemmar.

FältskiutninU
anordnas av Ki,nneued's Skytteföre'
ning söndagen den 22 okt.kl,72.

Samling vid Halsarp. Allmänhe'
ten varnas beträda terrängen sYd
och sydost om Byslätten.
8306 Styrelsen.

KTNNEVED. 7-r ho-ta\.

Vid ord. pastoratsstämma godkändes det
uppgjorda statförslaget och utdebiteringen
fastställdes 20 öre pr skattekrona, vilkas an-
tal uppgå'r till 11,062: 29. Förslaget tiII ut-
gifts- och inkomststat för präst1önekassan
f astställdes och utdebiteringen beslämdes till
30 öre.

- Vid senare hållen kyrkostämma fast-
stä1ldes staten för kyrkokassan och utdebite-
ringen bestämdes till 40 öre. Antalet skatte-
kronor är 9,220: 31. Stämman beslöt att av-
sätta 1,000 kr. tiU kyrkans blivande restau-
rering.

Södra Skaraborgsserien.
Tidaholm-Trådet z-z

Tidaholms GIF B ro B

IFK Falköping B ro 5
Mullsjö ro s
Trädet ro 4
Äsarp ro 4
Slutarp to 2
Bjurum ro 2
Stenstorp ro r

20
32
23
42

Sr-r2 18

z8-zr 13
.AJTZJ
z8-rg 12

29-37 ro
13-39 6

27-46 5

23-39 4

2

I

4
6

7

7

-lmrdhrrlksuaffi $ränfl
erhåller irlats 1 nov. senale.

lViista,rp, I(inna r'1,.

N'ils Jolransson,



ilföns, Kycklin Eår,
${akorcr Ho ff.

uppköpes till högsta da$Spris mån-
dagar, tisdagar och onsdagar.

Sand6ns.
Tel. 113 Kinnarp.

S[,UTARP

har kommit. Köp den i god tid.

,sANDIiNg.

Frökimds krlstids-
nämnder

utdelar de nya tilläggskorten å bröd
och smör måndagen den 6 nov. kl. 9
hos Erik Gustafsson, Hassla, Kinn-
arp, och för Slutarp under expedi-
tionstid, i Vårkumla skola rnellan kl.
15 och 17, för Börstig i Ekarps sko-
la 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.

K.#.1 MUNKS
-,|

sönpac
kl. 6-8 om.

Beinförbj.

DR,AMA Barbro Kolherg
? aen ?,ntensxa& ocll grtpande

soemska succön

En dotte'r
f odd.

49-70

0rdet
f huvudrollerna:

VICTOR SJÖSTRöM
Wanda Rothgardt, Gunn Wållgren,
Ilolger Löwenadler, Ludde Gentzel,

Rune Lindström, Stig Olin,
Inga Landgr:6.

iST,UTARP"

--

8805 Ordföranden.

kl. 6-8 om.

Barnförbj,

Intensivt spännande äventyr bland
flyktingar i en av världens mest fe-
berheta och fascinerande städer

IIUMPHEEI EOG,ART
INGR,ID BERGMAN
PAUL HENR,EID

Claude llains, Conrad Veidt,
Sydney Greenstreet, Pe{er Lome.

ffim$ffiffi1&ruGffi

Hffis[$rmannFst[ssre
kommer att förrättas å stället tors-
dagen den 9 dennes kl. 12 då arvin-
garna efter Justina Karlsson låta
försälja boets fastighet lägenheten

Slutarp 615 i Kinneveds
socken.

Lägenheten ligger vid landsvägen in-
till Luttra gräns, areal 0,4500 hektar,
boningshuset om 2 rtm och kök.
Närmare upplysningar lämnas av un-
dertecknad.

Dessutom kommer att försälias
den avlidnas lösegendom, varav nä"m-
nes möbler, torv och ved m. m. som
ej specificeras.

Av mig kände såsom säkre inro-
pare erhålla tre mån. kredit, andra
få betala kontant.

Slutarp den 2 november 1944.

8806 Ragnar Johansson.

KINNEVED. ,1lU-rlt1,

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

z8-zx
.rl"_zJ

29-37
r3-39

23-39

r3
T2

II
IO

6

5

4

KTNNAR'S rF ttlp-avl,
anordnar i morgon sista tävlingen för "Ung-

domens orienteringsdag" med start vid Bro-

mans k1.' ro. Banan, som är snitslad och mä-

ter 6 km., har 5 kontroller, som vid målet

skola utpekas å kartan. Kompass behövs ej'

Reaktionsfria

Lor. oeh kvigor
i kalcstäUningt'növ., Aee. An*fra#pa.

Tel. 10b Klnnarl..,

Ett STO,
5:te äret, till salu.

G. Persson, Sörby, Kinnarp.

:tl

8573

js,rfifisken
fasffE$heHs- ffsll

VID UNGDOMENS ORIENTERING
tt KrNNlr,BF rtig-{|'l,

starta<le sammanlagt ro. Segrarna i de oli-
ka åldersgrupperna blevo: A: Sven Anders-
son 52 min.; B: G. Kunnarsson 38,4; C: L.
Torstensson 34,ro; D: Gunde Johansson
1,24,(n.

Frårt landslromntultsrna

Kinneved.
EXTRA PASTORATSSTÄMMA

i Rossbqcltens sltol,a måndagen den 6
nov. 1944 kl. 15.
8740 Ord,f.

Bfls?#ffi,
inneh. 2 lrigenhctel orl) va ldcra B
rum och kök, till sair-r vid Kinnartsjvg.station. Säijes unrlcr lrancl r icl
snar uppgörelse rned åiearen.

Frans Johansson, 
I

Rox 55 Kinnarp. 
I

SONDAG

söNuac
kl. 6-8 em.

Barntillåten

JOH]NNY WEISSMöLLEE
MAUREEN O'SULLIVAN

Tarzans
hemliga skatt.
iRomarrtiken och äventy.iet ,har -sin

tiusnlng.

8r
JJ

J2

43
at

2I
T2

o

A

o

7

9
IO

IO

9
IO

IO

IO

IO

3808



ll/rr Ardenneraveln stär högt
-r,r!t' i Vartofta- och Slutarps-

trakten.
Vara försvarade med framgång

sin ledning inom länet med de flesta
visade hästarna och stora ringar av
goda ungston och framstående föl-
iton. Närmast i detta hänseende
följer Kvänum, Vartofta och
Lidköping, men även i Götene- och
S iu t ar p s traken står ardenner-
aveln högt med konsoliderade sto-
stammar bch goda representanter- i
premieringsringarna. På den i är
nya uppvisningsPiatsen S an d h e m
vär anslutningen ringa med ganska
enkla hästar. Något skäI att be-
hålla Sandhem som premieringsplats
torde ej finnas, säger hr Betjemann.

SÖNDAG
H. ö-8'em.

i:
Damfötbj.

DAGMAR EBBFSEN,.
SIGURD WAL,)EN,

EmiI Fjellström, John Botwid.

Gonomgrävning av vägar.
Slutarps elektriska distributions-

förening u. p. a. i Slutarp har med-
delats tillstånd att för nedläggande
av en jordkabel låta genomgräva all-
männa vägen Mönarp-Slutarp vid
järnvägskorsningen i Slutarp i Kin-
neveds socken. 1'11tl-'1r1.

$flutarm

TGIF' och Kinnarp
i toppen på klass 2

av friidrottsserien.&l*
-4Y'

Stor kontrollapparat. Resultaten
Iåta vänta på sig.

Från Västgötaserien klass 2 i fri idrott
kunna vi nu lämna resultaten från 2 - en-
ligt vårt förmenande 

- av de starkaste
klubbarna, nämligen Tidaholms GIF. och
Kinnarps IF.

Klassen består förutom av dessa båda
klubbar av Bredareds IF, Herrljunga SK,
IFK Hjo, Helios, T 2, P 4, I t5, Mariestads
ÄIF', Svenljunga IK, Tibro AIK. Nu är det
ju mycket svårt att kunna bedöma de mili-
tära föreningarnas styrka, men vi skullel
dock tro, att TGIF och Kinnarp komma att
belägga framskjutna platser i serien.

TGItr' erövrade under första omgången
5,300 poäng och har under andra tagit
13,378, vilket sammanlagt gör 18,6?8 po- 

1

äng. Andra omgångens poäng uppdela sig
på löpningar 5,755, kast 4,08b och hopp
3,538.

TGIF:s poängtabell ser ut som föIjer:

m medskEn trivsa
allvarlig

ffil
rIu
iikta r

hr

ar
rch i
Ierto

ri
,
(

loc
nde

m
un

B. Gustavsson
B. Lindgren
Roy Sten
B. Gustavsson

B. r,inägren
Gunnar Nilsson

R, Steen
R. tr'alk
E. Teike
Bengt Johansson
Arne Johansson
R. Steen
B. Sund
B, Andersson
Ragnar Larsson
L. Steen
B. Sund

Löpningar:
G. Alexandersson

Gerhard Frisk

Hopp:
G. Wilgotson
G. Arvidsson
Arne Olsson
Arne X'risk
Ejdor Andersson

L00 m. 11,3

,, 11,3

,, 11,3
200 m. 23,4
400 m. 52,7

,, 53,5
1500 m. 4,21,8
3000 m. 9,41,5

längd 6,58
höjd 1,65

,, 1,55
tresteg 72,50

,, 12,27

,, 72,40
slägga 47,57

,, 41,40

,, 38,50
kula 17,78

,, 11,66

760 p.
760 p.
760 p.
711 p.
730 p.
692 p.
692 p.
650 p.
695 p.
616 p.
512 p.
585 p.
557 p.
573 p.
836 p.
691 p.
627 p.
601 p.
590 p.

2:a omg.

4,06,4 848 p.
9,74,8 762 p.
2,03,5 723 p.
9,11,0 780 p.

B. Sund viktkastn. 14,68 740 p.

Kinnarps IF tog
i första omgången 5,256 poäng och i andra
13,176 eller sammanlagt -J,8,482 poäng.
Kinnarps poäng fördela sig sålunda:

Nyinkommen fin,

Salt sill och makrili.
8622

vit salttorsk.

'Sand6ns"

1500 m.
3000 m.

800 m.
3000 m.

Rudiorepo;ratiomer
alta fabrikat, emottagas. Ett först-

klassigt utförande garanteras.
Eri,c Blomb er g s Rad,i,oseruice,

SlutarP. Tel' KinnarP 47-

,, 1500 m. 4,t8,0 757 p.
K.-8. Eckerlid 1500 m. 4,20,0 209 p.

,, 3000 m. 9,27,6 ?06 p.
Ejdor Andersson 1500 m. 4,37,6 608 p.

Summa 5893 p.

stav 3,36 636 p.
höjd 1,,62 584 p.

längd 6,01 559 p.
längd 5,92 538 p.
stav 3,10 538 p.

ST-6]TAffiP,

Trätofflor
med orima låider samt
arbeishandskar inkomna.
Ett mindre parti dam- och
barngaloschor utsä{jas från
1.50 paret.
Uddapar I fi[t. och läder-
to$flsr extra billigt.

SANPENS,

Klockarjordarna, z-8ilg- 41.
Kammarkollegium föreslår, att

klockarjordarna i Kinneved skola

JULGRANS- och ANTIKL.IUS.

SANDENS.
f. Halleskog höjd 1,55 572 p.

Nils Svensson
I. Halleskog
G. Arvidsson

Arne F risk

Summa 3367 p,

slägga 40,09 662 p.
diskus 40,70 732 p.

kula 13,06 721- p.
diskus 39,23 689 p.

kula \1,72 595 p.
diskus 33,04 51"7 p.

Summa 3916 p.

KI!' är alltså något bättre i löpniagarna,
.r,irtla-n TGII' är bäst i hopp och kast. Be-
!i':i ''-::r'1,. jiör'sta omgången kan nämnas,
j,::.i ;i:i1r.r.r,rp då tog 2,731 poäng i löpning,
1,0S7 i hopp och 1,428 i kast.

Det kan erinras om, att varken TGIF
eller Kinnarp behövt medtaga så dåIiga
hoppresultat som t. ex. FAIK, som ju täv-
lar i en högre klass. F AIK fick nämligen
ta med några 498-poängare. Om man räk-
nar ut medeltalet pr gren för X''AIK och
ovannämnda klubbar, skall man finna, att
Falköpingsklubben har omkring 20 po-
äng mer.

'Beträffande slutresultaten från resp. se-
rier har X'T förhört sig hos Svenska
Idrottsförbundet, men där kunde man ännu
ej lämna något besked. Det framhöIls, att
serierna, som ju i år anordnas för första
gången och på prov, erfordrat en väldigare
apparat, än man kunnat vänta sig och att
kontrollen tagit lång tid. I en tävling som
denna, framhöll man, är ju ett stort ansvar
lagt på de deltagande klubbarna, men det
har visat sig, att många ej motsvarat för-
troendet och att flera resultat måst korri-
geras.

F'rågan om serierna kommer att diskute-
ras på fdrottsförbundets stundande års-
möte.

övertagas av Kinneveds församline lr
enligt bestämmelserna i klockarbol lr
lställslagen. I



A N T ON UNI} ER WÅE L]\YTNG
anordnas av

KIIT]TARPS SAMHÄLLSFöRENING
i NYKTERHETSLOKALEN, Kinnarp, lördagen den 25 november kL.20.

Föredrag av folkskolltirare Sintem Bengtsson, ämne: JUI' i'Viistergöt-
land för 700 å'r sed,an. Vtistgötah,i'stori'er.

Sång av damkör, musik.
Kaffeservering och paketauktion.
fnträde: äldre 1 kr., barn 75 öre.
Paket mottagas tacksamt.

STYRELSEN.

Avstyckningsptran i Slutarp. tle-qq.
Hos länsstyreisen hemställer hr

Fredrik Andersson, ödegården, Slut-
arp, m. fl. om fastställelse av ett av
distriktslantmätaren i Falköpings di-
strikt upprättat förslag till ändring i
avstyckningsplan på del av fastighe-
ten Slutarp ödegården 11e samt på
Ödegården 132, 135 och 13e i Kinne-
veds socken. I beskrivningen fram-
hålles -att länsstyrelsen den 2 juli
1942 fastställt avstyckningsplan på
del av Slutarp ödegården 1to. PIa-
nen avsåg uppdelning av ett ornråde
i bostadslägenheter. Sedermera har
inom området uppförts en större
byggnad, inrymmande möbelindustri.
Härigenom har uppkommit föränd-
rade villkor för bebyggande inom
området och nu föreliggande plan-
förslag innebär jämkning av plänen
för vinnande av överensstämmelse
med förefintliga förhållanden.

SÖNDAG
kl. 6-8 ern.

Barntillåten.

Klockan på
Rönneberga

LET{AFTOiT
anordnas i

Lokal Vinternyo l(innanp,
iördagen den 2 dec. kl. 20. Fol,kl,ekar
ttncler led,ningtr. Sketch, sång och

musik. Serverirrg.

N. T. O.

Slutarps missionshurs.
tE. o f". .. l! 9----
IVlrsstosts[0rsaunmg

torsclasen den 30 kl. 19. Medv. sol-
datheösförest. C. Willson, Arv. An-
dersson.

Gävor mottagas tacksamt. I(affe
serveras. AIla rälkomna.

Mi; s i o n s fö r s aml' in g e n,

Axtorps missionshus
Missionsförsälining hålles
,sen den 25 kl. 16.

lor-
daeen den 25 kl. 1b.

Predikan av pastor CarI Nilsson.
Gåvor mottagas tacksamt.
Kaffe serYeras. AIIa väIkomna.

Kinnarps samhällsförening töh'Wt,
hade i lördags anordnat aftonun-

derhållning. Sedan de- närvarande
hälsats välkomna, hölt folkskollärare
S. Bengtsson föredrag över ämnet
"Jul i Västergötland för 100 år se-
dan" och berättade därefter en del
västgötahistorier, allt livligt uppskat-
tat av publiken. Pianomusik uttc;r-
des av fröken Hjördis Gustafsson
och en damkör från Kinnarp fram-
förde på ett förtjänstfult satt någ-
ra sånger.

I övrigt förekom paketauktion och
kaf-[servering.

SE UT,4,RP

Ny kornmunalfullmäktige i Kinneved. 
I

Vid inför länsstYrelsen företa- l

gen röstsammanräkning för utse-
Ände av efterträdare i Kinneveds
sockens kommunalfullmäktige ät av'
gångne ledamoten pensionatsinneha--
varen Karl Gran, SlutarP, som På
grund av förestående avflYttning
från orten erhållit begärt entledi-
gande från uppdraget, har lantarbe'
taren Erik Nar6rt, Mönarp, Slutarp'
befunnits vald för gruppen "'Arbeta-
repartiet-Socialdemokraterna". Va"
let gäller för tiden intill den L jan.
t9+7. tfilx,9:4. ' - I K i nn e v e d s församlinE har I

listinsamlingen tilt NorgehjåiJpå i"- ibringat kr. 2,051:b1 ,oeh i V a r-,
kumlakr.503:50. |fu-I1-_ 

i

TAPUTETT
slutsäija vi till 25-6'S öre rullen.
Vi ha ännu kvar några 10-tal Par
damgaloscher oeh bottiner till

resp. 1:5O och 2:5O pr p:". 
__.

S,4NDIqNS

Syföreningsauktion
hå'lles rnåndagen den 4 dec. 1g44 kl.
14,30 i Ki,nnarps Föreningslokal.

Predikan av kommin. Etluardsson,
Floby. Kaffe serveras.

Gåvor mottagas tacksamt.
Atta n;arttigt välkomna.

9551 Ryrloli,ga'Syföreni,ngarna.

- 
Missionsförsäljning hötls i Slutarps

missionshus i fredags, Högtiden inleddes
av Arvid Andersson med bibelläsning och
bön och soldathemsförest. CarI Vilsson,
Skövde, höII missionspredikan. Efter
servering av kaffe vidtog försäljning, som
inbringade 1,119 kr. Mycket folk var sam-

7lt?.-4q'

Tredje kretsen av Skaraborgs NTO-
distrikt z/\a-q\'

höll i söndags möte i Kinnarp. Mötet blev
dock tyvärr relativt fåtaligt besökt. Blott
Hjo, Falköping och Kinnarp .voro represen-
terade, och endast ett tjugotal närvoro.
Sten Ahlqvist inledde en livtig diskussion,
i vilken särskilt studiearbetet och ordens
tidning Ariel diskuterades. Distriktschefen
Birger Carlsson, Hjo, Iämnade en redogö-
relse för distriktsledningens arbete för'vintern. En valberedningskommitt6 till-
sattes ävbn för nästa årsmöte. Efter te-
sup6 sjöng damkören några sånger på ett
förtjänstfullt sätt och två tr'rödingsdikter
reciterades av Sven Andersson.

På kvällen höll templet Vinterny enskilt
möte. Ett fyrtiotal medlemmar hade in-
funnit sig. Vid mötet hölls protokoilstäv-
lan. En kort men livlig debatt förekom om
ordenstidningen Ai'iel.

.''-

$ÖNDAG
kl. 6-å ern.

s;r'iiiii.:: :
NILS POPPE - GABY STENBEBG
JorrN :BöTVID' ' ' Src'ch tUnsr

AKTOREN.
En rasande trevlig och underhållande
filnl som sätter sprätt på den mest

surmulne.



lndustribebyggelso i Kinnarp.
Halmstad-Nässjö järnvägsbolag

har begärt att från järnvägen få av-
stycka ett område om 2180 kvm. vid
Kinnarps station. Området, som ej
behövs för järnvägsändamåI, är av-
set för uppförande av industribygg-
nad. 6 /rr'{{.

över 2,300 kr. vitl missionsauktion
i Kinneved. ar/12.-tltt'

De båda avdelningarna av Kinne-
veds kyrkliga syförening hade i mån-
dags missionsförsäljning i Kinnarps
föreningslokat. Efter andaktsstund
av komminister Edvardsson i Floby
och kaffeservering vidtog försäljnin-
gen. Auktionens slutsumma blev
2,SOg:fS kr., vilken oavkortad går tilt
lmissionen och flera andra välgöran-
lde ändamål. Intäkterna torde vara
lde största, som influtit vid en mis- 

I

lsionsförsäIjning i orten. 
IL_-

KTTT{ÄRP
GöR EDRA JUTINKöP

,on9'
$f \\gof,g- Nislor:ä:ffi'

i nyttiga och trevliga

JLLKLÄPPAR samt mycker gotr för julbordet,

EXTRA GOTT JULKAFFE i dekorerade" fina skrin.

I

i 'naAi orepolroitioner
lalla fabrikat, emottagas. Ett först-
I klassigt utförande garanteras.
1 nrU Blombergs Rad,i'oserui'ce,

Slutarp. Tel. Kinnary 47.

kristidsnämnd

& -$, Kiltnar$,s Texlilinduslri
försäljer al I slags rnanufaktur

Frökinds

i parti.
IfEL. KTNNARP 85.

utdelar de nya rabattkorten och tex-

tilkorten hos
Erik Gustavsson' trtrass1a, Kinnarp'

måndagen den 11 hI. 9-13,
'i SlutarP kl. 9,30-13;00,
i Vårkumla skola kI. 75-17,
i B"i=*"nu hos KarI Johausson tis-

dagen den 12 kl. 14-17,
i kyrkskolan, Börstig, tisdagen d'

19 kl. 15.

Medtag Personkort och den sista
kronodebetsedeln.

Stutarp den 9/L2 L944.
9985 Ordf'

- '-e lokala taxeringsnärnnderna
. i tiil crdförande, kronoombud

honsuient utsetts följande Per-
: oner. Första namnet inom varje

-. - --g.cl;:trikt angiver ordförartde,
.,r,:lrå k'ronoombudet och tredje kon-

$[ UTARP
FöT JULBORDET

ha ui, ri,lthal,tig sorteri,ng aa

KONSERVER.
SA NDfNS.

SäS God Tul med blommor!
BEST}LLL EDRA BLOMMOB OCH KR,ANSI^E I GOD TID.

Stutarps Handelsträdgård.
TEL. KINNARP 48.

; : rlr'n

t 'ii,*""La, Vårkumia Landsliskalen FreS

| ',il;';;;, Falköping, l' mejerislen R".clltti
I ohat'tsso.t, Slurarp, e. o' taxellngrrnspeKLo- I I

[';#flå. T,tr;"Yt'1"i5l,uouu,u,:r x,i.' i 
r

[ ..;.. on. Kinnarp. närn'lat'tiitl,fte]1 ll'111{ **' 'lt,

'.i,::"li,f#,:t,';,,i;å''-''ää:lä:"' l&
-rt-.-on, Krr]narp. e.tL' l:i\i'-ng-i"prx" ' 'li

,.rrg" Itlil*.o.t, NIaLiestaci. ttfiz't<4' 
lEtf,reil=

Krånglar radion
vänd 'Iider med förtroende till

ERIK BLOMBERG
RADIOCERVISE -'SLUTARP.

Försäljer PHILIPS och LUXOR kvalitetsradio. Tel. Kinnarp 47-Reparatiufior av gummisttivlnri
'":;'- 'utförÖs '' i 

l

Oskar Gustavsson, SlutarP. 
I



ffn tredjedel u,r Kinnarps
f F:s rnedlemmar aktiva.

tqfta-ht{-

Livligt i fri idrott som vanligt.

I{ö jhop!: G.

; 
sefsson- t,55; I

| , StazthopP: G.

I 
Oersson 3,ro.
I Kwlstötning:
Frisk r r,93.

Di.shu.rkastni,ng: I. Halleskog 4o,7oi
G. Arvidsson 39,23.

Spjutkastni;ng: A. Frisk 44,59; R.
Hallagård 43,4o.

Sltigghastning.' N. Svensson 43,54.
Vihthastning.' N. Svensson r3,o3.
Resultaten äro ei fullt i nivå med de

föregående årens, främst beroende på

3lt för.eningen förlorat ett par av sina
Dasta ma1t.

I orientering,

i Blidsberg belade han z:a, vid en lands-
delstävling å samma ställe 5 :e samt vid
en tävling i Hällstad z:a platsen. Han
har vidare nåt1 god placering vid en stör-
re tävling i Värmland. Av föreningens
övriga orienterare har G. Frisk belagt
ro:e platsen vid F. M. samt vunnit en
tävling i Äsarp, varvid Sven Andersson
därjämte blev z:a.

Under året har som vanligt anordnats
propagandatävlingar, nämligen Riksori-
entering samt tävlingar å Ungdomens
orienteringsdag,och underlJngdomens
fri-icirottsvecka. Trots energisk propa-
ganda har emellertid intresset för dessa
varit ytterst ringa.

Stort gyn rnastikfl eltagande.
Idrottsföreningen bedriver även, i sam-

band med N. T. O., gymnastik under
vinterperioden med c:a 40 övningskväl-
lar, varvid i genomsnitt c:a 15 man del-
tager. Förra vintern uppgick antalet öv-
ningsbesök till 54,1, vilken frekvens nu
tycks bibehålla sig.

Av föreningcns c:a r3o rnedlemmar ha
omkring 40 varit verksamma i någon
sportgren. Då unge{är hälften av dessa
utgöres av juniorer, av vilka flera visat
sig vara mycket lovande, hyser förenin-
gen gott hopp om att liunna behålla sin l

idrottsliga standard.

Familjens bästa

frulk{-ap-p.
är en gedigen radio.
Köp den hos

WALFRID JOIIANSSON.
Tel. 25.

?ör marknad,ens lecJand,e mdrlcen.

Arvidsson r,6z; H. Jo-
Halleskog r,55.
Wilgotson 3,36; E. An-

G. Arvidsson r3,r4; A.

Kinnarps IF lean å.ter se tillbaha bå, en
ganyctt. idroilssä.song med tittfreåsstäl-
lelse, ty iiven i. år hor de uppnå.dda resul-
taten helt m,otsa,arat förväntni,'ngarna, ja
i en del fall t. o. tn. öaerstigit dem,. Verk-
samlzeten kar liksono tidigare t'riitnst o,m-
fottat fri, i.drott, men tiuen i, ori.entering
ha'r förenin.gcn bentödat si.g om att h,öja
sin, ställning. Shidsport har pd gr*und au
snöbrist ej alls kwnnat wtöaas och gårug-
sf ort har, sedam rihsm,arsherna nuweryr
uf fhört, ej omfattats med nö,got intresse.

bygdsidrotten, Wilske. Sistnämnda kiubb
hade nämligen från tidigare hållna mäs-
terskap i orientering, skidåkning, terräng-
löpning och löpning 5,ooo m. ett stort
poängf örsprång. Detta lyckades <lock,
liinnarpspojliarna under tävlingens gång
undan för undan knappa in på, så att sis-
ta grenen, stafetten, blev avgörande. Ge-
nom seger i denna erövrade emellertid
Wilske det åtråvärda standaret. Mäs-
terskapspokalen, som gäller blott fri
idrott, vanns dock av Kinnarp med 78
poäng mot Wilskes 68. Individuellt lade
Kinnarp besiag på mästerskapel i 5 gre-
nar, nämiigen genom Alexandersson på
r,5oo m., Olsson i längdhopp, Wilgotson
i stavhopp, G. Arvidsson i kulstötning
och A. trrisk i spjutkastning, varjämte g

.z :a-placeringar uppnåddesn
Vad juniorerna beträffar blev G. Ar-

vi,lsson mästare i kulstötning vid både
D. M. och Skaraborgsmästerskapen. var-
jämte han belade 3 :e platsen i diskus-
kastning vid båda tävlingarna. Y. Frisk
blev här 4 :e resp. 2:e mafl i stavhopp.
Vid F. M. för juniorer fick KIF 3 mäs-
tare, nämligen G. Arvidsson i kula oc4'
diskus samt Ejdor Andefsson i stav,
varjämte förstnämnde och Y. Frisk nåd-
d.e var sin z:a plats i höjd resp. stav.
Aven stafettlaget beiade en z:a plats.

, Föreningens idrottsmän ha dessutom,

ldeltagit i ett 2o-1al allmänna tävlingar
ioch i hård konkurrens tillkämpat sig
' rnånga hedrande placeringar.

I matchen mellan Skaraborgs och
lÄlvsborgs läns juniorer blev G. Arvids-
son segrare i kulstötning.

Under året har i fri idrott satts Z
klubbrel<ord ay senicjrerna och 8 av ju-
niorerna, varjämte ett rekord tangerats.

KIF har i år i Svenska serien deltagit
i Västgötaserien klass z och med sam-
manlagt 18,435 poäng nätt z:a platsen.

Årets bästa resultat:
r0o nx..'4. Olsson rz3; A. Frisk r2,3.
zoo nx.: A. Olsson z5,r;8,. Andersson

26,r.
40o nx.: ,G. Alexandersson 54,9i A.

Olsson 5/,/.
8oo m.: G. Alexandersson 2,(x),6;

K.-tr. Augustsson 2,ro,B.
r,5oo 1n.: G. Alexandersson 4,o6,4i

G. Frisk 4,r5,o.
3,ooo nt.: G. Frisk g,rr,o; G. Alexan-,

dersson 9,14,9. 
I

S,ooo nL.: G. Frisk t63o,z. 
I

ro,ooo m.: G. Frisk 34,o3,o. 
I

Längdhopp: A. Olsson 6,or; A. Friskl
5,92. I

som först i fjol togs upp på program-
met, har föreningen repr'esenterats i sex,
tävlingar. Framgångsrikast har K.-E.
Ecekerlid varit. Vid en nattorientering I

l;ri-idrott.rsösonge'n inledd,es sotn aan-
li,ctt merJ ett antal , terrd,nglöpn:i,ngar.
F-rtim,ste man på, d,etta områd,e r.,,ar Gösta
Alerandersson, som i. Hei.mers terr.iing,
D. M . oclt Skoraborgsmä.rlcrsko pen i
klass II nådde pl,acering.arna 5, rZ'resp.
7. Han bclade dessutont z:a platsen i
Falbygdsmiistershapen, uarai.d KIF ge-
notn honotn, K.-E.,Augustsson och G.
Fri,sh eröz,rade z:a lasbris.

Uncler året har KIF utl<ämpat 7 klubb-
rnatcltei- i ili i,lr,rtl, v:irav: av srniorer-
na, 2 av zo-års- och 3 av rS-årsjuniorer-
na. Seniorerna uppnådde mot Tidaholms
GIF poängställningen 56-5Z samt mot
Karleby 13-53. I sislnämnda tävling
deltog KIF med så gott som B-lag. Ju-
niorerna har två gånger tävlat mot var-
dera Luttra och Åsarp samt i en triangel-
match mot Luttra och Wilskes iuniorer.
varvitl poärrgfördelningen resultelat i en
obetydlig övervilit för motståndarna.

5 finalplaceringar vid DM.
Såväl seniorer som juniorer har med

oväntat stor framgång deltagit i åtskil-
liga mästcrskapstävlingar. Vad de först-
nämnda beträf far uppnåddes 5 finalpla-
ceringar med sammanlagt 13 poäng vicl
l). M. och 6 finalplaceringar med 24 po-
äng vicl Skaraborgsmästerskapen. Före-
ningens representanter voro vid tåda
tävlingarna desamma, nämligen Alexan-
dersson och G. Frisk på r,goo m., Wil-
gotson i stavhopp, G. Arvidsson i kul-
stötning och Svensson i släggkastning,
varjämte Ejdor Andersson blev finalist
i stavhopp vid länsmästerskapen. Vid
D. M. i ro-kamp belade A. Frisk 4:e
platsen.

Hårtl stha om FM-.
standaret.

Årets Falbygdsmästerskap blev med
avseende på standaret en ytterst spännan-
de uppgörelse mellan Kinnarp och dess
nye konliurrent om hegemonien inom fal-



MAbelindustri håller lndurlrinybygqen i

Slutarp med bqdhus.
Hir,nr*p o. Slo-larp.

talp-ttl.

t.4ltZ -.lq .

God ekonomi i s-amhällsföreningen.

Slutarps samhälle är på framåtgå-lSlutarps IIt' representationen i fot-
ende och- i detta har de uppväxaäd" lP:lll s,t"t?Ipu--rql 

".op.,innevSrandeindustrierna en stor .naöf. Bland]år-kunde fira 25-årsjubileum, hAr av
dessa märkas först och främst Stut- lolika OT?J."L ej kunna _hävda sig i
arps Möbelindust"i--st---ä* .tO"-lårets fotbollsserie. -A-laget, som i
stå. Dess nybyggda kåmplex inrym- It^:"1i-å",:f"1:! : Yi*1.-l-klryl-*g:-
mer en modern *u.ti"pu'"f. ocn Åys- serien, har efter höstomgånggn be-

selsätter för närvarandä c:a 2b män. lagt den-_blygsammb, sjätte platsen,

Tillverkningen utgöres av hela -,;5- men utsikter finnas'för avancering
lemang " oäh r.oäpt"tte"ingsmöb1er. till våren'

mi*:gl*+*"-"i#t:#;; i l, Ggrt Jnha n$$ult$
tiilgängligt för allmänheten' Plat-

För nårvarande har man en arm6le-i -l
verans av bord för mässar o. d. lo-

är ganska rikt utvecklat och lokal-
behovet är tillgodosett genom den
för några år sedan uPPförda Före-
ningslokalen. Denna äges åv en
byggnadsförening, som finansierar
verksamheten genom uthYrning av
lokalen för filmföreställningar, sam-
manträden o. d. En livaktig sam-
hällsförening finns även och tack
vare denna har samhället en god ga-
tubelysning. Ekonomin är god tack
vare den lembygdsfest, som anord-
nas varje midsommar, vilken bfivjt
en tradiiion och samlar mycket folk.

Ombyggnatl av itlrottsPlats
ståilld på framtflclen.

Vad idrotten beträffar finns
Idrottspiatsförening och Idrottsf{re-
ning. -Idrottsplatsen Tångavallen
äges och förvaltas av SlutarPs
idrottsplatsförening, som för fem år
sedan lnköpte ifrågavarande jord-
område. Ritningar och kostnadsför-
slag finns uppgjorda för anläggning
av fotbollsplan och löparbanor' rnen
nå grund av rådandb förhåJlande
^torde" ombyggriaden få ställas på
framtiden.

trdrottsarbetet inom socknen är
uppdelat på två föreningar. {ö"
några år sedan kom en uPPgörelse
tilf stånd, varvid KinnarPs IF fick
tlen allmänna idrotten på sin lott och

Verksamheten vid industrierna i
Kinnarp och Slutarp är livlig och
över allt har man full sysselsättning.
Enligt vad FT erfarit är det två fö-
retag, som under det kommande året
planera avsevärda nybyggen.

Kinnarps Textilindustri ligger f. n.
i underhandlingar rned järnvägsmyn-
digheterna om förvärv av tomt all-
deles intill Falköping-Halmstad-
banan i närheten av Kinnarps sta-
tion. Vi ha vänt oss till fabrikör
Ivar Gustafsson för att få höra lite
om de närmaste planerna.
I - F. n. ha vi ju endast grossist-
rörelse och försäljer manufakturva-
ror, som vi köpa upp från fabriker
i bygderna, men vi ämna sätta upp
med en egen fabrik här i Kinnarp.
Järnvägsbolaget har just begärt att
få avstycka ett område om 2180
kvadratmeter, som ej är behövligt
för järnvägsändamåI, och detta skul-
le vi - därest anhållan nu bifalles -köpa för att uppföra en fabriks-
byggnad, vilken skall bli 11x 25 me-
tdr. Ritningar och allt år klart och
vi hoppas bara att sedermera få
byggnadstillstånd. tr så fall beräkna
vi, att driften skall kunna sättas i
gång nästa höst. Fabriken skall om-
fatta sysal och vävsal samt syssel-
sätta ett 2Q-taI arbetare. Huvud-
sakiiga produktionen blir silkechar-
meuse och, då tiderna det tillåta,
även bomull.

Ahlqvists syfabrik i Slutarp
sysselsätter f. n. 10 personer förutom
en hel del, som äro i farten med hem-
arbete. Fabrikationen startades för
sex år sedan och den huvudsakliga
produktionen är byxsömnad.

Nu ha de nuvarande lokalerna bli-
vit för trånga, meddelar fabrikör 4.,
vid ett samtal. med tr'T, och under
nästa sommar ämna vi utöka verk-
sämheten och bygga en helt ny
fabrik. Denna kommer att förläg-
gas till Källedal, där tomt för ända-
målet inköpts.

Faltrygdens väveri

- an-oqdqps,,t ,. ,:;:,: ,.l
LOKAL VINTERNY,, KINNARP,

lörd,agen ilgn 76 itgc,, kt. 79,45.
'.,: .:: + :'.Pr.ogra{,Ii }

F öredrag. av kYrkoherde Larsson,

Kaffeserve{iFf::, i:: r .
sång och mu!.1f. 

fl,4:ir:...,,r,,,
Till talrikt bTit| inliudgs'.,

Lokalför.VcnternY au N. T -O.

;ä: å*:A"lr*Xtl[r,:tF"*:-lyi;l I Bleck' & Plåtolageri
Fä:;;'F;;" åt-"ilt T1,L_t9111 I utrör arra inom branschen
övriga företag... märkas.Falbygdens | | förekommande arbeten.
Väveri, som tillverkar draperi- och
pöbeltyger samt Ahiqvists Syve"!- l l nstad, vars tillverkning utgöres av ar- | ' ^^r __^_r_r!-r -^r-betsktäder o. d. 

'-o ---o-- | Det verkligt goda

Föroringslivet JUTKAFFET
köper Ni hos

SANDENS.
Klockarjordarna. l'l't''{' l[-'t'Å

Regeringen$ar bestämt, att kloc-
karjordarna i Kinneved skola över-
tagas av Kinneveds församling eniigt
bestämmelserna i klockarboställsia-
gen.

t

håltrer f. n. gckså på med utriidgning
av sin rörelse. Grunden till tillbygg-
nad.en är redan klar och man hop-
pas att'i början av nästa år kunna
Itaga de utökade lokalerna i bruk.
lDessa avse i första hand förbered-
lningsavdelning för väveriet och fab-
lriken kommer härigenom att bli en

lhalv gång störue. Fabrikationen
är nröbeltyger och 12 man äro sys-
selsatta.LOI].2



Kinneved.
ORD. KYRKOSTÄMMA

hålles i Rossbackens skola måndagen
den 18 dec. 19rt4 kl. 14,30.

Pastoratsstämma efteråt.
10219 Ordf.

I)uros
Annandag Jul, kl. 20.0O i

Föreningslokalen, $lularp.
Tcrnplet Vinterny i Kinnarp

höll i lördags sin traditionella luciafest.
Lokalen var tiil bristningsgränsen fyild.
Sedan Västgötasången sjungits unisont,
hälsades de närvarande välkomna av före-
ningens ordförande Franz Svedberg. Där_
efter höll kyrkoherde Larsson ett föredrag.
En koiiekt upptcigs till förmån för Luleå
stifts diak,rniverksamhet. Denna inbringa-
de omkring femtio kronor. Luciatablån
med Lucia och hennes tio tärnor var vac_
ker och stämningsfull. Efter kaffeserve-
ring följde ett program i den låttare stiten.
Tre sånger sjöngos vackert av en dam-
kvartett. Två F rödingsdikter reciterades
och till sist följde en sketch, allt mottaget
med livliga applåder från en tacksam pub-
tik. KväUen avslutacles med en stunds
folklekar. nkz-qq.

IilNNEVED. Ltle-ety,
Kyrkostämma höl1s i måndags, varvid till

revisorer utsågos hrr L Gustafsson, Slutarp,
och E. Johansson, A1arp, med hrr K. Svens-
son, Slutarp, och G. Sandin, Rossbacken, som
ers. Uppdrogs åt ordf. att bestämma dag
och tid för nästa års stämmor.

I - Vid pastoratstämma val.des till reviso-
rer hrr I. Gustafsson, Slutarp, och G. Os-
karsson, Fröjeredsled, med E. Josefsson,
Backg., och G. Sandin som ers. Till pasto-
ratsombud vid under år 1945 möjligen före-
kommande förrättningar valdes hr Ragnar
Johansson, Slutarp, med O, Gustafsson, Frö-
jeredsled som ers.

ÄT.L JÄKT
ii,L' r'id hga, ansvar" förbjuden å ne-
danståcnde går'd:lr. Hassla Qster.
giirden, Surö, l{olgården, Lillegårclen,
Ostcrgården, Björket samt Smeagår-
di.rrna inom Kinrreveds socken.

Jahtr ii tts inn elt au arn a.

Frökinds |(ristidsnämnd
utdelar de nya kaffe- och tobaks-
korten å expeditionen,, Slutarp, ons-
dagen den 3 jan. kt. g,B0--18!-i Vår-
kumla skola kl. t4-76, i Brismene
hos handl. Carl Johansson torsdagen
{en a ]<1. 72-15, i Kinnarp hos Erit<
G-ustafsson, I{assla. fredagen den b

i En stövaretik 
I

Itiuvaratagen. Återfås mot rnrrorr.- l
kostnnd lros 7. Falesård. Slntarp, tcl. I

Kiunarp 3. I

Den hemska pestsjukdomen koleran I ?'::"11:f-tii1h"",':i1:l:l:;':r1

;.""J"'ää;'å"ä;'uiii'"ä;l"t;;=l ia''ind'i",*r :l,,ltj,l:9amöter 
i nämnden

1en nekade sitt regn, och vattenbrist råd-.numera aro IolJanoe:

de". I en rapport från Jönköping trerät-
tas, att värmen o{ta i solskenet steg till
-t- 46o och inte gick under * 38o ; själva
Vätterns vatten, son, eljest är bekant för
sin ständigt låga temperatur, hade på
omkring 3 alnars djup under denna tid
flera gånger z/o vårme.

Den z6 juli inträf fade det första kole-
rafallet i Götebolg, varifrån sjukclomen
scdan spreds över landet. Det första off-
fet var en timmerman, som avled samma
dag han blivil angripen. Den 3o juli var
sjukdomen reclan allmänt spridd i sta-
clen. I{an var då ännu inte på det klara
med att det verkligen var kolera; först
den 4 augusti förklarade en 1äkare of-
ientligt att han inte kunde skilja sjukdo-
men från kolera.

\4yndigheterna i Göteborg visade
sig tyvärr inte vara situationen vuxna,
panik utbröt och befolkningen flydde i
stqra skaror från staden, och därmed
fördes också sjukdomen vidare. Redan
den z aug. hade magistraten inställt i
Göteborg pågående teaterföreställningar,
och en teatergrupp begav sig hals över
huvud ti1l Jönköping, dit den anlände den

4, medförande smittan. I Jönköpipg tor-
de farsoten ha rasat häftigare än på nå-
gon annan plats i riket, var 7:e Person
åvled där, i Göteborg var rr:e. Som
iäm{öre1se kan nämnas att under "span-
äka sj.ukan" r9r\r9" dog i hela llnde!
ungefar' \at r7o:e tnvanare.

l{edan år r83I hade koleran nått
Europa, och man hade då över hela Sve-
rige företagit vissa åtgärder - inrättaä-
de av sjukhus, anskaffande av kyrkogår-
dar t. ex. - för den händelse sjukdomen
skulle nå vårt land. Man hade även ut-
sett särskilda sundhetsnämnder för var-
je kommun. För Kinneved och Vår-
kumla sammanträdde en sådan nämnd i
Kinneveds kyrka den t7 aug rB34'

Kinneved och Vårkumlq.

DE FöR,STA ÅTGäR,
DENNA.

"Till fölie av en från landshövdinge-
ämbetet 

"nio.tltoett 
skrivelse av den 8

aug. med underrättelse om, att farsoten
Cholera utbrutit i Götheborgs stad och

dess omgivning, utsatte ordföranden
(kyrkoherde Johan Tenggren) samman-
träde med sundhetsnämnden på före-
nämnda dag och ställe, och ehuru blott en

del av dem, som år r83r blivit valde till
ledamöter i nämnden instäilde sig, kunde
man icke därföre låta sammanträdets än-
clamål förfe1as, utan företogs och avgjor-
des följande:

Från koleraåret 1834-

Den hemska pestsjukdomen koleran , I avseende pä sundhetsnamnoens per-

härjade i sverige "id-ii;;;iililerr." ""- 
r',"i",1, '%l:*T,::^9:: 1':"t"'*5:e*:: i

äå;' "1;;;Jä:'"Jå;il;; ;ä;.'"'öåä 9:1 ål TB'r' :i'l:l'l::r 1".'.t;- T:X ilg::

Kinneveds socken:

Johannes Andreasson i Nohigl. Ax-
toip. nämndeman Anders Andersson i
Alirp,'nämndeman Magnus Andersson i
Kyrkogl. Kinneved, Antlers Svensson i
östergl. Lagerstorp, Johannes Andersson

i Siggael. Slutarp, Lars Johansson i Mel-

tlumii. Fastorp. Denne sistnämnde har

latt s1räcka sin tillsyn över både Fastorps

loch Hudene rotar, och de andre var och
I en över den rote, varuti han är boende'

I Wårkumla socken: '

Lars Pehrsson i Lillegl. Wårkumla,
Johannes Larsson i Wästerbo, Anders
Warren i Slättäng, att hava up?syn var
och en i den rote, där han är boende.

Av de medikamenter, vilka provicial-
läkaren dr Huss föreskrivit såsom böran-
de nödvändigt anskaffas och tili hands
hå1las av sundhetsnämnd bör ofördröj-
ligen hemköpas kvantum : 12 st. kräkpul-
vir, rz laxerpulver, f sl<pund kamfert,
r d:o cintron meliss, r d :o krusmynta, 2
d:o fläder,blom, r kvarter sprit, vilka
medikamenter förvaras iprästegårc1en
tills vidare. (Det kan här anmärkas att
nran vid denna tid inte kunde veta vilka
botemedei som var lämpliga, då koiera-
bacillen ännu inte var upptäckt, och man
inte visste hur sjukdomen spreds. Ba-
cillen upptäcktes först rB83 av tysken
Ragnar Koch vid undersökningar i sam-
band med epidemier i Egypten'och In-
dien. Baciilen påträffas alltid i kolera-
sjukas tarminnehåll, och Koch utrönte
att koleran vanligen spreds vid tarmut-
tömningarna från de kolerasjuka.)

PROVISORISKA SJURH.US
IORDNINGSTÄLLDES.

För att hava tillgång på sjukhus, varest
församlingens fattige, i den olyckliga
händelsd sjukdomen här utbrytgr, måtte
erhålla nödig skötsel och omvårdnad, be-

slöts, att man skall vidtala Anders Nils-
son i Lillegl. Svenstolp, det han mot skä-
lig ersältning upplåter sin obebodda stu-
ga på Trestena backen till sjukhus för
Ki.nneaed,s socken; och ti1l de sjukas
vård utsågos följande:

Till Sjukvårdare Johannes Andersson
under Snicagl. Lagerstorp. Till sköter-
skor Caja Olofsdotter i Ljunglyckan och
Catharina Larsdotter på Kinneved Tå.
Till Baderska Rebecka Pehrsdotter på
Slutarps N1'bygge.

Tili sjukhus i V'å.rhwnla socken är att

tu



{r"h SÖNDÄG
kl. 6-E om.

Barnförltj.

tilleå en soldatstuga under Skattegl'
Vå?kumla; till de siukas vård och sköt-

sel utsågos därstädes: till sjukvak?r.e
avsk. soläat Ttygg. Till sköterskol Sti 

I

na Andersdotiei- på Wårskäls Tå och

Britta Andersdotter under Axtorp'
Siukvårdspersedlar skola Församlin-

e.r-,i innevånare lämna in natura, både

inom Kinneveds och Vårkumla socknar

till sine sjukhus, när behovet påkallar'

4. Till lik- och sjukbärare utsågos.i
Ki,nnezted's socken: avsk. soldat Brandt
och Andreas Larsson under Fröje, Isaak

lKinrat uncler Västorp, Petter Lager-

louist under Nohlg. FastorP.
I 
' fa. /årkumla-socken: avsk' soldater-

lna 
Quick, Mård, gamle Leo och Ander

Andersson under GrännarP.

5, Tili medicamenternas betalning ;bi-

dråse. varie pcrson inom församlingen,
tod ä. över r-5 års ålder med r sk' ban-

ko,' och de som äro under denna ålder
med 4 rst samma mynt, vilken avgift sex-

männen skola uPPbära'
6. Sedan sundhetsnämndens ledamö-

ter blivit uppmanade, att var och en inom
sitt distriki vaka över, att foiket i all-

hetsmått. Och seclan nämnden efter
skedd pålysning samlat sig i Kinneveds
kyrka kl. 5 e. m. fattades följande beslut:

r. Som i den oiyckliga händelsen Cho-
lera-Farsoten skulle inom församlingen
utbryta, sundhetsnämndens ledamöter ej
kunna medhinna att var och en inom sitt
distrikt hava den noggranna tillsyn, som
i sådant fall vore nödvändigt, blevo till
deras biträde följande uppsyningsmän
tillsatte:

Johannes Jonsson i Halsäng, Jan Pet-
tersson i Katteskalla, Håkan Larsson i
Svenstorp, Andreas Arfwidsson på I-ån-
gaber.qet, Jonas Johansson i Lillegården
Lageritorp, Pehr Andersson i Nohlgår-
den Fastorp, Lars Ericsson i Hallagår-
den, Jonas Pettersson på Liden, avske.
dade loldat Lars Lund i Slutarps tygg.,
Johannes Jeansson under MörnarP.

ÄRETS STöRSTA

med NOEL powåRD,.
JOIIN MILLS-CNiiE

S[,UTARP

ÄRETS STöRSTASJÖ':.::: FTiltr

örfre

f! .r il ,Q,

ffifiHBl frr ua

Johannes Andersson i Korsqlrden
Wårkumla, Johannes Svensson i Fröje-
redsled, Sven Dunder i Hallerstorp.

Sundhetsnämnclens ledamöter äga att
var ogh en inom sitf distrikt bestämma
huru vidsträckt dessa, dem underlydan-
de uppsyningsmän, skola utsträcka de-ras

vert ningst.äts. Och dessutom äro des-

sa uppsynlngsman skyldiga att.å-tlyda
sundhelsnämndens föreskrifter vid vite
av r riksdr banko'

Som Anders Nilsson i Svånstorp upp-
låtit sin stuga på Trestena backen.till
sjukhus för Kinneveds sockens fattige,
åen nämnde stuga för närvarande icke

är i det tillstånd, att den kan ibebos,

skulle man vidtala Anders Nilsson att
mot nöjaktig betalning ofördröjligen sät-

ta stugån i det skick, att hon kan för än-

damålet begagnas.

Den sorn i sitt hus emottager och här-

bärgerar f rämmande, kringströvande och

ei åed sundhetsbevis försedde personer'
oiiktu. ro riksdr banko. Alla viten delas

iitt hälften emellan åklagaren och för-
samlingens sjukvårdsanstalter'och för-
vandla! i briit på tillgång enligt ro kap

r $ utsökningsbalken, såsom l<ong.l'.1or-

oråningen av den tz novelnber i cletta

fall stadgar.

Hiins, ftycklingar, ftalkonel
samt ailt slags VILT uppköpes

rnåndagar, tisdagar, onsdagar.

SAIIT}ENS
lel. Kinnarp 113

SONDAG
kl. 6,45-8 em.

Obs,! Tidon

mänhet hå1ler snYggt inom sine hus,
iakttager orclentlighet i sitt levnadssätt,
och f-örsiktighet i sin klädsel, såsorn de

kraitigaste förvarningsmedel mot dcn
härjande f arsotens smttta, stadgades
slutiigen, att vite av 3z skr banko, vartill
rlen av sundhetsnämndens ledamöter gör
sig förfallen, som underlåter att infinna
sis vid de sammanträden ordförande ut-
sätter.

Detta är
beslutat.

vad undertecknade enhälligt

Johans Tenggren

Sundhetsnämndens ordf örande

Nfagnus Andersson i Kyrkogl. Kinneved,
Anders Svensson i östergl. Lagerslorp,

Johannes Larsson i Wårskä1, Lars P-ehrs-

lon i Lillegl. Wårkumla, Johannes Lars-
son i Alarp, tilistädesvarancle lcdamöter
av sundhetsnämnden."

KOLERAN NÄRMAR' SIG
FALBYGDEN.

Senare i augusti, den 24, samlades
sundhetsnämnden åter. Det heter i pro-
tokollet:

I anledning av den r-rnclerrätteise, som
i dag inhämtacles av allmänna kungörel-
serni, att Clrolela-sjulidomen plö1sligen

lurbrutit inom S/rorslods församling ( Bar-

Inc härad), ansåg sig ordföranden föran-
Ilåren att ånyo sammanlirlla sundhets-

Inämnclen f ör att taga vidare för1ihliq'

$lutaru med surlllei$rern

Uackrn l[,! tfiffi&,H&ft
försäljas i Stutarp (vid Sandöns af-
får) tisd. den 19 dec. från kl. 9 fm.

Vördsamt BROR ANDERSSON.
Kd,rråkra. 10135

Utom de medikamenter, som

hemköpte, 't'ör med det första
något rökningsämne av clem

n :ö r till konel. kungörelsen
;uli r83r föreikrivas,"

Någön uppgi it om huruvida kolelan

vcrkli"gen nååää Kinneved och \'årkumla
htrr jäg inte funnit, mcn det är troligt'
ati den"gatt hat. Andra församlingar i

rrakten Aemsöktes nämligen av farsoten'

redan äro
hemköpas
som i bil.
av den 91

K, E.

#Fwffis
Annahdag jul, kli 20.00 i

F$FrmsääE?gsfimkalen, Slularp.

hl, a, l{abo och FIömb.

$lutanps Missåem$hsns"
torsdagen

Förutorn barnen medv l\{arön, Sö-

derström och Arv. Andersson.
Kollekt. Kaffe scrveras.

I l\urrsÄ'L.

I Al,l,a acilltomna.
,-


